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AMMANN ARS TEK TAMBURLU SILINDIRLER

Yakıt ekonomisi şimdi her zamankinden daha önemli. Yeni Ammann ARS 30 ve ARS 50 
Tek Tamburlu Silindirler ile bunu elde edeceksiniz.

Bu makineler, gelişmiş motor teknolojisi, entegre ECOmode ve yenilikçi, tamamen 
hidrostatik tahrik sistemi sayesinde yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Peki ya performans? Ammann tek tamburlu silindir serisindeki en kompakt makineler olan bu makineler, ekiplerinizin 
sıkıştırma hedeflerine hızla ulaşmasına yardımcı olacak güçlü bir yumruk sunar.

Güç. Manevra kabiliyeti. Yakıt verimliliği. Hepsine sahip olabilirsiniz.

KÂRLARI YAKMAYI BIRAKIN

AYRICA ECODROP KONSEPTI SAYESINDE MALIYET TASARRUFU VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK SAĞLARLAR:

• Bakım gerektirmeyen vibrasyon sistemi
• Bakım gerektirmeyen direksiyon mafsalı
• Dişli kutuları, ihtiyaç duydukları yağ ile birlikte ortadan kaldırılmıştır

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : www.ammann.com
MMP-3025-00-TR | © Ammann Group
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Ammann olarak Ekim ayında Münih'te düzenlenecek bauma 2022'ye 
hazırlanıyoruz. Bu yılki temamız oldukça iyi: "Sürdürülebilirlik. 
Bağlanabilirlik. Üretkenlik."

Bu temaların üçü de birlikte işler. Bir alandaki kazanımlar her zaman 
diğer temalara da fayda sağlar.

Bu sınırlı alanda, sürdürülebilirliğe odaklanmak istiyorum. Bu gaye, 
Ammann'da hemen hemen her ürüne yansımış durumda. Bazen, yakıt 
verimliliğini artırmak gibi ileriye doğru aşamalı adımlar atıyoruz.

Diğer zamanlarda ise motor verimliliğini en üst düzeye çıkaran ECOdrop 
gibi özel girişimler geliştiriyoruz. Geliştirme ekibimiz bununla da sınırlı 
kalmıyor. Ekibimiz, operasyonel sıvıların hacmini azaltmanın yollarını da 
buldu. Bu da daha az sıvı edinimi ve elden çıkarılması anlamına geliyor.

eMission ise başka bir girişim. eMission, temel Ammann kompaktörleri 
için azaltılmış emisyonlarla başlıyor. Ancak program aynı zamanda 
şantiyeleri daha çevre dostu hale getirmek için verimlilik, üretkenlik ve 
bakım konularını da ele alıyor. Aynı zamanda, alternatif güç kaynakları 
da uygulanmakta.

Bu sürdürülebilir girişimlerden herkes yararlanıyor. İş sahaları daha kârlı 
ve dünya daha yeşil bir hale geliyor. 

Ammann'da yeni programlar geliştirmeye devam edeceğiz ve kademeli 
kazanımlar için de çaba göstereceğiz. Büyük sıçramalar ve küçük 
adımların hepsi bir fark yaratır.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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AMMANN, BAUMA 2022'DE 
DEĞİŞEN ENDÜSTRİYİ 
ANLATIYOR
GÜNÜMÜZÜN YOL YAPIM İŞLETMELERİ, 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI VE BAĞLANABİLİRLİLİĞİ 
GELIŞTIRMELI VE ÜRETKENLIĞI DE ARTTIRMALIDIR

Ammann'ın 2022 yılında 
Münih bauma'da yer alması, 
şirketin "Sürdürülebilirlik. 
Üretkenlik. Bağlanabilirlik.” 
gösteri temasına yansıyan bu 
yeni dünyayı tanımaktadır.
Ammann CEO'su Hans-Christian 
Schneider, "Bu sadece bauma 
2022'deki odak noktamız değil, aynı 
zamanda her günkü taahhütümüzdür" 
sözlerini kullandı. “Müşterilerimiz 
giderek daha sürdürülebilir ürünlere 
ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, gelişmiş 
dijital araçlara ve makineler ile 
ofis arasındaki bağlantıya yönelik 

bir endüstri ihtiyacı mevcuttur. 
Müşterilerimiz, üretkenlikte 
herhangi bir düşüş yaşamadan 
bu alanlarda ilerlemelere ihtiyaç 
duyduklarını söylüyor. Aslında 
şu anda üretkenlik, daha önce 
hiç olmadığı kadar önemli.”
Ammann; karıştırma tesisleri, yol 
yapım makineleri ve diğer inşaat 
teknolojileri ve ekipmanları için en 
büyük ticaret fuarı olarak kabul 
edilen fuarda Stand FS.909'da 
yer alacak. Fuar 24-30 Ekim 
tarihleri arasında devam edecek.

“ FİRMANIN DİREKLERİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ÜRETKENLİK 

STANDINDA 

SERGİLEYECEĞİ 

EDİLİYOR. ”

Daha fazla 

bilgi edin

https://www.ammann.com/tr/events/bauma-2022
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BAĞLANABİLİRLİK
Ammann kısa süre önce müşterilere en çok istedikleri 
bilgileri sağlayan bir dijital telematik veri yönetimi aracı olan 
ServiceLink'i tanıttı: makine konumu, pil durumu ve çalışma 
saatleri. Veri aktarımı otomatiktir ve yalnızca tek bir tıkla bilgiye 
erişilebilir.

Ammann ServiceLink, ister Ammann ister başka bir üretici 
tarafından üretilsin, hafif ve ağır kompaktörlere, finişerlere ve 
diğer makinelere eklenebilir. Sistemin anahtarı, temel verilerin 
müşterilere güvenilir ve uygun fiyatlı bir şekilde sunulmasını 
sağlayan yeni nesil bir donanımdır.

İsteğe bağlı kurulan Ammann Dokümantasyon Sistemi (ADS), 
Ammann'ın tescilli ACEforce veya ACEpro Intelligent Compaction 
sistemleri tarafından ölçülen verileri kaydeder. Veriler daha sonra 
verimliliği ve kalite kontrolünü iyileştirmek ve nihai üretkenlik 
kazanımı olan makine geçişlerini kaydetmek için analiz edilebilir.

bauma 2022'deki Ammann standını ziyaret edenler, asfalt ve 
beton karıştırma tesisleri adına as1 Kontrol Sistemi için yeni bir 
kullanıcı arayüzü olan as1 Argon View'i inceleyebilirler. Arayüz, 
üretim durumu hakkında daimi görsel güncellemeler sağlar. 
Sezgiseldir; operatörlerin tesisin tüm faydalarından yararlanmasını 
ve verimliliği ve üretkenliği geliştirmesini kolaylaştırır. Ayrıca 
operatörlerin üretim sürecinin tamamını izlemelerine yardımcı 
olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bu konsept, en küçük tokmaklardan en büyük asfalt ve beton 
karıştırma tesislerine ve bu süreçte gerçekleşen tüm işlemlere 
kadar Ammann ürün serisiyle iç içedir.

Bir sürdürülebilirlik girişimi olan ECOdrop, motor verimliliğini 
en üst düzeye çıkararak başlar. Ayrıca, bunları çalıştırmak üzere 
gereken çalışma akışkanlarını azaltmak için anahtar sistemlerin 
ve bileşenlerin yeniden yapılandırılmasını da kapsar. Böylece 
akışkanların hem edinimi hem de bertarafı daha düşük maliyetli 
olur.

ECOdrop ile Ammann ARS 70 Toprak Kompaktörü:
• yakıt tüketiminde %22
• gerekli hidrolik sıvıda %26
• gerekli vibrasyon sistemi sıvısında %10 azalma görmüştür

eMission
Çevre dostu bir çözüm olan eMission, yeni Ammann ürünlerine 
entegre edilmiştir. Emisyonların azaltılmasıyla başlar - ve 
şantiyeleri daha yeşil ve işletme sahiplerini daha karlı hale getiren 
verimlilik, üretkenlik ve daha düşük bakım taleplerini kapsar.
• emisyon azaltımları: CO2 ve diğer kirletici madde seviyelerini 

düşürür
• verimlilik artışı: Ürün performansını ve şantiye yönetimini 

geliştirmek için dijital teknolojileri kullanır
• elektrifikasyon: Elektrik dahil ancak yalnızca bununla sınırlı 

olmamak üzere alternatif güç kaynakları içerir

ÜRETKENLİK
Sonuç olarak Ammann makineleri, hizmetleri ve teknolojileri, işi 
hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yürütmeyi amaçlar.

Ammann, toprak ve asfalt kompaktörleri için yeni, son derece 
gelişmiş daimi bir sıkıştırma kontrol sistemi piyasaya sürmüştür. 
ACEpro, genlik ve frekansın sıkıştırma hedeflerine, ölçümlere ve 
koşullara göre makine tarafından kontrol edildiği ve ayarlandığı 
otomatik modda çalıştırılabilir. Operatörler ilerlemeyi gerçek 
zamanlı olarak izleyebilir ve sıkıştırmanın ne zaman elde edildiğini 
değerlendirebilir.

https://www.ammann.com
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ASFALT ÜRETME TESİSLERİ
Sergide bir Ammann brülörü, mikser, elek, bir Ammann ABP HRT 
(Yüksek Geri Dönüşüm Teknolojisi) tesisinin tartım ve 
karıştırma seviyesi ve çeşitli tesislerin ölçekli modelleri yer alacak. 
Gelişmiş, tescilli as1 Kontrol Sisteminin demoları da mevcut 
olacaktır.

Ammann, keşfedilebilecek çeşitli tesis satış sonrası hizmetleri 
de sunmaktadır. Bu hizmetler, tesis bakımı ve hatta kurulum 
sırasında artırılmış gerçeklik kullanımını kapsar.

Ammann, asfalt geri dönüşüm çözümlerinde endüstri lideridir 
ve asfalt üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun bir seçeneğe sahip 
olduğundan emin olmak için çeşitli seçenekler sunar.

RAH100 geri dönüşüm sistemi, %100'e kadar geri 
dönüştürülmüş malzeme karışımı üretebilmektedir. Hafif bir 
ısıtma işleminden kaynaklanan geri dönüştürülmüş karışımın 
kalitesi, müşterileri etkilemeye devam ediyor.

Ammann, sırasıyla %50 ve %60 RAP maksimum kullanıma 
sahip RAH50 ve RAH60 kurutucuları olan ek sistemler de 
sunmaktadır. RAC sistemi%40 kullanımda maksimuma çıkar.

Tüm Ammann geri dönüşüm sistemleri, %100 saf agrega ile 
yüksek kaliteli karışım üretebilir.

Alternatif yakıtlar sürdürülebilirliği teşvik eder. Alternatif 
yakıtlar arasında talaş da dahil olmak üzere yenilenebilir 
kaynaklar ve kolza tohumu ve şeker kamışı gibi biyo-yakıtlar 
bulunmaktadır. Atık bir ürün olan tall yağı da kullanılabilir. 
Brülörler güçlendirme olarak mevcuttur ve gerektiğinde daha 
geleneksel yakıtları kullanabilir.

Güçlendirmeler, mevcut tesisleri yeni satın alımlar kadar üretken 
ve sürdürülebilir olacak şekilde iyileştirir. Yeni tesisler kadar az 
bir maliyete mal olurlar ve Ammann ve diğer üreticiler tarafından 
üretilen ürünler için kullanılabilirler.

BAUMA ZIYARETÇILERI, ENDÜSTRI LIDERI 
ASFALT GERI DÖNÜŞTÜRÜCÜLERINI, YENILIKÇI 
BETON DOLUM ISTASYONUNU GÖREBILIR

BAUMA 2022'DE  
ÖNE ÇIKAN  
AMMANN ÜRÜNLERİ
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BETON KARIŞTIRMA TESISLERI
CBS Elba 105–150 Elba Beton Karıştırma Tesisleri, esneklik 
ve mevcut pazar gereksinimleri için ortak müşteri ihtiyaçlarına 
göre yeniden tasarlanmıştır. Bir atlama tesisi veya bir konveyör 
bant tesisi olarak satın alınabilirler. 105 m³/saat ila 160 m³/saat 
üretim kapasitesine sahip CBS karıştırma tesisi genel ihtiyaçları 
karşılamaktadır.

Ana ünite hem CEM-S tek şaftlı karıştırıcı hem de CEM-T çift 
şaftlı karıştırıcı ile donatılabilir ve parti başına 2 m³ ila 3,5 m³ 
arasında sıkıştırılmış beton çıkışı sunar. Modüler bir yapı olan CBS 
Elba, hem sabit hem de temelsiz mobil uygulamalar için kolayca 
taşınabilirdir ve uygundur.

Optimize edilmiş CBT Serisi Beton Karıştırma Tesisleri 
üretkendir ve kurulumu kolaydır. CBT 60 SL Elba | CBT 
105–150 TB Elba'nın ana ünitelerinin usta katlama mekanizması, 
kurulum süresinin kısalmasının yanı sıra sorunsuz ve hızlı 
yer değiştirme de sağlar. Tesisler basit bir beton levha veya 
sıkıştırılmış toprak üzerine kurulabilir (zemin basıncı 250 KN/m²). 
Üstü açık konteynerler taşımayı sorunsuz hale getirir.

CBT 60 SL Elba, bir atlama tesisi olarak tasarlanmıştır ve 60 m³/
saat'e kadar beton üretebilir. İspatlı CEM 1000 S Elba tek şaftlı 
karıştırıcı ve dört adede kadar agrega bileşenini depolamak için 
entegre bir doğrusal hazne ile donatılmıştır. Alternatif olarak, iki 
ila sekiz agrega bileşeninin depolanabileceği konteynerli doğrusal 
hazne CEL 25'in kullanılması da mümkündür. Depolama hacmi 
50 m³ ile 100 m³ arasındadır.

CBT 105–150 TB Elba, bir konveyör bant tesisi olarak 
tasarlanmıştır ve genel şantiyeler ve karıştırma görevleri için 
tüm performans beklentilerini karşılamaktadır. Çok yönlüdür ve 
sofistike katlama ve çökme mekanizmaları sayesinde çok çeşitli 
uygulamaları üstlenebilir. Önceden kurulmuş tertibatlar, hızlı 
devreye almayı sağlar. Seri, Ammann Elba çift şaftlı karıştırıcı ile 
donatılmıştır.

Ammann Elba, geri dönüşüm şirketlerinin malzemeyi 
geliştirilmesini ve iyileştirmesini sağlayarak sürdürülebilirliği 
artıran bir Beton Dolum İstasyonu CFS 30 SL Elba 
geliştirmiştir. Büyük hazır beton santrallerinde olduğu gibi, tüm 
bileşenler ayrı ayrı tartılır ve paketlenir. İspatlı CEM 500 S Elba 
tek şaftlı karıştırıcı sadece betonun fiili olarak karıştırılmasında 
kullanılır. Bu, 30 m³'lük yüksek saatlik çıktıları mümkün kılar. 
Beton dolum istasyonunun çalışmasının temeli otomatik kontrol 
sistemidir.

CEM 60 S Elba Laboratuvar Mikseri, zorlu betonlar geliştiren 
her beton teknolojisi uzmanı için olmazsa olmazdır. Tesis, geri 
dönüştürülmüş betondan SCC, UHPC ve diğer özel ürünlere kadar 
her şey için kullanılır. İşletmeler güçlü tasarımı ve tutarlı sonuçları 
takdir eder. 60 litre kullanılabilir kapasite ve değişken mikser 
hızı için entegre frekans dönüştürücü ile CEM 60 S; laboratuvar, 
test ve geliştirme uygulamaları için doğru mikserdir. İlişik, büyük 
boyutlu endüstriyel silindirler, tesisleri de taşınabilir hale getirir.

PLENTLER

https://www.ammann.com
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HAFIF SIKIŞTIRMA EKİPMANLARI
Bu ürünler, sıkıştırma zımbaları ve en zorlu şantiye koşullarını 
üstlenmeye gönüllü olmaları nedeniyle “Hafif Sıklet Şampiyonlar” 
olarak bilinir. Tüm makinelerde ortak olan, azaltılmış titreşimli 
kollar, sezgisel kullanım, sorunsuz kontrol ve minimum bakım 
ihtiyaçlarıdır.

Yeni 3D Sürücü Kompaktörü, bauma İnovasyon Ödülü'nün 
finalisti olmuştur. Yay, daire veya yerinde dönebilen piyasadaki ilk 
titreşimli plakadır.

Şaft sayısı ikiden dörde çıkarılarak iki kat artırılmıştır. Şaftlar yeni 
bir X şeklinde düzenlenmiştir. Kompaktör, sürdürülebilirlik için bir 
e-sürücüye sahiptir. Düşük ağırlık merkezi ve elektronik kontrol 
sistemi kolay kullanım sağlar.

Ammann Tokmakları, sektördeki en iyi ileri 
harekete sahiptir ve tüm uygulamalardaki 
yüklenicilerin üretken çalışmasına yardımcı olur. 
Tokmakların kullanımı kolaydır, bu nedenle tüm 
deneyim seviyelerindeki operatörler verimli 
performans gösterebilir. Azaltılmış titreşim kolu 
nedeniyle de daha rahattırlar.

Ammann Titreşimli Plakalı Kompaktörler her durum için 
hazırdır. Ürün grubu; ileri hareketli, geri dönüşümlü ve hidrostatik 
plakalar içerir. Ağırlıklar, en hafif 54 kg'dan en ağır 825 kg'a 
kadar değişir ve bu aralıklarda birçok model bulunur. Birçoğu 
dizel veya benzinli motorlarla kullanılabilir.

Üretim söz konusu olduğunda, bu makinelerden bazıları çok hızlı 
hareket eder ve bazı tekerlekli silindirlere benzer sıkıştırma gücü 

sağlar. Yüzde 30'a varan dik eğimlerde performans gösteren 
çeşitli modeller ile onlar da yükseğe tırmanır.

Vanguard 160 benzinli motorlar, Ammann APF 15/40, 
15/50 ve 20/50 Plakalı Kompaktörlerde mevcuttur. 
Vanguard motorları, "durma" konumuna getirildiğinde hem 
motorun ateşlemesini hem de yakıt beslemesini aynı anda 
kapatan 3'ü 1 arada bir kontrole sahiptir. Bu, en önemli kiralık 
ekipman sorununu oluşturan ve küçük işletme sahipleri için 
de zaman kaybına neden olan nakliye sırasında yakıt ve yağın 
karışmasını önler.

Ammann ARW 65 Arkasından Yürünen 
Silindirin yeni bir yönlendirilebilir versiyonu, 
sürüş kolundaki bir basmalı anahtar tarafından 
kontrol edilen ±15° dönebilen bir ön tambura 
sahiptir. Mevcut tüm modellerde iki sert 
tambur bulunduğu için bu model, Avrupa'daki 
ilk yönlendirilebilir arkadan kumandalı silindir 
olacak.

Ammann Eklenti Kompaktörleri, erişimlerini derin, dar 
hendekler ve özellikle dik eğimler gibi erişilmesi zor yerlerde 
sıkıştırmak için kullanan ekskavatörlere uygundur. Ayrıca, bu tür 
uygulamalar için diğer çoğu sıkıştırma makinesinden daha fazla 
güç sağlayabilirler.

Ammann ARR 1575 StV Hendek Silindiri, çalışmayı ve 
nihayetinde güvenliği daha da artıran yeni bir uzaktan kumanda 
kullanır. Kızıl ötesi ve radyo kontrolünün birleşimi operatör 
konforunu ve şantiye güvenliğini artırır.

FİNİŞER
Ammann Finişer serisinde çeşitlilik yaygındır. Finişerlerin 
çalışma genişliği 250 mm ile 14 metre arasında değişmektedir. 
Ammann finişerlerinde bulunan teknolojinin kapsamı, 
müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun seçeneği seçebilmelerini 
sağlar. Alışılagelmiş kontroller, basitlik ve yüksek kalite sunar. 
Premium finişerler, gerçek zamanlı ayarlamaları mümkün kılmak 
için operatörlere serme projesi hakkında kalıcı geri bildirim 
sağlayan, teknolojik olarak gelişmiş, otomatikleştirilmiş bir HMI 
sistemi olan PaveManager'a sahiptir.

Ammann AFW 150-2 Mini Finişer 
250 mm'den 1650 mm'ye kadar son derece 
dar genişliklerde çalışan gerçek bir finişer – 
mekanik bir makinedir. Arkasında büyük bir 
makinenin yerleştirdiği asfalt görünümünde 
ve kalitesinde bir mat bırakır. Ayrıca işçilik 
açısından manuel sermeye göre yüksek bir 
performans sergiler.

“HAFIF ŞAMPIYONLAR" VE 
DÜNYANIN ILK TAMAMEN 
ELEKTRIKLI TANDEM SILINDIRI 
FUARA KATILIYOR”



9 WWW.AMMANN.COM

AĞIR SIKIŞTIRMA EKİPMANLARI
Ammann Hafif Tandem Silindirleri en son çevresel eğilimler 
için geliştirilmiştir. Makineleri kiralayan yükleniciler ve onları 
tedarik eden kiralık konutlar için mükemmel uyum sağlarlar.

Tanıtılan ürün, teknolojik olarak gelişmiş bir makine ve tamamen 
elektrikli bir güç aktarma organına sahip dünyanın ilk hafif 
tandem silindiri olan eARX 26-2'dir. Ammann portföyündeki 
ilk EMISSION makinesi, tamamen makinenin pilinde depolanan 
elektrik enerjisiyle çalışan güç aktarma sistemi ve titreşim 
sistemleri için yenilikçi ve patentli çözümleri beraberinde getirir. 
Hızlı şarjlı, yüksek kapasiteli batarya, güvenli teknolojiden 
yararlanır ve sıfır emisyonlu makine uygulamalarında yeni kriterler 
belirler.

Tümüyle yeni ARX 10.1 StV, portfolyoya eklenmiş bir üründür ve 
binilebilir hafif tandem silindirler hattına bir giriş sunar. Kullanımı 
kolay makine, operatörlerin konfor ve üretkenliğe değer verdiği 
küçük şantiyelerde maliyet etkinliği için benzinli motor ve tek 
tamburlu titreşim kullanır.

ARX 12-2, ARX 16-2 ve ARX 20-2 hafif tandem silindirleri, 
in-line veya ofset çalışma kabiliyetlerini koruyarak bordürlere 
ve diğer engellere karşı sıkıştırmayı mümkün kılar ve daha açık 
alanda üretkenlik sağlar.

ARX 23.1-2 Stage V, ARX 23.1-2C Stage V, ARX 26.1-2 
Stage V ve ARX 26.1-2C Stage V, en son EU Stage V/U.S. Tier 
4f emisyon standartlarını karşılamak için herhangi bir Motor Son 
İşlem Teknolojisi (EAT) gerektirmeyen yeni bir Kubota motoruna 
sahiptir.

Ammann makineleri, aynı zamanda, in-line konfigürasyondan 
ofset konfigürasyona kadar hızlı tambur ayarına olanak sağlayan 
bir mafsal ve hafif başlatma ve durdurma için tamamen 
elektronik tahrik kolları sayesinde yaygındır. Artık mürettebat 

tarafından idare edilebilen sürüş modları arasında gerçekleştirilen 
zahmetsiz geçiş, önemli bir gelişmedir.

Ammann Ağır Tandem Silindirleri, dört ROPS direğini kabin 
köşelerine değil, doğrudan ana yapıya entegre eden yeni, 
simetrik bir kabine sahiptir. Tasarım, tambur yüzeylerine ve 
kenarlarına görüş hatlarını geliştirirken makineleri daha kompakt 
hale getirir.

Yeni Ammann ARX 140 StV/T3 ve ARX 160 StV/T3 Mafsallı 
Tandem Silindirlerinde hemen göze çarpan özellik, ön ve 
arka çapraz kirişlerin olmamasıdır. Operatör istasyonundan 360º 
görünürlük, yeni bir piyasa standardı oluşturmaktadır.

Tamamen yeni ARP 75 StV, Ammann'ın Pivot-Steer Tandem 
Silindirleri serisine en son eklenen üründür. ARP 75 StV, 
mafsallı muadilleriyle aynı avantajlara sahiptir. Operatörler, 360° 
görünürlük ve gelişmiş ekran ile yeni simetrik kabin konseptini 
takdir etmektedir.

Yeni Ammann ARS 30 ve ARS 50 
Toprak Kompaktörleri, yüksek 
sıkıştırma verimi sağlamak için yenilikçi 
mühendislik ve sağlam güç aktarma 
organları kullanır. 3 ton ve 5 ton 
ağırlığındaki bu tek tamburlu makineler, 
Ammann'ın toprak sıkıştırma ürün 
serisindeki en kompakt silindirlerdir.

Ammann Pneumatic Roller serisine yeni bir ürün daha 
eklenmiştir: ART 240 StV. En son Avrupa ve ABD emisyon 
standartlarını karşılayan yeni bir motora sahiptir. Pazara özgü 
sağlam bir mekanik tahrik çözümü, makine ömrünü uzatır ve alım 
maliyetlerini düşürür.

MAKINELER

https://www.ammann.com
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OLUŞUM 
SÜRECİNDE 
ON YIL
YEŞİL TESİS BİR DİZİ ÖNCÜ 
GELİŞME İÇERİYOR

Asfalt üretiminde yeşil ayak izi, kayanın 
ısıtılması için kullanılan yakıtlardan 
ve kaplama üretiminde gerekli olan 
bitümden önemli ölçüde etkilenmektedir. 
Ammann, 10 yılı aşkın bir süredir "Yeşil 
tesis" sloganı altında sürdürülebilirlik 
konusunu ele almaktadır. Geri 
dönüşümün dikkatli bir şekilde yeniden 
kullanımı, düşük sıcaklıktaki asfaltlar için 
köpüklü bitüm kullanımı ve CO2-nötr 
yakıtların kullanımı temel unsurlardır. 
Buna ek olarak, tüm Ammann tesis 
serileri ve bileşenleri yüksek enerji 
verimliliği ve düşük ısı kaybı için optimize 
edilmiştir. 

CO2-nötr yakıtlar için brülörler ve sıcak 
gaz jeneratörü teknolojisi gibi tüm 
öncü gelişmeler, son yıllarda Ammann 
tarafından kanıtlanabilir bir şekilde 
uygulamaya konmuş ve Ammann'ın 
asfalt tesisi yapımında dünya pazar lideri 
konumunu pekiştirmiştir.

ISITMA SÜRECI
• Yüksek verimli ısı transferi

• Parazitsiz hava 

• Optimize edilmiş regülasyon brülörü / 
tamburu

BRÜLÖR
• Kullanıma hazır çeşitli yakıtlar

• İdeal yanma süreci

• Optimize edilmiş enerji tüketimi

RA MALZEMESI KULLANIMI
• Tam kapsamlı teknik çözümler

• %100'e kadar RA ilavesi

• RA kullanımında en uzman ortak

AMMANN FOAM TEKNOLOJISI ILE 
SICAK KARIŞIM ASFALT

2

1

2

4

3

5

56

6

1

3 4
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EMISYONLAR
• En Düşük VOC (TA-Luft) 

• Tam toz baskılama özelliği 

• Koku idaresi çözümleri

ISI KAYBINI ÖNLEME
• 200mm'ye kadar yüksek yalıtım

• Isı köprüsü yok

• Depolama silolarını kapatmak için 
kapaklar

• İsraf edilen malzemenin azaltılması

AS1 KONTROLÜ
• Yazılım yükseltme için geniş modül 

yelpazesi 

• Profesyonel invertör kullanımı

• Yeni profesyonel ve ergonomik kullanıcı 
arayüzü

2

2

2

3

3

7

5

5

6

6

5 6 7

“ YEŞIL AYAK IZI 

IÇIN EN SON TESIS 

TEKNOLOJISI. ”

https://www.ammann.com
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Geri dönüşümün yeniden kullanımı ekolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı bir zorunluluktan 
daha fazlasıdır. Ekolojik nedenler, bitüm ve çakıldaki gri enerjiyi yeniden kullanmayı ve bertaraf 
sorununu çözmeyi içermektedir. Ekonomik nedenler olarak da içerikteki hammaddelerin yeniden 
kullanılması gösterilebilir. Aşağıda, iki olası ilave sistemi ayrıntılı olarak sunulmuştur.

RAH50
Orta halka dağıtıcısı aracılığıyla optimizasyonlu 
ve hassas geri dönüşüm ısıtması

Orta halka ilavesi, yeni mineral tamburuna bir halka aracılığıyla 
geri dönüşüm özelliğinin eklenmesini bir unsur olarak içerir. 
Böylece birincil malzeme ve geri dönüşüm malzemesi aynı 
tamburda ısıtılmakta ve bu da teknolojiyi maliyet açısından çok 
cazip hale getirmektedir. Ammann, geri dönüşümde bulunan 
bitümün mümkün olan en iyi şekilde yeniden kullanılabilmesi 
için çok hassas ısıtmaya güveniyor. Hassas ısıtma, bitümün 
yeni mineral tamburunun ortasına eklenmesiyle elde edilir. 
Böylece işlenmemiş mineral ile karıştırmanın orta sıcaklıklarda 
gerçekleşmesi ve değerli bitümün aşırı ısınan kaya tarafından 
yakılmaması sağlanır. Geri dönüşüm/yeni mineral karışımı daha 
sonra özel iç parçalar vasıtasıyla yavaşça ve aşamalı olarak nihai 
sıcaklığa getirilir. Toprak tahliyesi sayesinde %50'ye varan geri 
dönüşüm ilaveleri elde edilebilir.

RAH100
Emisyon sınırlarına uyulurken en yüksek 
geri dönüşüm ödenekleri

Yaklaşık 160º C malzeme sıcaklığı ve emisyon sınırlarına 
uygunluk ile birlikte en yüksek geri dönüşüm gerilme oranlarına 
olan talep, Ammann RAH100 teknolojisinin geliştirilmesine ve 
piyasaya sürülmesine yol açmıştır. İlk tesisin 2005 yılında devreye 
alınmasından bu yana, ürüne çok sayıda ayrıntılı iyileştirme dâhil 
edilmiştir. Bugün, tüm hedeflere ulaşıldığı ve aynı zamanda 
bakımın mutlak minimuma indirildiği söylenebilir. Bu arada, 
dünya çapında 80'den fazla RAH100 sistemi, hem yeni tesislerle 
birlikte hem de Ammann ve Ammann olmayan tesislerin 
donanımını güçlendirmek için çalışmaktadır.

Ammann RAH50 teknolojisi
AVANTAJLAR
• Nazik ısıtma sayesinde bitümün kalitesi korunur

• Toprak deşarjı yoluyla yüksek geçiş oranları 

• Diğer ısıtma teknolojilerine kıyasla düşük yatırım 
maliyetleri

• Ters akışlı kurutma teknolojisi sayesinde yüksek verimlilik

• Üç uluslararası patentin kapsadığı kanıtlanmış teknoloji

Ammann RAH100 teknolojisi
AVANTAJLAR
• Sıcak gaz teknolojisi sayesinde bitüm kalitesi korunur 

(malzeme sıcak hava ile ısıtılır)

• İlgili sınır değerler dâhilindeki emisyonlar

• Geri dönüştürülmüş malzeme 160º C'ye kadar ısıtılabildiği 
için birincil malzemenin aşırı ısıtılmasına artık gerek yoktur

• Proses havasının filtre boyunca sirkülasyonu sayesinde 
en düşük bakım ve servis (Ammann'ın benzersiz satış 
noktası)

• Start/stop çalışması için tasarlanmıştır, minimum üretim 
miktarı 40t

SEÇİLİ GERİ DÖNÜŞÜM 
İLAVELERİNE BİR BAKIŞ
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Hammaddelerin ısıtılması çok fazla CO2 üretir. Bu nedenle alternatif yakıtlar CO2 ayak izini azaltmak 
için çok daha önemlidir. Odun tozu ve tall yağ zifti en yaygın kullanılan CO2-nötr yakıtlar arasındadır. 
Ammann brülörleri odun tozunu verimli bir şekilde ve düşük emisyonlarla ısıya dönüştürür.

ODUN TOZU IÇIN 
AMMANN MIBZ 
BRÜLÖRÜ 
Birçok ülke, tesis işletmecilerini yenilenebilir ve dolayısıyla 
CO2-nötr yakıtlar kullanmaya giderek daha fazla zorlamaktadır. 
İskandinav ülkeleri bu konuda öncü bir rol üstlenmiştir. Ammann, 
7 yıldan uzun bir süre önce Skanska ile işbirliği içinde MIBZ odun 
tozu brülörünü geliştirdi. Bu süre zarfında Avrupa'da 45'ten fazla 
odun tozu brülörü günlük kullanımdadır. MIBZ brülörü ideal 
yakıt hazırlama ve kullanımı ile karakterize edilir, yani çıkarılan 
odun tozu tamamen ısıya dönüştürülür ve alev şekli kurutma 
tamburlarında kullanım için idealdir. Çok sayıda projeden elde 
edilen deneyim sayesinde Ammann mühendisleri, odun tozu 
ortamındaki tüm zorlukların üstesinden başarıyla gelmektedir. 

AMMANN MIB 3 
ÇAM SAKIZI FABRİC 
BRULÖRÜ BRÜLÖR
Odun tozu kullanımına bir alternatif de CO2 nötr olan uzun 
yağdır. Petrol ve LPG'ye ek olarak, MIB brülörü üç yakıtlı bir 
brülör şeklinde çam sakızını yakabilir. Buradaki özellik, aşındırıcı 
çam sakızını depolanması ve taşınmasıdır. Bir sistem tedarikçisi 
olarak Ammann sadece brülörü değil, aynı zamanda gerekli tüm 
çevre birimlerini de sunmaktadır. Günlük kullanımda olan 10'dan 
fazla brülörden elde edilen deneyim, Amman'ın brülör teknolojisi 
alanındaki lider konumunu açıkça kanıtlamaktadır.

AMMANN BRÜLÖRLERI CO2-NÖTR 
YAKITLARI VERIMLI BIR ŞEKILDE YAKAR

İsveçli Klimatklivet ve Ammann Skanska İsveç birlikte fosilsiz, 
iklim-nötr asfalta doğru yolculukla-rına devam ediyor.  

“ BU, SKANSKA VE AMMANN 

ARASINDAKI UZUN VADELI 

IŞBIRLIĞI VE GÜVENILIRLIĞIN BIR 

SONUCUDUR ”  
Henrik Löfgren 

Uzman Asfalt Tesisi Makinaları, 
Skanska Endüstriyel Çözümler AB

“ Son on yılda NCC Endüstrisi iklim nötrlüğü yönünde büyük 
adımlar atmıştır. Çalışmalar üç alanda özetlenebilir: üretimdeki 
sıcaklığı daha enerji verimli olacak şekilde düşürmek, üretimde 
geri dönüştürülmüş asfaltın payını artırmanın yollarını geliştirmek 
ve üretim tesislerimizi asfaltı ısıtmak için petrol yerine odun 
peletleri kullanacak şekilde dönüştürmek. Bu, NCC tarafından 
patenti alınmış bir süreçtir. Odun tozu brülörü üretim tesisinin 
merkezi bir parçasıdır ve dönüşüm sırasında piyasada tam işlevli 
bir ekipman yoktu. NCC ve Ammann yakın işbirliği içinde NCC'nin 
ihtiyaçlarını karşılayan brülör ekipmanı geliştirdi. Ammann'ın 
odun tozu brülörleri, bir geliştirme dönemi boyunca NCC'nin 
asfalt üretimi için çok iyi çalıştığını kanıtladı. ” Jacob Jansson 

Asfalt Bölümü Teknik Müdür, NCC Industry AB

https://www.ammann.com
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Şirket 1968 yılında kurulmuş ve yeni ürün ve hizmetlere yatırım 
yapma kararlılığı sayesinde sürekli olarak büyümüştür. Beton 
Asfalti kısa bir süre önce eski asfalt plentini yepyeni Ammann 
ABA UniBatch nesli ile değiştirerek, çevresel etkiyi en aza 
indirmek ve mevcut kaplamayı (RAP) geri kazanmak için en son 
teknolojilerle donattı.

Ammann ABA UniBatch plentine tamamen entegre 
benzersiz soğuk asfalt üretimi 
Beton Asfalti'nin yeni iş alanları için yaptığı araştırma ve 
geliştirme çalışmaları, onları soğuk ve ge-leneksel sıcak karışım 
arayışına yöneltmiş ve KaltAsphalt Plus'ın üretimine yol açmıştır. 
Bu, hem RAP hem de bağlayıcının geri kazanımı (SBS ile modifiye 
edilmiş) açısından %100 geri dönüştü-rülmüş malzemelerle 
elde edilen yüksek performanslı bir soğuk asfalttır. Bağlayıcı, 
geri dönüştü-rülmüş bitümlü kılıflardan geri kazanılır ve uygun 
şekilde işlenir. Bu nedenle, tam anlamıyla "eko-sürdürülebilir" 
olarak tanımlanabilecek bir üründür. Karışım doğrudan Ammann 
tesisinde yapılır.

Mühendis Carlo Adami (Ammann İtalya Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetleri Sorumlusu ve Koor-dinatörü) bu projenin başından 
beri bunu takip etmiştir. "Beton Asfalti tarafından KaltAsphalt 

üre-timine adanmış geçici bir çözüm geliştirmek için başlatılan 
meydan okumayı kabul ettik" diyor. "Ammann'ın geleneği ve 
DNA'sı uyarınca, bu özel soğuk ürün türünün yönetimi, dozajı 
ve üretimi için yeni bir hat tasarladık ve inşa ettik. Sadece 
geri kazanılmış malzemelerle üretilen bu hat, Am-mann ve 
Beton Asfalti'nin sürdürülebilirlik ve çevreye saygı felsefesiyle 
uyumludur."

İkna ediciliği son derece yüksek olan Ammann geri 
dönüşüm teknolojisi Beton Asfalti'yi hemen ikna etti
Beton Asfalti'nin sahibi Bay Alfredo Inama'ya, kendilerini 
Ammann ABA 180 UniBatch'i almaya neyin ikna ettiğini sorduk.

Bu samimi karşılaştırmanın devamında, bir başka ilginç husus 
daha ortaya çıkıyor: "Çift hattın (RAC30 + RAH50) sunduğu 
operasyonel esneklik, mikserde düzenli ve sabit bir dozajlama 
yüz-desi kullanmamıza olanak tanıyor ve bu yüzde, o anki farklı 
reçetelere ve üretim durumlarına göre eklenebiliyor. Bu, orta 
halkada eşit oranda, hatta daha yüksek oranda dozajlama 
anlamına gelir ve böylece RAP'ın önemli bir kullanımına ulaşılır. 
Her zaman farklı üretim ihtiyaçlarını sağlam ve etki-li bir şekilde 
destekleyen güçlü as1 Kontrol Sistemi tarafından her zaman 
desteklenir."

Val di Non'un muhteşem doğal ortamında ve Trentino'daki Santa Giustina gölünden kısa bir mesafede Ammann 
ABA 180 UniBatch Asfalt Karıştırma Tesisi bulunmaktadır. Tesis, yakın zamanda, çeşitli inşaat uygulamaları için asfalt 
üretimi ve agregalar konusunda bilgili, dinamik ve deneyimli bir şirket olan Beton Asfalti tarafından satın alınmıştır.

CIS / İTALYA'DAKI BETON ASFALTI'DE 
DOĞA ILE UYUM IÇINDE BIR 
AMMANN ABA UNIBATCH TESISI
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GERI DÖNÜŞÜMDEN  
YARARLANMA OLANAKLARI 
GENEL BAKIŞ 

Geri dönüşümü doğrudan mikserde kullanma teknolojisi 
olan RAC30. Bu çözümün avantajı, eleğin aşırı ısınmış 
işlenmemiş agregalar için kullanılabilmesi ve sürecin 
sonunda miksere her zaman bilinen bir RAP fraksiyonunun 
eklenebilmesidir.

• Beton Asfalti, işlenmemiş agregalar ile bitüm içeren RAP 
arasındaki temas sıcaklıklarını kontrol altında tutmak ve 
bağlayıcıya zarar vermemek için düzenli ve sürekli olarak 
kullanılan, ancak asla %15-20'den fazla olmayan çözümün 
potansiyelini en üst düzeye çıkarır.

• Yeni kurutma tamburu RAH50, mekanik olarak orta 
halkaya eklenen %50'ye kadar RAP'ı işleyebilmektedir. 
Geleneksel bir silindire kıyasla %30'dan daha yüksek 
bir verimlilik endeksi enerjisiyle karakterize edilen bu 
yeni versiyon, Ammann'ın ana parçalarında (veya asfalt 
plentlerinin "merkez" unsurlarında) sunduğu sürekli 
teknolojik güncellemelerden de yararlanıyor. Bunlar 
arasında kurutucu tamburu, brülör, filtre, elek ve karıştırıcı 
ile kontrol sistemi yer alıyor.

• Ammann FOAM®: Su ile köpürme etkisine dayanan 
bitüm köpüğü jeneratörü, ek kimyasallar olmadan çalışır 
ve mevcut herhangi bir sisteme monte edilebilir. Sistem, 
nihai ürünün sıcaklığından bağımsız olarak aşağıdaki gibi 
büyük avantajlar sağlar:

1. Karıştırma döngüsü sırasında ve özellikle de serme 
aşamalarında daha fazla işlenebilirlik, kaplamanın 
küçük kısımlarında ve yüzeylerinde de çalışan ekipler 
için gereklidir;

2. Asfaltlama sezonunda daha iyi sıkıştırma ve 
performans uzunluğu;

3. Karışım asfaltın özellikle dağlık bölgelerde daha uzun 
mesafelere ulaştırılması

4. VOC emisyonlarını azaltan, işlenmemiş agregaların 
kurutulması ve ısıtılması sırasında enerji tasarrufu 
sağlayan ve duman, emisyon ve kokuları azaltan Ilık 
Karışım Asfalt (WMA) üretimi.

Alfredo Inama, Beton Asfaltı'nın sahibi

“ TESIS, TOPLAM DÖRT TEKLIFIN 

TARANMASIYLA SEÇILDI. 

AMMANN'INKI RAP KONUSUNDA 

EN ETKILI VE İKNA EDİCİ 

OLANIYDI, ÖZELLIKLE DE RAH50 

TEKNOLOJISI, GEÇMIŞIMIZ VE 

DENEYIMIMIZE GÖRE – AMA 

HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOK DÜŞÜK 

EMISYONLAR VE ÇIKAN KARIŞIMIN 

KALITESI IÇIN RAP YÜZDELERI 

AÇISINDAN GERÇEKTEN EN IYI 

ÇÖZÜMDÜ. ”

https://www.ammann.com
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BAŞLANGIÇTAN BİTİŞE
AMMANN ÜRÜN YELPAZESI 
SUUDI ŞANTİYESİNDE 
BAŞARIYLA TEMSİL EDİLDİ

Devam eden proje benzersiz bir başarı elde etti. Çalışmanın 
yaklaşık yarısı, Taif Yolu'nun 11 metre genişliğindeki 23 km'lik 
bölümünde tamamlandı. Proje süresince 65.000 tondan fazla 
asfalt serilecek.

Projede çalışan Ammann makineleri bir ARS 122 BS III Toprak 
Kompaktörü; bir AP 240 Pnömatik Lastikli Silindir; bir AFT 700-
2 Asfalt Finişeri; bir AFW 150-2 Mini Finişer; ve bir AV 110 X 
Tandem Silindirden oluşuyor.

Safety Triangle'ın her makine için özel beklentileri 
bulunuyor
• ARS 122 toprağı sıkıştırır ve geçirgenliği azaltır.
• AP 240 katmanları karıştırır ve asfaltı şekillendirir.
• AFT 700-2 asfalt kalınlığını, genişliğini ve eğimini kontrol eder.
• AFW 150-2 hendekler ile küçük yolları açar ve tıpkı büyük bir 

finişer gibi genişliği ve kalınlığı kontrol eder.
• AV 110X döküm sıkıştırma işlemini gerçekleştirerek sürecin 

önemli bir aşamasında kaliteli iş sağlar.

Safety Triangle'ın genel müdürü Dr. Mamdouh Saad Al Sahafi, 
her bir makinenin performansından memnun. 

Dr. Mamdouh Saad Al Sahafi, "Asfaltta kullanılan iki Ammann 
kompaktör, eğimli alanlarda bile iyi üretkenlik ve kaliteli 
yüzeyler sağlıyor" ifadesini kullandı. Ammann ARS 122 Toprak 
Kompaktörü sahip olduğu sıkıştırma gücü ve kontrol kolaylığıyla 
öne çıkıyor. Ammann'ın tescilli Akıllı Sıkıştırma sistemi olan 
ACEforce'u kullanmasının "belirgin bir avantaj" olduğunu belirtti.

AFT 700-2'yi "öğrenmesi ve kontrol etmesi kolay, yüksek 
verimlilik sağlayan ve gerekli komutları doğrulukla yerine getiren" 
bir finişer olarak adlandırdı. AFW 150-2 Mini Finişer ise "küçük 
yollar için olağanüstü uygun olan ve U dönüşleri bile yapabilen 
benzersiz bir makine".

Safety Triangle gibi Dr. Al Sahafi de çok sayıda yol yapım 
deneyimine sahip. 2010 yılında kurulup yol yapımı ve güvenliği 
konusunda uzmanlaşan şirket, yüksek nitelikli mühendisler ve yol 

“ PROJE YÖNETICISI, 

AMMANN MAKINELERI 

TARAFINDAN 

SAĞLANAN 

KULLANIM KOLAYLIĞI, 

ÜRETKENLIK VE BİTMİŞ 

ÜRÜN IÇIN YÜKSEK 

ÖVGÜYE SAHIPTIR. ”
Safety Triangle Co. şirketi, Suudi Arabistan'ın Abha Şehrindeki bir yol yeniden 
yapılandırma projesi süresince Ammann ekipmanlarının tamamını kullandı.
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GTE, 1993'ten beri Ammann ile ortaklık yapıyor

TEKNIK ÖZELLIKLER
 
ARS 122

Çalışma ağırlğı (CECE)  10 100 kg
Maksimum ağırlık   12 280 kg
Kasnak genişliği    2130 mm
Motor    Cummins
Tip    4BTAA3.9C99 – 74 kW
    Bharat Stage III 
    (equivalent to T3)

AP 240

Çalışma ağırlğı (CECE)  9590 kg
Maksimum ağırlık   24 000 kg
Gövde genişliği    1986 mm
Motor    Cummins
Tip    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

AFT 700-2

Çalışma ağırlğı (CECE)  18 000 kg
Asfaltlama aralığı   2500 – 5100 mm
    3000 – 6000 mm
Serme kapasitesi  750 t/h
Motor    Cummins
Tip    QSB 6.7 – C173 – 129 kW

AFW 150-2

Çalışma ağırlğı (CECE)  1260 kg
Asfaltlama aralığı   250 – 1650 mm
Kapasite    0.6 m³
Motor    Hatz
Tip    1B50E
Nominal güç    7.6 kW

AV 110 X

Çalışma ağırlğı (CECE)  10 400 kg
Maksimum ağırlık   11 190 kg
Kasnak genişliği    1700 mm
Motor    Cummins
Tip    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

uzmanlarından oluşan bir ekip ile çalışıyor. Müşterileri arasında 
ulaştırma/lojistik ve savunma dahil olmak üzere çeşitli Suudi 
bakanlıkları; Suudi Binladin Grubu ve Suudi Aramco yer alıyor.

Dr. Al Sahafi ayrıca yerel Ammann Bayisi General Trading & 
Equipment'a (GTE) satış sonrası desteği ve rekabetçi fiyatları 
hakkında övgüler yağdırdı. 

Ammann ile 1993 yılından bu yana ortaklık yapan GTE, Suudi 
pazarında 45 yıldır önemli bir inşaat ve ekipman tedarikçisi 
konumunda bulunuyor.

GTE, Suudi Arabistan genelindeki dokuz şubesinde geniş bir ürün 
yelpazesi sunuyor. GTE Genel Müdürü Dr. Mühendis Mohamed 
Shams Elramly, "GTE Suudi Arabistan'daki müşterilerine 
her zaman bütüncül çözümler sunuyor" dedi. "10 farklı iş 
portföyünde ürünler sunuyoruz."

https://www.ammann.com
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İngiltere'nin Norwich kenti yakınlarında bulunan Longwater tesisi 
bakımlıydı ve çok daha fazla çalışma potansiyeline sahipti. Ancak 
kurutucu beklenen kullanım ömrünü aşmıştı. Değiştirme zamanı 
gelmişti.

Ammann UK Ltd Parça Satış Müdürü Richard Coles, "Beş gün 
zaman tanıdık," diyor. "İlk gün, mikser ve elekten ham gaz 
kanalına kadar tüm buhar tahliye boru tesisatı, emme davlumbazı 
gibi vinçle çıkarıldı. Slinger konveyörün bağlantısı kesildi ve 
kurutucudan çıkarıldı. "

Eski kurutucunun daha sonra vinçle kaldırılması işlemi ikinci gün 
tamamlandı.

Richard, "Üçüncü gün yeni tambur yerleştirildi ve bağlantısı 
kesilen parçalar tesise yeniden monte edildi" dedi. Mekanik 
kurulum ertesi gün tamamlandı. Beşinci gün ise projenin sonuna 
işaret eden izleme işlemi tamamlandı.

Breedon Group Bölge Operasyon Müdürü Mark Wood süreçten 
çok memnun kaldı. 

"Longwater asfalt plentimizdeki kurutucu tamburun yenilenmesi 
gerektiğine karar verildiğinde, değiştirme için teklif almaya gittik" 
dedi. "Ammann parçalarının bilinen kalitesi nedeniyle tercih 
edilen tedarikçi olarak Ammann'ı kullanma kararı verildi."

Mark, Ammann'ın teslim süreleri ve teslimat tarihleri konusunda 
iyi bir iletişim kurduğunu ve bunların hepsinin zamanında ve 
belirtildiği gibi gerçekleştiğini söyledi.

Mark, "Ammann'ın tamburu kurmak için kullandığı yükleniciler 
(Dixon Engineering Ltd.), ilgili tüm güvenli çalışma sistemlerini 
ve risk değerlendirmelerini sağlama konusunda örnek teşkil 
ediyordu" dedi. "Tüm operasyon boyunca yaptıkları işlerde 
herhangi bir hata bulamadık. İş planlandığı gibi ve hiçbir olay 
olmadan tamamlandı."

Richard, projenin sorunsuz ilerlemesinden memnundu ama bu 
beklemediği bir şey değildi. Kendisi, bu tür işlerin üstesinden 
gelmek için Derbyshire'da bulunan, kalite ve zamanlılık 
konusunda kararlı ve deneyimli firma Dixon Engineering'e 
güveniyor. 

RETROFIT 
BREEDON GROUP
YENİ TAMBUR ASFALT TESİSİNİN 
ÖMRÜNE 15 YIL DAHA EKLİYOR

Kurutucu tamburun değiştirilmesi bir Ammann asfalt karıştırma tesisine uzun yıllar ömür kattı ve verimliliği artırdı.
Birleşik Krallık'taki en büyük bağımsız inşaat malzemeleri firması olan Breedon Group, 2004 yılında faaliyete 
geçen bir Ammann ABP Universal Asfalt Karıştırma Tesisindeki kurutucuyu kısa süre önce değiştirdi.
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Dixon Engineering Direktörü Marcus Jinks, "Dixon Engineering, bir süre boyunca 
Ammann UK ile güçlü bir iş ilişkisi kurdu ve asfalt endüstrisinde zaman açısından 
kritik projeler sunmak için birlikte çalıştı" dedi. "Bu projeler, ağır tesisler ve 
ekipmanlar için çeşitli beceri setleri gerektiren benzer değişimlerden iyileştirmeler 
ve uyarlamalara kadar çeşitlilik gösteriyor."

Richard, Breedon Group'un asfalt tesisindeki yedek tamburun 15 mm'lik bir kabuk 
kalınlığına sahip olduğunu ve en az 15 yıl daha ömrü olduğunu söyledi. "Diğer 
avantajlar arasında ısı tutma özelliği sayesinde genel tesis verimliliğinin artması da 
yer alıyor."

Retrofit

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/services/plant-services/retrofit-services
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Teknolojisi ile makinenin sürekli zemine temasını sağlayan 
hareketli mafsal bağlantı Ammann AV 110 çift tamburlu silindir, 
yenilikçi lastik basınç sistemi ile Ammann AP 240 pnömatik 
tekerlekli silindir ve hızlıca düz ve ofset hat takibi yapabilen 
Ammann ARX 23 çift tamburlu yama silindiri kullanılmıştır.

Riyad’daki çalışma, emirlikteki en önemli konut geliştirme 
projelerinden biridir. Bu proje, en yüksek uluslararası standartlara 
uygun şekilde entegre, sürdürülebilir yerleşim topluluklarının 
geliştirilmesi yönündeki bir girişimin parçasıdır. Girişim 
kapsamında 960 hektarlık alana toplamda 3.199 villa ve yerleşim 
birimi inşa edilecektir.

Aralık 2022’de tamamlanacak olan Riyad’daki proje, yol 
döşemeyi içeren altyapı çalışmaları, yağmur suyu ve taşkın 
kanalları, doğalgaz hatları ve bir sulama ağının kurulumundan 
oluşmaktadır. NBHH aynı zamanda yumuşak ve sert zeminli çevre 
düzenlemeleri, içme suyu ağının oluşturulması ve bir iletişim 
sisteminin kurulması işlerini de yapmaktadır.

Zayed’deki proje, iki temel öğeden oluşmaktadır: Zayed Bağlantı 
Yolu ve Tal Moreeb Yolu.

Zayed Bağlantı Yolu projesi, E11 otoyolu ve El Dafra Bölgesi 
Madinat Zayed şehri yakınındaki Madinat Zayed Askeri Havaalanı 
arasındaki mevcut bağlantı yolunun tadilatı ve kapasitesinin 
iki katına çıkartılması için yürütülmektedir. Yaklaşık 50 km 
uzunluğunda bir yolu kapsayan proje; mevcut tekli taşıt yolundan 
(her yöne birer şerit) ikili taşıt yoluna (ortada bölme ile her yönde 
ikişer şerit) şeklinde kapasite artırımını ve ayrıca mevcut karayolu 
tadilatını kapsamaktadır.

Tal Moreeb Yol Projesi, Liva ile Tal Moreeb kum tepeleri bölgesi 
arası mesafedeki mevcut yolun yerini alacak, yeni bir çift şerit 

yolunu içermektedir. Yol uzunluğu yaklaşık 22 
km’dir. Her iki projenin de 2022 sonlarına doğru 
tamamlanması planlanmaktadır.

BAE’DEKI PROJELERİN 
ANAHTARI: AMMANN 
SİLİNDİRLERİ
AMMANN YOL VE ASFALT ÜRÜNLERI, YAKIN ZAMANDA 
BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI’NDE YÜRÜTÜLEN İKİ 
PROJEDE ÇESİTLİLİKLERİYLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Abu Dabi merkezli yüklenici firma olan Nael ve Bin Harmal Hydroexport (NBHH), yakında 
bulunan Riyad’daki altyapı çalışması ve Zayed’de önemli bağlantı yollarının genişletilmesinde 
önemli bir başarı olarak görülen anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Ammann AV 110 X Tandem Silindir teslim edilir (üstte);

Ammann AP 240 Pnömatik Lastikli Silindir (yukarıda)Toprak ve asfalt 
sikiştiricilari

https://www.ammann.com/tr/machines/soil-and-asphalt-compactors
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Zürih Havalimanı, sadece İsviçre için değil, aynı zamanda 
uluslararası hava trafiği için de önemli bir merkezdir. 30 yılı 
aşkın süre kullanılmasından sonra, 10/28 pistindeki orta şeridin 
ve elektrik tesisatının tamamen yenilenmesi gerekmektedir. 
Toplam uzunluğu 2.500 m olan bu pist, yaklaşık 70 ila 80 gecelik 
inşaat aşamalarında tamamen yenilenecektir. İnşaat sürecindeki 
herhangi bir gecikme uçuş operasyonlarında da gecikmeye 
yol açacaktır. Bu nedenle, kesin bir sipariş, üretim ve teslimat 
programına uymak yüksek önem taşımaktadır. 

Bu zorlu şantiyenin asfaltı, yakındaki iki Ammann karıştırma 
tesisinden geliyor. BHZ ve Asfatop, Ammann'ın uzun süreli 
müşterileri olmakla beraber sipariş ve teslimat sürecini yönetmek 
için Q Point-Q Plant kullanıyor. İnşaat şirketleri Walo ve Implenia 
tarafından asfalt teslimatlarının siparişi ve planlaması, yine Q 
Point'in bir ürünü olan Q Site kullanılarak gerçekleştiriliyor. 
Ancak uçuş operasyonlarının sona ermesinden sonra başlayan 
esas onarım çalışmalarından önce bile, gerekli düşük sıcaklıklı 
asfalt miktarı ve teslimat sırası Q Site kullanılarak planlanıyor. Bu 
siparişler, siparişleri kontrol etmek ve onaylamak için Q Plant'i 
kullanıcısı olan karıştırma tesisine dijital olarak gönderiliyor.

Üstelik Q Plant, Ammann as1 üretim kontrol ve tartım sistemiyle 
de bağlantı halinde, böylece siparişlerden gelen bilgiler, 
karıştırma tesisinde kamyon yüklemelerinin temelini oluşturuyor. 
Aynı zamanda, ilgili irsaliyeler gerçek zamanlı olarak Q Plant'e 
ve oradan da şantiyeye iletiliyor. Bu süreç, hatasız ve gecikmesiz 
çalışan sürekli bir dijital veri akışı sağlıyor ve zaman açısından 
kritik olan bu şantiyedeki çalışanlar, tedarik zinciri lojistiğinin 
mevcut durumu hakkında her zaman genel bir bakışa ulaşabiliyor. 

Düşük sıcaklıktaki asfalt geçici bir depolama alanına 
teslim ediliyor ve buradan uçuş işlemleri ve ön çalışmalar 
tamamlandıktan sonra asfalt boşaltılıp sıkıştırılıyor. Binder 
tabakası da sabah erken saatlerde Q Site kullanılarak sipariş 
ediliyor, asfalt üretiliyor, teslim ediliyor ve doğrudan yerleştiriliyor. 
Sabah saat 6 civarında, o gece için gerekli onarım önlemleri 
tamamlanıyor ve böylece uçuş operasyonları zamanında yeniden 
başlatılabiliyor.

Özellikle hassas planlama, uçtan uca dijital iş akışının kullanımı 
ve hem karıştırma tesislerindeki hem de şantiyedeki tüm 
çalışanların özverili çalışmaları sayesinde bugüne kadar uçuş 
operasyonlarında herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. Ammann 
ve Q Point yazılım sistemlerinin kombinasyonu, gerçek zamanlı 
olarak sürekli bir bilgi akışı sağlar. Sürece dahil olan tüm taraflar, 
mevcut durum ve teslimat ilerlemesi hakkında her zaman 
bilgilendirilir. İnşaat şirketi ve karma tedarikçisi, organizasyonel 
sınırlar arasında birbirine bağlıdır. Sipariş ve teslimat 
süreçlerindeki şeffaflık, üretim ve şantiye veya kurulumun yakın 
entegrasyonunu sağlar. Sıkı proje bütçeleri ortamında, bu, uzun 
vadede gerekli geliri sağlamanın temelini oluşturur. Yanlış 
anlaşılmalardan kaynaklanan hata maliyetleri önlenir. Yürütme, 
dahil olan herkes için ve manuel yeniden çalışma olmadan 
tamamen belgelenmiştir.

Q Point, daha iyi bir inşaat süreci, kaynak tasarrufu ve en iyi kalite 
için getirdiği çözümlerle yenilikçi inşaat şirketlerinin zorlu inşaat 
projelerini destekliyor.

Q POINT
ZÜRIH HAVALIMANI'NDA BULUNAN DİJİTAL 
ŞANTIYE – Q PLANT VE Q SITE SORUNSUZ BİR 
SİPARİŞ VE TESLİMAT SÜRECI SUNUYOR

https://www.ammann.com
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Ammann olarak kısa süre önce 
bayilere ve müşterilerimize 
sorduk: "Hafif ekipmanlarınızın 
kullanımını ne kolaylaştırır?"

Sonuç belli: Ammann Kullanım Kitapçığı. - 
Kitapçığımızın basılı ve PDF hali mevcuttur. 
Kitapçık, hafif ekipman türlerine göre açıkça 
düzenlenmiştir. Ammann servis ve atölye 
uzmanları da dahil olmak üzere çok sayıda 
kaynaktan gelen veriler içermektedir.

Yedek parçalar her model için listelenmiştir. 
Fotoğraflar parçaların kolaylıkla anlaşılmasını 
sağlar. Ammann'ın güvenilir YouTube kanalı 
üzerinden erişilebilen QR kod bağlantılı 
videolar kurulum talimatlarını ve ipuçlarını da 
sunmaktadır.

Belirli makineler için optimize edilmiş bakım 
kitleri de kitapçıkta listelenmiştir. Kitlerin 
kullanılması makinelerin hasar görmesini 
önlemekte ve Ammann 60/60.000 uzatma 
programı göz önüne alındığında her 
zamankinden daha önemli olan garantilerin 
geçerliliğini korumaktadır.

Yeni kitapçık (İngilizce, Almanca ve Fransızca) 
Ammann tarafından doğrudan bayilere ve 
servis noktalarına gönderilmekte ve yeni 
makinelerle birlikte teslim edilmektedir.

Ammann servis ve atölye uzmanları,

uygulamalı deneyim ile kitapçığı hazırladı

YENİ KİTAPÇIĞIMIZ HAFİF EKİPMAN 
HİZMENTİNİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRIYOR

SATIŞ SONRASI

Broşürü indir

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Küçük makine = büyük çekim
Ammann AFW150-2 Mini Finişer, İngiltere'nin 
Buxton kentinde düzenlenen etkinlikte büyük ilgi 
gördü. Ziyaretçiler ayrıca Ammann ARS 70 Toprak 
Sıkıştırıcı da dahil olmak üzere Ammann hafif 
sıkıştırma ekipmanlarına ve büyük silindirlere de 
yoğun ilgi gösterdi. 

VEI OG ANLEGG
Finişer özellikli silindirler
Ammann ve bayisi Anleggsgruppen, Norveç 
ticaret fuarının bir parçası olmaktan mutluluk 
duydu. Fuarda Ammann plakalı kompaktörler; 
Ammann ARX 23-2 ve ARX 16-2 Tandem 
Silindirler; ve AFW 150-2 Mini Finişer sergilendi.

EXCON
Çeşitli gösteri programları
Ammann India, Hindistan'ın Bengaluru kentinde 
düzenlenen fuarda geniş ürün yelpazesi sergiledi. Fuarda 
asfalt ve beton plentleri, finişerler ve ağır sıkıştırma 
ekipmanları tanıtıldı. Şantiye verimliliği iyileştirmelerinin 
yanı sıra pazarlama sonrası çözümler de yer aldı.

ERCO-AMMANN 
DAY 2022
Ürünler ve sunumlar
Litvanya'nın Vilnius kentindeki ziyaretçiler makineleri 
inceledi ve canlı demoları izledi. Etkinliğe bir Ammann 
Bayisi olan ERCO Technologies ev sahipliği yaptı. Ammann 
ve bayilikten uzmanlar sunumlar yaptı ve sorular yanıtladı.

https://www.ammann.com


Bugün kaydolun

KAÇIRMAYIN!

Gelecek kuşaklar için 
Altyapı Güçlendirmesi 

www.ammann.com

Bugün kaydolun ve müşteri dergimizin bir sonraki sayısını alın.

• Uzmanlarla .zel r.portajların tadını .ıkarın
• Dünyanın d.rt bir yanındaki müşterilerden zorlayıcı referansları okuyun
• Yeni ürünler ve teknoloji ile güncel kalın

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/tr/news-media

