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PODE UMA USINA DE ASFALTO ANTIGA 
ATENDER NOVOS PADRÕES AMBIENTAIS?
Em um mundo no qual os padrões ambientais estão mudando 
constantemente, fornecedores de massa asfáltica podem 
sobreviver – e até mesmo prosperar – com a ajuda de uma 
remodelagem da sua usina.

Um retrofi t atualiza uma usina antiga para que ela atenda a 
novos padrões ambientais por uma fração do custo de uma 
nova aquisição. Todos os projetos são gerenciados pelo centro 
de retrofi t da Ammann, que conta com técnicos qualifi cados e 
processos comprovados para resolver quaisquer problemas e 
garantir resultados de alto nível.

QUAIS AS VANTAGENS 
DO RETROFIT DA AMMANN?

• Aumento da utilização de RAP

• O tanque de asfalto aquecido eletricamente tem relação 
custo-benefício tão boa que se paga em poucos anos

• Os níveis de ruído são reduzidos em até 20 dB sem impactos 
na produção diária

• Capacidade de produzir misturas a baixa temperatura que 
reduzem o gasto de combustível e as emissões

Entre em contato conosco para marcar uma análise gratuita e conhecer as melhores alternativas, 
com boa relação custo-benefício, para melhorias ambientais da sua usina.

MISTURADORA DE ASFALTO ABP HRT

QUAIS AS VANTAGENS DE UM RETROFIT

https://www.ammann.com/pt-br/plants/retrofitting
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A Revista do Cliente frequentemente destaca o lançamento de 
produtos. Esta edição não é exceção, com vários compactadores 
inovadores em destaque. Novas usinas de asfalto e concreto também 
foram apresentadas recentemente.

Naturalmente, os lançamentos de produtos constituem a força vital 
de empresas de equipamentos de construção de estradas como a 
Ammann. As melhorias proporcionam aos clientes soluções que 
reforçam seus negócios e, em última instância, sua rentabilidade.

No entanto, estou satisfeito que vários artigos desta revista mostrem 
como estamos ajudando os clientes após a venda. Não é suficiente ter 
produtos com valor agregado. Devemos também oferecer métodos 
criativos para tornar todas as características essenciais de nossas usinas 
e máquinas acessíveis aos clientes, não importando sua localização ou 
nível de experiência.

Estes esforços de pós-vendas incluem um novo sistema de suporte 
remoto para usinas de asfalto e concreto. Caso um cliente se depare 
com um problema, ele só precisa colocar nossos óculos de realidade 
virtual e um capacete de segurança. Os especialistas de campo 
poderão ver o mesmo que o cliente e solucionar a situação. Isto 
proporciona um insight capaz de eliminar dias de paradas da usina.

O as1 ARGON View, por sua vez, ajuda os novos operadores a se 
familiarizarem rapidamente quando aprendem a operar usinas de 
asfalto e concreto. A interface simplifica o domínio de questões 
altamente complexas.

Fornecer produtos com valor agregado é essencial. No entanto, o 
mesmo deve se aplicar na garantia de que os clientes se beneficiarão 
desse valor. Na Ammann, seguimos comprometidos com ambos.

Hans‑Christian Schneider 
CEO Ammann Group

https://www.ammann.com/pt-br/plants/retrofitting
https://www.ammann.com
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AMMANN EM EXPANSÃO  
NO PRÓSPERO MERCADO DE EMISSÕES ZERO
O USO DE ACIONAMENTO 
ELÉTRICO É MAIS DO 
QUE UMA TENDÊNCIA

As máquinas acionadas eletricamente são 
agora uma parte essencial de muitos locais 
de trabalho. “Em muito pouco tempo, até 
10 % da produção anual de máquinas com-
pactadoras leves será acionada eletrica-
mente”, afirma Bernd Holz, Vice-presidente 
Executivo de Máquinas da Ammann.

A Ammann abraçou esta mudança 
completamente, com a empresa no 
processo de lançamento de uma série de 
máquinas compactadora leves acionadas 
eletricamente.

A maquinaria pesada também estará 
entrando nessa tendência. “Nos próxi-
mos anos, continuaremos a expandir 
no crescente mercado de alternativas 
para emissão zero”, disse Tomas Kopic, 
Vice-presidente Executivo da Divisão de 
Equipamentos Pesados da Ammann.

Alguns produtos com acionamento elétrico 
estão atualmente no mercado ou prestes 
a serem lançados. Eles incluem o com-
pactador de placa vibratória unidirecional 
eAPF, o compactador de percussão eATR 
e o compactador tandem leve eARX 26-2. 
Embora classificado como “leve”, este últi-
mo tem um peso operacional de 2640 kg 

– uma marca antes considerada inatingível 
por muitos para acionamentos elétricos.

  FÁCIL UTILIZAÇÃO

Hans-Christian Schneider, CEO da 
Ammann, estabeleceu diretrizes a respei-
to das máquinas de acionamento elétrico 
de hoje e do futuro. “Os compactadores 
precisam ser sustentáveis, produtivos e 
de fácil utilização”, afirma ele.

As máquinas e-drive devem atender 
a três critérios principais. “Primeiro, 
as máquinas precisam de baterias 
potentes que permitam uma operação 
prolongada”, disse Schneider. “Segundo, 
a carga precisa ser rápida e fácil para os 
operadores. Por último, mas não menos 
importante, as máquinas precisam ser 
de fácil utilização. É preciso incorporar 
maneiras de ajudar operadores e 
gerentes de frota a integrar as máquinas 
nas frotas com sucesso. Estamos 
confiantes de que estas novas máquinas 
atendem a todos os critérios”.

“ EM MUITO POUCO 

TEMPO, ATÉ 10 % DA 

PRODUÇÃO ANUAL 

DE MÁQUINAS 

COMPACTADORAS 

LEVES SERÁ ACIONADA 

ELETRICAMENTE. ”

eMission

https://www.ammann.com/pt-br/sustainability/emission
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AMMANN EM EXPANSÃO  
NO PRÓSPERO MERCADO DE EMISSÕES ZERO

COMPACTADOR 3D

A Ammann eAPX 68/95 3D Vibratory 
Compactor é a primeira placa vibratória 
no mercado que pode avançar em arco, 
círculo ou girar no local. O eAPX 68/95 
é tão inovador que foi indicado para o 
Prêmio Inovação da Bauma 2022.

A Ammann começou o desenvolvimento 
da máquina levantando várias questões. 
Quais requisitos devem ser atendidos 
pelas placas vibratórias para estar 
preparado para os desafios de hoje e 
do futuro? O que é essencial durante a 
operação? Quais seriam os benefícios 
que uma abordagem completamente 
nova poderia trazer para a compactação? 
E como a sustentabilidade pode ser 
melhorada?

Os desenvolvedores perceberam que 
a tecnologia existente não poderia 
fornecer as respostas necessárias. 
A Ammann, portanto, repensou 
completamente o conceito da placa 
vibratória. O resultado é o protótipo 
eAPX 68/95 alimentado por bateria 

– uma verdadeira revolução na 
compactação de placas vibratórias.

  DESIGN INOVADOR

A aparência do eAPX 68/95 destaca 
a máquina imediatamente. Ela tem 
uma altura operacional baixa de 
700 mm. Essa altura combinada com 
a capacidade da máquina de se mover 
em todas as direções a tornam uma 
ótima solução para aplicações em 
trincheiras – incluindo aquelas com 
sistemas de suporte e barras transversais 
que impedem o uso de outras máquinas 
convencionais. No entanto, a placa 
também é produtiva em espaços abertos.

O que está por baixo do capô pode ser 
ainda mais impressionante. Quatro eixos 
de trabalho em forma de X, em com-
binação com uma placa de base curva, 
proporcionam ao compactador de 620 kg 
uma manobrabilidade que nenhuma 
outra placa havia conseguido anterior-
mente: a capacidade de se deslocar em 
arco, circular ou girar no local.

Uma unidade de controle remoto 
comanda os movimentos precisos do 
eAPX 68/95. A uma distância segura, e 
com a melhor visão geral possível, o 
usuário tem tudo sob controle – mesmo 
em trincheiras estreitas e outras áreas de 

difícil acesso. O operador pode dirigir o 
eAPX 68/95 com facilidade e precisão, 
em linha reta ou em pontos de difícil 
acesso.

  VERSÁTIL E SUSTENTÁVEL

Quatro motores elétricos alimentados 
por bateria permitem que a máquina 
trabalhe em aplicações fora dos 
limites para motores que operam com 
combustíveis, inclusive em ambientes 
internos e fechados. Os motores elétricos 
também contribuem para os esforços de 
sustentabilidade.

A placa pode funcionar continuamente 
por aproximadamente 70 minutos antes 
de ser necessário recarregar. Uma carga 
de 30 minutos é suficiente para colocar 
a máquina de volta no local de trabalho, 
com uma carga mais completa após o 
turno.

O eAPX 68/95 utiliza baterias de lítio 
ferro fosfato (LFP) para maximizar a 
segurança. As baterias e seu avançado 
sistema de gerenciamento são 
particularmente resistentes a altas 
temperaturas, sobrecarga e danos 
mecânicos.

O acionamento preparado para o 
futuro requer pouca manutenção, pois 
não possui sistema hidráulico, fluidos 
operacionais ou engrenagens. O baixo 
desgaste, a eliminação de fluidos e a 
prevenção de emissões fazem dela uma 
placa verdadeiramente sustentável – 
com manobrabilidade e desempenho 
inigualáveis.

Compactador 
3D

https://www.ammann.com
https://youtu.be/NFABZmIgpqc?t=126
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NOVA MÁQUINA APRESENTA ACIONAMENTO TOTALMENTE 
ELÉTRICO QUE PODE OPERAR DURANTE UM TURNO 
COMPLETO – ÀS VEZES ATÉ MAIS – SEM RECARREGAR

A ausência de um motor de combustão torna o eARX 26 ‑2 extremamente silencioso durante a operação. Os níveis 
de som que chegam no posto do operador são 46 % menores do que na versão diesel. O conceito 
inovador do Powertrain elimina quase todos os componentes hidráulicos. O impacto ecológico 
também é reduzido – e os custos totais de propriedade são significativamente reduzidos 

– através da substituição do motor a diesel e de seu sistema de refrigeração.

  BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

O eARX 26 -2 é equipado com um 
poderoso conjunto de baterias com 
motores elétricos para o acionamento 
principal e circuitos vibratórios.

A inovadora bateria de 48 volts tem 
uma capacidade de 600 Ah/31,5kWh. A 
tecnologia LiFePO₄ do conjunto é única 
porque cada célula de bateria interna é 
protegida de forma independente. Isto 
torna o conjunto inteiro resistente ao 
fogo, aumentando a segurança.

A tecnologia do compact proporciona 
uma operação prolongada com uma 
única carga. Dependendo do local de 
trabalho e das exigências da máquina, 
um eARX 26 -2 pode operar até 18 horas 
sem precisar de recarga. Isto significa 
que a máquina deve ser carregada 
apenas uma vez por dia típico de 
trabalho, geralmente no final do turno 
de trabalho (dependendo das condições 
do local de trabalho).

Todos os motores elétricos e vibratórios 
são equipados com um mecanismo de 
recuperação como padrão. Quando a 
máquina freia, ou quando a vibração 
é desligada, os motores elétricos 
continuam a gerar energia – e a enviam 
para a bateria principal para aumentar a 
carga.

  CARREGAMENTO DE MÁQUINAS

A bateria pode ser recarregada através 
do processo de recuperação durante 
a operação da máquina – ou com 
carregadores quando a máquina não 
estiver em operação.

A carga é rápida, fácil e não requer 
ferramentas especiais. Dois sistemas de 
carregamento estão disponíveis:
• Carregador de bordo: sistema de 

carga de 50 amperes com 12 h de 
carga (de 0 % a 100 % da capacidade 
da bateria)

• Carregador externo: sistema de carga 
de 200 amperes com 3,5 h de carga 
(de 0 % a 100 % da capacidade da 
bateria)

A bateria LiFePO₄ é caracterizada por 
uma longa vida útil e um alto número 
de ciclos de carga. Foi desenvolvida para 
durar por toda a vida útil da máquina.

O operador pode monitorar continua-
mente o nível de carga da bateria. Um 
alerta automático é enviado através do 
visor multifuncional quando a carga cai 
para 10 %. Se o nível cair para 3 %, o 
sistema desengata automaticamente o 
sistema de vibração, conservando ener-
gia para o deslocamento da máquina até 
uma zona de carga.

As temperaturas ambientes de opera-
ção são outra vantagem importante. 
As faixas de temperatura são mais am-
plas do que as baterias de íon-lítio e 
outras tecnologias comuns. As baterias 
LiFePO₄ podem operar abaixo do pon-
to de congelamento – especificamente 
a partir de -10 °C – e até 60 °C.

COMPACTADOR TANDEM 
LEVE eARX 26 ‑2

eARX 26 ‑2

https://www.youtube.com/watch?v=NSqPctMztes&t=1s


7 WWW.AMMANN.COM

SUSTENTABILIDADE
A máquina com emissão zero 
faz parte da iniciativa eMission 
da Ammann, que diminui o 
impacto ambiental e melhora 
a eficiência econômica.

Os produtos do programa eMission 
representam um novo capítulo em termos 
de sustentabilidade na Ammann, incluindo 
níveis reduzidos de CO₂ e uma pegada de 
carbono menor. Isto se torna cada vez mais 
importante à medida que as regulamenta-
ções de emissões se tornam mais rigorosas.

A essência da eMission é o desenvolvi-
mento de uma estrutura de trem de força 
altamente inovadora. A nova geração 
de máquinas eMission também reflete 
o compromisso de minimizar a manu-
tenção e o custo total de propriedade. 
Isto inclui diminuir o volume de fluidos 
necessários e tornar os pontos de serviço 
extremamente acessíveis.

Este compromisso da Ammann – 
conhecido como ECOdrop – torna 
os últimos produtos Ammann 
significativamente mais amigáveis ao 
meio ambiente.

ECOdrop se associa à eMission para 
produzir máquinas que são únicas em 
termos de impacto ecológico positivo, 
cortando significativamente os custos 
totais de propriedade das máquinas 
devido a:
• A ausência de um motor a diesel – 

dispensa a troca periódica de óleo de 
motor ou filtro

• A ausência de uma estrutura de pós-
tratamento do motor (EGR, DOC, 
SCR, DPF) – sem custo adicional ou 
manutenção regular

• A eliminação de um tanque DEF – sem 
filtros a serem trocados, tanques a 
serem limpos ou vazamento de fluidos

• A exclusão de um sistema de 
refrigeração – nenhum líquido 
refrigerante a ser trocado

• O uso de uma junta de articulação 
e sistema vibratório isentos de 
manutenção – dispensa a manutenção 
durante a vida útil da máquina

• A redução do óleo hidráulico para 
4 litros – necessário apenas para o 
circuito de direção

  MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

A máquina se adapta perfeitamente 
em locais de trabalho sensíveis ao som, 
como locais com muita gente, centros 
urbanos e áreas históricas e residenciais. 
O eARX 26 -2 é uma excelente ferramenta 
para o trabalho noturno.

A ausência de um motor a diesel e 
de uma estrutura de pós-tratamento 
elimina as emissões de escape. Portanto, 
a máquina pode trabalhar dentro 
de edifícios e em locais de trabalho 
subterrâneos, como túneis.

Controle intuitivo e operação de fácil 
explicação são grandes benefícios para 
aqueles que fornecem treinamento aos 
usuários finais, para aqueles que alugam 
por um curto período de tempo ou para 
operadores menos capacitados.

  DESEMPENHO ÚNICO

Os motores de acionamento elétrico 
também trazem um controle mais preciso 
para a unidade vibratória. Isto permite 
um controle de frequência exclusivo para 
o mercado. Os ajustes vibratórios podem 
ser ajustados de 55 Hz a 66 Hz para uma 
compactação de alta 
qualidade e eficiente.

AMMANN 
SERVICELINK

PADRÃO EM MÁQUINAS 
eMISSION
ServiceLink is a simple and efficient fleet 
management method for construction 
machines, providing comprehensive 
control of machine data for customer 
fleets.

This method of self-monitoring makes 
it easy to avoid expensive downtime, 
evaluates parameters and offers intuitive 
operation.

ServiceLink

Sustentabilidade

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=y3hkhsZmuyk


“ ESTA USINA 

AJUDARÁ NOSSOS 

CLIENTES A ATINGIR 

SEUS OBJETIVOS 

AMBIENTAIS. ”
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DOWNER 
APRESENTA 
OUTRA 
INSTALAÇÃO  
DE PONTA
A USINA AMMANN ABP 320 HRT 
AJUDA OS USUÁRIOS FINAIS 
A CUMPRIR OS PADRÕES DE 
EMISSÃO DE CARBONO
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A MAIS MODERNA 
USINA DE ASFALTO 
NA AUSTRÁLIA
Ela pode fazer tudo – até mesmo ajudar os empreiteiros 
a redirecionar os materiais residuais enquanto reduz 
a emissão de carbono da produção de asfalto.

“Chegou a hora de reduzir a emissão de carbono da indústria. 
Esta usina com sua infraestrutura associada ajudará nossos 
clientes a atingir seus objetivos ambientais”, afirma Dante 
Cremasco, Chefe de Serviços Rodoviários da Downer.

A novíssima Usina de Asfalto Ammann ABP 320 HRT (High 
Recycling Technology) utiliza o conhecido tambor secador 
RAH100 da Ammann e pode produzir a mistura inteiramente 
a partir de materiais reciclados. Ela tem a capacidade de usar 
até 100 % de RAP e incorporar outros materiais residuais – tais 
como vidro, cartuchos de impressão reciclados, plásticos moles e 
embalagens.

Neste momento, o mercado está mudando para lidar melhor 
com os impactos ambientais. Níveis mais altos de utilização de 
reciclado estão sendo progressivamente aceitos pelos usuários 
finais. A usina da Ammann tem a flexibilidade para produzir 
os asfaltos tradicionais de hoje, mas também está totalmente 
equipada para enfrentar os desafios da próxima geração.

“Ela é extremamente avançada”, disse Cremasco sobre a usina, 
que está em plena operação em Sydney desde junho de 
2022. O valor da Ammann ABP 320 HRT, continua Cremasco, 
é “sua capacidade de incorporar eficientemente numerosos 
componentes de reciclagem, ao mesmo tempo em que ainda é 
capaz de produzir misturas convencionais”.

Com capacidade de produzir 320 toneladas por hora, a usina 
pode satisfazer clientes com demanda de altos volumes. 

“Também tem a flexibilidade para atender aos menores (via 
descarga direta) a qualquer momento”, explica Cremasco.

A Downer escolheu a usina de produção descontínua para 
atender a comunidade de Sydney porque ela pode mudar as 
receitas rapidamente. “Com a usina gravimétrica descontínua 
podemos minimizar o desperdício e ajustar os tempos de cada 
batelada e, o mais importante, atender melhor as demandas dos 
nossos clientes”, afirma Cremasco.

A Downer é uma empresa extremamente relevante de serviços 
de infraestrutura, com operações em toda a Austrália e Nova 
Zelândia. Ela está envolvida em praticamente todas as áreas da 
construção de estradas e segmentos relacionados. Também é 
reconhecida como líder mundial e pioneira na busca de métodos 
novos e sustentáveis.

A Downer iniciou o planejamento de uma nova usina há cerca 
de dois anos. A empresa explorou várias opções, mas escolheu 
a Ammann. A seleção foi feita com base no sucesso das outras 
usinas Ammann que possui – aliada à comprovada relação de 
colaboração entre Ammann e Downer e a mútua compreensão 
dos objetivos comerciais e industriais para a geração futura.

https://www.ammann.com


10 REVISTA DO GRUPO DO AMMANN

CONSTRUÍDA 
PARA 
RECICLAGEM 
E FLEXIBILI‑
DADE
A nova usina permite que a Downer 
aproveite seus anos de experiência em 
produtos asfálticos inovadores e possa 
atender com eficiência às necessidades 
de seus clientes – tanto grandes quanto 
pequenos.

“Anteriormente, tínhamos seis silos de 
massa pronta, com 200 toneladas cada 
um”, relata Cremasco. “Agora temos um 
volume semelhante em 10 silos. Isso nos 
dá mais flexibilidade”.

A usina tem cinco dosadores de RAP 
que proporcionam a flexibilidade de 
alimentar o tambor superior ou ir 
diretamente para o misturador.

A Downer pode incluir até três tipos 
diferentes de aditivos granulares em uma 
mistura e até três aditivos líquidos.

A instalação pode armazenar 
verticalmente 6000 toneladas de 
agregados e 720 m³ de CAP.

A usina também está equipada com 
silos superdimensionados para fillers 
recuperados e importados. “Temos 
cerca de 500 m³ de filler disponíveis em 
três silos separados, portanto temos a 
certeza de ter a capacidade de produzir 
com estes insumos”, afirma Cremasco. 

“Os silos de massa pronta nos dão a 
flexibilidade para armazenar as misturas, 
de modo que podemos manter a usina 
flexível e trocar as receitas de forma 
eficiente durante a operação”.

Seis silos dosadores de agregados 
frios complementam o sistema de 
alimentação da usina para auxiliar em 
qualquer produção de misturas especiais 
ou servirem como backup.

Tem, também, a preparação do RAP. “A 
Downer construiu uma central de processa-
mento de RAP altamente avançada, imedia-
tamente adjacente à usina de asfalto, que 
pode desagregar, fracionar e armazenar o 
RAP para que esteja pronto para introdução 
imediata na usina”, disse Cremasco.

NORMAS 
MAIS 
RESTRITIVAS
A Austrália tem o objetivo de neutrali-
dade de carbono até 2050, com passos 
incrementais ao longo do caminho. 
Embora algumas metas sejam voluntárias, 
certas normas devem ser cumpridas para 
se fazer negócios com o governo.

As instalações da Downer – tanto para a 
usina de asfalto quanto a infraestrutura 
associada – podem reduzir essa emissão 
drasticamente para os clientes.

Atualmente, cerca de 25 % da massa 
asfáltica produzida na Austrália contém 
material reciclado. “Esta usina nos 
permite aumentar essas porcentagens 
significativamente”, explica Cremasco. 

“Nos próximos anos, esperamos aumentar 
progressivamente o conteúdo reciclado 
para pelo menos 60 %”.

As emissões das usinas não constituem 
um problema. “Elas atendem facilmente 
aos rígidos padrões da Austrália”, afirma 
Cremasco. 

A Downer continua a trabalhar na 
produção de misturas de alta qualidade a 
temperaturas de produção cada vez mais 

baixas. “O resultado será cada vez mais 
asfalto espumado. Estamos reduzindo 
a temperatura dos produtos em alguns 
graus por ano”. 

O objetivo a longo prazo é produzir 
asfalto à temperatura ambiente. 

“Estamos fazendo testes de laboratório 
nesse sentido e fazendo progressos”, 
disse ele. Uma equipe de cientistas vem 
trabalhando no projeto de temperatura 
ambiente há algum tempo.

“A equipe está realmente comprometida. 
Vemos a importância de eliminar o 
aquecimento e, portanto, a energia, 
do que fazemos”. As reduções de 
combustíveis fósseis e alternativos 
seriam um benefício substancial para a 
comunidade e o meio ambiente e “talvez 
a vida útil do produto seja melhorada”.

INÍCIO DA 
OPERAÇÃO
No momento da redação deste artigo, a 
usina já opera há mais de três meses. “A 
montagem foi bem tranquila”, relata 
Cremasco. “O comissionamento ocorreu 
fantasticamente bem”.

Quanto à Ammann ABP 320 HRT, 
“estamos assimilando as nuances, e como 
torná-la ainda mais flexível”.

Em especial, o Sistema de Controle as1 
da Ammann provou ser um grande be-
nefício. “O software é intuitivo”, explica 
Cremasco. “A mudança da nossa antiga 
usina para a nova foi realizada sem pro-
blemas e a equipe – que antes não havia 
utilizado o Sistema de Controle as1 – foi 
capaz de se adaptar rapidamente”.

“Eu desafiaria qualquer instalação no 
mundo a igualar a qualidade, processos e 
inovações que acabamos de completar”, 
concluiu Cremasco.

ABT 320 HRT

https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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COMO FUNCIONA
Um membro da equipe de serviços 
da usina usa os óculos de realidade 
aumentada, que atuam como os olhos 
dos especialistas fora do local. Com 
a ajuda dos óculos, os especialistas 
veem tudo o que a equipe da usina vê. 
Pode ser um especialista da Ammann, 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, ou de dentro da organização da 
equipe de serviços da usina

Os especialistas e a equipe de serviços 
da usina colaboram em tempo real 
para determinar o que precisa ser mais 
explorado. A solução de problemas é 
rápida e econômica, com os especialistas 
da Ammann oferecendo soluções sem 
o tempo ou custo de viagem. Uma 
vantagem adicional na obra é manter as 
mãos livres, pois os óculos são montados 
diretamente no capacete de proteção. 

USANDO REALIDADE AUMENTADA
O sistema é simples para ser usado pela 
equipe de serviços da usina. Os óculos 
chegam prontos para o uso. Tudo o 
que é necessário é fazer login com as 
credenciais fornecidas, uma conexão à 
Internet via WiFi ou um hotspot em um 
smartphone.

O membro da equipe de serviços da 
usina simplesmente coloca os óculos e é 
orientado pelos especialistas a respeito 
das áreas a serem inspecionadas com 
mais detalhes. Os especialistas transfor-
mam as visões em planos de ação.

“Esta solução tem crescido em popu-
laridade – além de ser extremamente 
eficaz”, afirma Gleb Polubenko, Gerente 
de Suporte Técnico. “Não posso deixar 

de destacar a importância de nossos 
especialistas terem essa visão direta do 
problema. Algumas coisas simplesmente 
não podem ser explicadas pelo telefone”.

Muitas soluções são simples. “A equipe 
da usina pode assumir uma grande 
parte do serviço se eles tiverem alguma 
orientação”, explica Gleb. “Estamos aqui 
para orientá-los também nisso”.

Reparos mais complicados também 
podem ser concluídos consideravelmente 
mais rapidamente. “O diagnóstico pode 
ser feito sem viagens, o que é uma econo-
mia de tempo. Também podemos enco-
mendar as peças necessárias e começar a 
fazer outros arranjos imediatamente. Isto 
pode eliminar dias de inatividade”.

 A SOLUÇÃO DE SUPORTE  
 REMOTO DA AMMANN  
 FORNECE ORIENTAÇÃO  
 ESPECIALIZADA  
 INSTANTÂNEA 

NOVO E AVANÇADO PACOTE DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE REMOTO DA AMMANN PERMITE QUE 
ESPECIALISTAS SE CONECTEM INSTANTANEAMENTE 
ÀS EQUIPES DE SERVIÇOS DO SITE, FACILITANDO 
SUA ORIENTAÇÃO NAS ETAPAS NECESSÁRIAS

Contato

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/contact
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COMPACTAÇÃO DELICADA

TRABALHO DE PRECISÃO COM AS PLACAS 
VIBRATÓRIAS APF DA AMMANN COM CANTOS 
ARREDONDADOS PARA CURVAS SUAVES
Enno Klier da empresa Schneestern GmbH não 
constrói apenas pistas de pump track, os parques 
desportivos para bicicletas BMX, patinetes ou 
skates, ele as modela – elegantemente com a menor 
placa vibratória da Ammann, a APF10/33, que ele 
adaptou especialmente às suas necessidades.

Assim, uma dessas pistas de pump track se encaixa 
organicamente, quase sensualmente, na paisagem com curvas 
íngremes, lombadas e saltos. Nessas instalações dá para sentir 
a paixão pelo esporte, e destacar o know-how que compõe os 
parques esportivos da Schneestern GmbH da Baviera.

E você pode ver o trabalho manual. As pistas, lombadas e curvas 
íngremes formadas com as placas vibratórias da Ammann. 
Quatro das menores placas vibratórias da série APF são usadas, a 
APF 10/33 de 54 kg e o maior modelo da série, a APF 20/50. 

A Schneestern GmbH de Durach, na região Allgäu da Baviera, é 
especializada na construção de instalações desportivas e parques 
desde tipo. A empresa foi fundada em 1999 com a visão de forta-
lecer os esportes de ação na sociedade. Pouco mais de 20 anos de-
pois, a Schneestern concretiza com perfeição parques desportivos 
e parques de neve (snowparks) no mundo todo – para o deleite de 
ciclistas, patinadores, skatistas ou snowboarders de todas as ida-
des. Entre outras coisas, Schneestern construiu o Parque Slopestyle 
em Pyeongchang para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na 
China. Mas este é apenas um projeto entre muitos.

DA CHINA PARA SCHRIESHEIM

Em Schriesheim, este verão a Schneestern construiu um parque des-
portivo para patinadores e ciclistas de BMX – que são atualmente o 
grupo mais importante. Uma pista de pump track com mini-rampa 
e até mesmo um circuito tipo Fallout-Loop. Enno Klier, encarregado 
da Schneestern, implementou a pista de saltos planejada com sua 
equipe de construção e as placas vibratórias da Ammann. 

A equipe de Schneestern traz muita experiência, conhecimento e 
paixão para a construção das instalações desportivas e do esporte. 
Enno Klier já experimentou várias placas vibratórias de diferentes 
fabricantes disponíveis no mercado de construção. Nenhum equi-
pamento convenceu Enno totalmente, até que ele se deparou com 
as placas vibratórias da Ammann. Desde então, ele e seu pessoal 
trabalham com essas placas. As máquinas robustas e manobráveis 
trazem confiabilidade, qualidade e durabilidade à construção das 
pistas de saltos e não decepcionam a equipe de construção. 

Schriesheim foi um projeto executado em pleno verão – realiza-
do sob o sol escaldante e temperaturas em torno de 40 graus. 
Juntando a temperatura do asfalto de cerca de 170 graus, tudo 
isso se tornou um verdadeiro desafio para ele e sua equipe. “Mas 
é melhor do que trabalhar com muito frio”, comenta sobre o 
clima de trabalho ao asfaltar.

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SALTOS

Uma pista de pump track é uma pista especialmente projetada 
para bicicletas BMX ou dirt bikes, nas quais os ciclistas andam 
de pé – sem pedalar. O ciclista acelera a bicicleta deslocando 
seu centro de gravidade para cima e para baixo. Em inglês, o 
movimento é chamado de “pumping” (bombeamento). Daí o 
nome pump track. Naturalmente, os skatistas ou patinadores 
também podem usar a pista se ela for asfaltada.

As pistas são construídas como estradas. Uma camada base 
de pedra triturada é aplicada e compactada. E depois vem a 
camada asfáltica. Atualmente, Klier é um especialista para estas 
instalações. “Primeiro, trabalhamos com a escavadeira e cavamos 
a pista de acordo com o plano, cerca de 30 cm de altura”, explica 
ele. A pista é formada manualmente com a placa vibratória. Em 
trechos retos ou nas lombadas, é utilizada uma placa vibratória 
APF 20/50 da Ammann pesando cerca de 100 kg. É a máquina 
mais potente da nova série APF com uma largura de trabalho 
de 500 mm. Como de costume com os produtos Ammann, 
a unidade excitadora tecnicamente sofisticada é isenta de 
manutenção. E graças ao avanço poderoso, o cascalho também 
pode ser compactado de forma excelente em seções íngremes 
da pista.

Para as curvas, Klier utiliza as placas vibratórias APF 10/33 
menores e, portanto, mais manobráveis. Eles têm um total de 
quatro dessas máquinas em uso. “Você tem que empurrar a 
placa para cima nas curvas íngremes, que têm 60 graus no 
ângulo mais íngreme”. Teoricamente, isto também poderia ser 
feito com a APF 20/50. “Mas você tem que querer”, diz Klier 
brevemente. A máquina APF 10/33 é a escolha mais adequada, 
pois é mais leve. E com ela, Klier consegue a compactação 
necessária.

Virtual 
Showroom

https://showroom.ammann.com/lightweight/en/
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O PRIMEIRO TESTE

A pista de cascalho compactado é testada pela primeira vez pela equipe 
de construção com a mountain bike. Ela está sempre presente nas 
obras, não importa onde na Alemanha a equipe esteja construindo uma 
pista de pump track. Afinal, você tem que verificar se a pista funciona e 
entrega o que promete. Somente quando tudo está perfeito, a camada 
asfáltica é aplicada em uma espessura de oito a dez centímetros. 

Para trabalhos de asfalto nessas inclinações e curvas fechadas e ín-
gremes, Klier confia na Ammann APF 10/33. Para conseguir a mo-
delagem perfeita da pista, as placas são finamente ajustadas pela 
Schneestern. “As adaptações se impuseram gradualmente”, conta 
Klier. “Nós mudamos o ângulo da barra de tração e a dobramos. 
Além disso, acrescentamos um segundo cabo acima do motor”.

“Com esses ajustes conseguimos melhorar a transmissão de força 
e posso direcionar a máquina com mais precisão nas encostas 
íngremes”. A curva mais íngreme que Klier teve que produzir até 
agora tinha um ângulo de 63 graus. Mas o último ápice ainda não 
teria sido alcançado. Ainda há espaço para melhorias?

Em qualquer caso, Klier está altamente satisfeito com a máquina. 
As adaptações e o desempenho das placas vibratórias Ammann 
APF lhe permitem alcançar a qualidade desejada nas pistas de 
pump track. Na opinião dele, nenhuma outra placa pode ser 
considerada. O suporte técnico também é ótimo. O atendimento 
ao cliente da Ammann e a fábrica em Hennef oferecem suporte a 
todo momento. 

ARREDONDADA PARA CURVAS SUAVES

Mas a cereja do bolo no que diz respeito a adaptação: A placa 
base é arredondada por Schneestern para que tenha uma forma 
ligeiramente convexa. Isto permite que as curvas íngremes sejam 
modeladas suavemente em qualquer ângulo de inclinação. Perfei-
tamente redondo e orgânico. Excelente para os atletas e os loops.

Enno Klier verifica manualmente várias vezes se as conexões estão 
corretas, se a pista não tem dobras e se está lisa. A pequena 
placa vibratória APF 10/33, que com 54 kg é a placa mais leve da 
série Ammann APF, é perfeitamente adequada para este exigente 
trabalho de modelagem. Uma curva de sete a oito metros de 
comprimento é trabalhada por dois especialistas em construção 
de pistas. “O primeiro faz a pré-compactação, o segundo 
compacta em seguida”, descreve Klier. “Provavelmente vou passar 
pelo mesmo local dez vezes antes de estar perfeito”. As placas 
vibratórias resistem há anos à construção das pistas de pump track.

COMBINAÇÃO PERFEITA: AUTODIDATA E MOUNTAIN BIKER

Enno Klier não é um paisagista ou construtor de estradas por profis-
são. Ele era vendedor varejista e trabalhou em uma loja de bicicletas; 
no entanto, sempre teve uma propensão para a construção e o ar-
tesanato. Ele se deparou com a construção de pistas de pump track 
através do seu hobby – ciclismo e ciclismo de montanha. Um parque 
de bicicletas foi construído em seu bairro, no qual um amigo dele 
trabalhava como freelancer. “Achei emocionante e simplesmente 
perguntei se eles precisavam de mais alguém para trabalhar”, lem-
bra Klier. Esse foi o início da grande paixão. Klier está na empresa há 
quatro anos e adquiriu seu ofício aprendendo na prática. Depois de 
cerca de 40 pistas de pump track e uma placa vibratória desgastada, 
atualmente ele acumula muita experiência nessa área. 

A pump track de Schriesheim hoje está organicamente integrada 
à paisagem. O foco desta pista são os atletas mais jovens, que 
gostam de andar na pista com suas lombadas, curvas íngremes e 
no loop. Enno Klier, sua equipe de construção, as placas vibratórias 
e as mountain bikes já se mudaram para Osnabrück, onde ele está 
aplicando todo o conhecimento e paixão para fazer o que tanto 
gosta: a próxima pista de pump track.

As curvas íngremes na pump track são trabalhadas com muito cuidado.

Para o trabalho na curva, os funcionários da Schneestern adaptaram  
a placa vibratória APF 10/33 da Ammann. A barra de direção foi deslocada.

Um cabo adicional na placa vibratória facilita o difícil movimento  
da placa vibratória em curvas íngremes.

A placa foi retificada para obter uma forma convexa,  
permitindo a perfeita modelagem das curvas.

https://www.ammann.com
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MODERNIZAÇÃO  
DURANTE  
A OPERAÇÃO

SEGUINDO UM PLANEJAMENTO CUIDADOSO, 
A USINA DE CONCRETO DE THOMAS BETON, 
LÜRSCHAU FOI MODERNIZADA COM SUCESSO 
DURANTE AS OPERAÇÕES EM ANDAMENTO
Uma usina misturadora de concreto Ammann Elba 
CBS 120 SB foi conectada a um silo de agregado em 
linha existente, formando o novo coração da usina.

“Só posso dizer o seguinte: Acelere o passo!” quando os primeiros 
300 m³ foram misturados durante o comissionamento da nova 
Ammann Elba CBS 120 SB, B. Rainer Brings, Diretor Geral da 
Thomas Beton ficou impressionado com a produtividade da 
usina. Com esta nova usina misturadora de concreto, agora ele 

pode aumentar significativamente sua produção horária em 
comparação com a antiga. Agora é possível atingir até 120 m³/h.

Este aumento na produção era uma necessidade urgente. Isto 
porque a demanda por concreto fresco havia aumentado 
significativamente devido a grandes fundações para instalações 
eólicas regionais e uma planta de pré-fabricados próxima, entre 
outras coisas. A antiga usina havia atingido os limites de sua 
capacidade.

Depois de um planejamento detalhado, a modificação da usina pode ser realizada 
rapidamente e sem problemas durante a operação contínua
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B. Rainer Brings, Diretor Geral da Thomas Beton, descreve a nova usina misturadora de concreto Ammann Elba CBS 120 SB como 
“uma joia poderosa e visualmente”

A INTERRUPÇÃO NÃO ERA UMA OPÇÃO

Dois desafios tiveram que ser superados durante esta 
modernização. Por um lado, o conjunto dosador existente 
tinha que ser tecnicamente integrado ao novo silo dosador 
considerando a diferença de altura de uma encosta. Por outro 
lado, a usina teve que continuar a produção durante a reforma a 
fim de poder atender os pedidos em andamento.

Após a verificação do equipamento, foi determinado em detalhes 
quais componentes poderiam ser substituídos e quais poderiam 
continuar a ser utilizados. “Operamos agora doze usinas de 
mistura pronta de concreto Ammann Elba deste tipo em nossas 
fábricas no norte da Alemanha”, diz Brings. “Ao planejar a 
nova usina junto com a Ammann Elba, pudemos realizar um 
aproveitamento perfeito da flexibilidade das montagens”.

RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INTEGRAL

A modernização do site durante as operações em andamento 
levou apenas oito semanas. Enquanto a antiga torre de mistura 
continuava a fazer seu trabalho, a nova usina misturadora de 
concreto CBS 120 SB com misturador de um eixo CEM 2660 S foi 
conectada ao silo de agregados em linha existente como uma 
usina com correia transportadora.

Renovou-se completamente a tecnologia de enclausuramento 
e dosagem do próprio silo em linha do site. Uma obra-prima 
técnica foi o encaixe da nova correia de pesagem de 35 metros 
de comprimento no silo em linha de concreto. Este desafio foi 
resolvido com sucesso graças aos muitos anos de experiência da 
Elba Proschwitz GmbH, Trittau, dealer Ammann, que também foi 
responsável pela montagem geral.

As comportas de descarga são acionadas mediante ar 
comprimido por um compressor parafuso integrado. Os 
agregados pesados são finalmente transportados diretamente 
para o pré-silo da usina misturadora através de uma correia 
transportadora. Um dispositivo de medição da umidade da areia 
abaixo da comporta dosadora mede continuamente a umidade 
do material.

O cimento é armazenado em seis silos de cimento, cada um 
com uma capacidade de 100 toneladas. Helicoidais de cimento 
de alto desempenho EZL 80/100 são usados para dosagem na 
balança de cimento de grandes dimensões.

UMA JOIA PODEROSA

B. Rainer Brings está “completamente satisfeito com o 
resultado”. A nova usina misturadora de concreto é “uma joia 
tanto em termos de visual como de eficiência”. Ele também 
está convencido pela alta qualidade estável do concreto. A 
usina CBS 120 SB é equipada tanto com um sistema de filtro de 
despoeiramento quanto um sistema de limpeza do misturador. 
Isto evita a contaminação. O revestimento de inverno LL 60, que 
envolve toda a usina misturadora, também protege contra as 
flutuações de temperatura causadas por condições climáticas. 

“Do planejamento ao transporte e instalação, a Ammann Elba 
demonstrou um alto nível de detalhamento do trabalho”, 
afirma o Diretor Geral, resumindo a conclusão positiva sobre 
a modernização de sua usina. “E, como nossa equipe conhece 
muito bem as usinas Ammann Elba, também pudemos continuar 
a produção sem problemas”.

Usina de 
concreto

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/en/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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DIREÇÃO DE ALTA 
PRECISÃO FTS (FINGERTIP 
STEERING)

Além proporcionar conforto, 
permite ao operador o 
controle rigoroso da máquina 
para uma precisão ideal – 
especialmente importante em 
canteiros de obra apertados.

VISOR MULTIFUNCIONAL 
DE DEZ POLEGADAS

Todas as informações estão 
disponíveis na nova tela 
sensível ao toque, localizada 
na frente do operador, para 
um rápido monitoramento 
das funções operacionais e 
ajustes da máquina.

INTERFACE HOMEM MÁQUINA E 
PROJETO INOVADOR DA CABINE

Uma nova cabine simétrica com 
visibilidade de 360° a partir da estação do 
operador estabelece um novo padrão no 
mercado. A cabine integra quatro colunas 
ROPS diretamente na estrutura principal 
e perto das portas, não nos cantos da 
cabine. O novo local melhora a visibilidade 
e a segurança. O assento do operador é 
totalmente ajustável e gira em 270° para 
otimizar a visibilidade a partir da cabine.

FORTE COMO  
UM MARTELO,  
LEVE COMO  
UMA PLUMA

PESOS PESADOS  
COM UM TOQUE SUAVE

Dois novos compactadores 
tandem articulados da Ammann 
proporcionam aos operadores 
uma direção na ponta dos dedos 
e visibilidade inigualável.

O novo compactador tandem pivotante ARP 
75 da Ammann continua com sua tradição de 
manobrabilidade ao mesmo tempo em que 
acrescenta visibilidade inigualável e controle 
altamente preciso do operador (FTS).

ARX 140 & ARX 160

ARP 75



ARX 160
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Além disso, o novo compactador também 
oferece largura de compactação ajustável 
graças ao modo caranguejo, uma gama 
variável de frequências e bastante impac-
to de compactação. A máquina também 
está disponível na versão combinada, com 
quatro pneus para flexibilizar seu uso em 
mais aplicações e canteiros de obra.

CONSTRUÍDO PARA ALTA 
PRODUTIVIDADE

Dependendo das configurações únicas de 
direção, como o modo offset, a máquina 
é bem adequada para canteiros de obra 
abertos, retos, rotatórias e áreas urba-
nas, onde a precisão da direção é uma 
prioridade. A largura operacional padrão 
do ARP 75 é de 1500 mm. Para aumentar 
a versatilidade da máquina, há disponível 
o modo offset. A largura de trabalho da 
máquina pode ser ligeiramente aumentada, 
permitindo a compactação em torno de 

obstáculos, ou expandida adicionalmente 
em até 1220 mm, totalizando uma largura 
de trabalho de 2720 mm. Isto melhora 
significativamente a produtividade das má-
quinas em canteiros de obra longos e retos.

O desenvolvimento do sistema vibrató-
rio é impulsionado pela experiência da 
Ammann e produzido internamente, me-
lhorando sua qualidade e durabilidade.

FREQUÊNCIAS AJUSTÁVEIS 38‑55 Hz

FORÇA CENTRIFUGA 47‑92 kN

A direção é precisa graças a uma combina-
ção de FTS e quatro atuadores hidráulicos 
de direção – dois para cada cilindro vibra-
tório. A excelente manobrabilidade resulta 
de grandes ângulos de esterçamento do 
cilindro, de ±24°. Isto proporciona um 
raio interno excepcional de menos de três 
metros. A máquina dispõe de vários modos 
de direção: somente cilindro dianteiro, so-

mente cilindro traseiro, sincronizado (com 
direção em ambos os cilindros) e offset.

Conta também com dois grandes 
tanques de água, de capacidade total 
de 900 litros, para pulverização da 
superfície de tambor.

MOTOR POTENTE

O compactador está disponível 
principalmente para países com 
regulamentações rígidas de emissões e 
atende às normas dos EUA. EPA Tier 4f e 
UE Stage V.
• Motor a diesel Kubota V3307-CR-T – 

potência de 54,4 kW (74 Hp) 
• Tecnologia de pós-tratamento 

EGR+DOC+DPF

A máquina apenas precisa ser abastecida 
a cada dois turnos graças a seu grande 
tanque de combustível, com capacidade 
de 180 litros.

Dois novos compactadores tandem 
articulados da Ammann proporcionam 
aos operadores uma direção de alta 
sensibilidade e visibilidade inigualável. 
Os compactadores tandem articulados 
Ammann ARX 140 e ARX 160, com 
pesos operacionais de 16 toneladas, 
permitem uma visibilidade de 360° a 
partir da estação do operador. Tanques 
de combustível e água bem projetados 
e posicionados ajudam a melhorar as 
linhas de visão em todas as bordas 
e superfícies do cilindro. A largura 
operacional do ARX 140 e ARX 160 é de 
2130 mm.

FREQUÊNCIAS AJUSTÁVEIS 35‑50 Hz

FORÇA CENTRIFUGA 61‑136 kN

As máquinas se adaptam bem em uma 
ampla gama de canteiros de obras, mas 
são mais produtivas se usadas em aplica-
ções de asfalto de alto volume, tais como 
rodovias, acessos industriais ou aero-
portos. Seus elevados pesos operativos 
estáticos são uma adaptação perfeita 
como cilindros estáticos de acabamento/
nivelamento ou como ferramenta de 
compactação para materiais sensíveis.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

A manutenção é mais rápida e convenien-
te graças a um compartimento do motor 
de fácil acesso, com um design robusto 
que protege todos os componentes prin-
cipais. Todos os pontos de manutenção e 
serviço são acessíveis a partir do solo.

MOTOR POTENTE

Os compactadores estão disponíveis 
com motores que atendem normas de 
diversos níveis de regulamentação.

As máquinas só precisam ser abastecidas 
a cada dois turnos graças a um tanque 
bem dimensionado, com capacidade 
de 180 litros, um sistema hidráulico 
bem balanceado, o controle de RPM 
do ECOmode e o reduzido consumo de 
combustível que ele proporciona.

ECODROP 

Os compactadores são projetados 
para serem isentos de manutenção 
como parte da filosofia ECOdrop 
da Ammann. O foco do ECOdrop 
é reduzir o volume de fluidos 
necessários, tornar extremamente 
acessíveis os pontos de manutenção, 
e todos os novos produtos ainda 
mais ecologicamente corretos.

SISTEMA INTELIGENTE 
ACEFORCE PARA ACOMPANHAR 
O PROGRESSO DA 
COMPACTAÇÃO

Este sistema de medição 
mostra o valor real do kB no 
display e, desta forma, diminui 
significativamente o tempo 
necessário para atingir o nível 
máximo de compactação.

ARX 140 | 160 ARP 75

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=o6iHjuVj6Dk&t=10s
https://www.ammann.com/en/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arp-75
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COMPACTADORES PEQUENOS 
FORNECEM FORÇA PODEROSA
Dois novos modelos de 
compactadores de cilindro único da 
Ammann fornecem uma abundância 
de energia em um formato compacto.

Os novos compactadores de solo ARS 
30 e ARS 50 são ideais para empresas 
de construção de estradas e frotas de 
aluguel que precisam de um produto 
pequeno, durável e potente. Os 
compactadores são adequados para 
trabalhos em uma ampla gama de 
materiais e podendo ser ainda mais 
flexíveis, variando-se as opções de 
cilindros lisos ou com pé de carneiro.

Devido ao seu poder de compactação 
e manobrabilidade, as máquinas são 
adequadas para pequenos projetos de 
paisagismo, trilhas para caminhadas/
ciclovias, vias florestais e estradas.

Os ARS 30 e ARS 50 são equipados 
com motores a diesel Kubota V2403-
CR-T com tecnologia de pós-tratamento 
EGR+DOC+DPF (sem SCR). A potência do 
motor é de 43,2 kW (58 Hp). Os motores 
atendem às mais recentes normas de 
emissões (EUA EPA Tier 4f / UE Stage V).

A combinação de um motor bem 
balanceado, sistema de acionamento 
e controle totalmente hidráulicos 
proporciona um consumo excepcional de 
combustível de cinco litros por hora. Essa 
eficiência aliada a um grande tanque de 
combustível, de 98 litros, significa que 
o compactador precisa ser abastecido 
apenas uma vez a cada três turnos de 
trabalho.

SEM EIXO TRASEIRO

O conceito inovador sem eixo 
traseiro separa os compactadores 
monocilindros Ammann ARS da 
concorrência. A eliminação do 
eixo traseiro torna as máquinas 
mais compactas e permite uma 
localização mais baixa do motor e, 
portanto, do centro de gravidade, 
proporcionando maior estabilidade 
mesmo em terrenos íngremes.

IMPACTO DE COMPACTAÇÃO

Engenharia avançada e anos de 
experiência na indústria estão por trás 
do desenvolvimento do sistema de 
acionamento. Os cilindros, projetados 
e fabricados pela Ammann, são de alta 
qualidade e durabilidade.

ARS 30 ARS 70
LARGURA DE TRABALHO 1200 mm 1400 mm 

FORÇA CENTRIFUGA
37 kN  

e 68 kN
53 kN  

e 85 kN

O cilindro liso é padrão em ambas as 
máquinas. Os compactadores estão 
disponíveis com o cilindro pé de carneiro 
(PD), com um kit de capa lisa e uma 
lâmina.

SISTEMA DE COMPACTAÇÃO 
INTELIGENTE ACEFORCE PARA 
ACOMPANHAR O PROGRESSO DA 
COMPACTAÇÃO

Este sistema de medição mostra o valor 
real do kB no display e, desta forma, 
diminui significativamente o tempo 
necessário para 
atingir o nível 
máximo de 
compactação.

CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

• Excelente manobrabilidade e 
tração devido ao acionamento 
twin-lock

• Alta potência de compactação 

• Sistema ECOdrop para maior 
eficiência e menor consumo de 
combustível

• ACEforce Ferramenta de 
compactação inteligente para 
ótima eficiência

• Versatilidade única devido 
à ampla gama de opcionais 
disponíveis

• Controle e operação intuitiva, 
mesmo com operadores não 
qualificados

• Acesso do nível do solo a 
todos os principais pontos de 
manutenção

ARS 30 & 
ARS 50

ARS 30 | 50

https://www.ammann.com/pt-br/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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INTERFACE PARA 
USINAS AJUDA NOVOS 
OPERADORES A TER 
SUCESSO

NOVA INTERFACE PARA USINAS DA 
AMMANN JÁ É CONHECIDA POR AJUDAR OS 
OPERADORES A SEREM MAIS EFICIENTES E 
AS EMPRESAS A SEREM MAIS LUCRATIVAS
E há ainda um benefício adicional 
do as1 ARGON View: A interface 
facilita a entrada de novos 
operadores no negócio.

“É uma interface atraente e intuitiva”, 
disse Michael Halada, Gerente Global 
de Automação de Produtos, sobre 
a interface do sistema de controle 
Ammann para usinas de asfalto e 
concreto. “Estas são características 
essenciais na medida em que a 
indústria procura a próxima geração de 
operadores”.

Especificamente, Halada aponta para a 
excepcional visão geral da usina que o 
as1 ARGON View oferece. “Há animações 
intuitivas onde as coisas importantes 
são destacadas e as menos importantes 
estão em segundo plano”, explica 
ele. “Estas animações ajudam os novos 
operadores a acompanhar os processos 
de forma adequada. Eles fazem uma 
verdadeira diferença”.

As tarefas também podem ser concluídas 
através da função “arrastar e soltar”, 
outra característica intuitiva que é 
apreciada pelos recém-chegados.

O as1 ARGON View é um lançamento 
recente que se mostrou tão popular 
entre os clientes que foi rapidamente 
elevado ao status de “padrão”. “É a 
interface de usuário mais moderna 
em nosso mercado, e os clientes 
perceberam”, afirma Halada.

Argon View 
video

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=PTmNJSAqmMA
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SUPORTE  
AO REDOR 
DO MUNDO

A AMMANN SEGUE REFORÇANDO 
AINDA MAIS SEUS JÁ 
ROBUSTOS PROGRAMAS DE 
TREINAMENTO ATRAVÉS DE 
VÁRIOS NOVOS ESFORÇOS

“Começa com uma volta ao treina‑
mento na obra”, disse Heiko Gräber, 
diretor de Pós‑Vendas e Serviços 
da Ammann. “A pandemia criou 
alguns problemas logísticos signi‑
ficativos, limitando nossas opções 
de treinamento presencial. Somos 
uma empresa global que atende 
clientes em muitos países – com 
muitas regulamentações diferentes”.

Embora a Ammann esteja presente em mui-
tos lugares há bastante tempo, a empresa 
agora está 100% apta a visitar todos as 
obras ao redor do mundo. “É um alívio para 
todos nós”, afirma Gräber. “Encontrar pes-
soalmente é a melhor maneira de entender 
o que os clientes precisam, para explicar as 
principais características do produto e, é cla-
ro, para demonstrar como operar e atender 
adequadamente as plantas e máquinas”.

Os clientes estão claramente ansiosos 
para serem visitados. Treinamentos 
recentes ocorreram na Austrália, África 
do Sul, Estados Unidos, Chile e Finlândia. 

“Estamos mais determinados do que 
nunca em sermos flexíveis e fornecer 
o apoio necessário quando e onde for 
preciso”, disse Gräber.

Ainda assim, grandes avanços na 
comunicação à distância foram 
feitos durante a pandemia. “Quando 
apropriado, aplicaremos as lições 
aprendidas em termos de treinamento 
remoto”, informa Gräber. 

A Ammann também investiu esforços 
consideráveis para capturar o conheci-

mento da indústria de seus especialistas. 
Especialistas em produtos com vasta 
experiência na área produziram docu-
mentos abrangentes que proporcionam 
uma orientação excepcional.

“O objetivo na criação desses documentos 
era garantir que o conhecimento pudesse 
ser transmitido de forma consistente aos 
usuários finais, que são os clientes da 
Ammann”, explica Gräber. “Os especialis-
tas em produtos Ammann têm visto prati-
camente todas as situações. Descobrimos 
que o que é relevante em uma parte do 
mundo muitas vezes se aplica a outra 
parte do mundo. Isso garante que uma 
solução de uma determinada localidade 
possa encontrar seu caminho até todos os 
nossos clientes, não importa a distância”.

Os documentos também promovem a 
consistência da mensagem. “Os espe-
cialistas detalham seus pensamentos”, 
disse Gräber. “Não há transmissão de 
informações de uma fonte para outra, e 
depois para outra – um processo que 
pode resultar em interpretações errôneas 
ou detalhes perdidos. Os documentos 
são desenvolvidos pelo especialista em 
produtos. O que o cliente vê vem direta-
mente daquele especialista”.

A Ammann oferece treinamento em 
todas as suas linhas de produtos – 
equipamentos de compactação leves e 
pesados; pavimentadoras; e usinas de 
asfalto e concreto. A empresa também 
oferece uma série de serviços que 
ajudam os clientes a operar de forma 
eficiente e lucrativa.

Vídeos de 
suporte

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWkT1tZD-NMabDoQp10j6Zpd
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AMMANN LANÇA O 
SHOWROOM VIRTUAL DE 
EQUIPEMENTOS LEVES
Os visitantes podem agora passear 
pelo showroom virtual da Ammann 
e procurar o equipamento de 
compactação leve de que precisam.

O showroom virtual, que pode ser 
encontrado em showroom.ammann.com, 
oferece todas as conveniências de uma 
visita presencial. Os compradores podem 
facilmente navegar de um produto 
para outro e avaliar suas principais 
características.

Dúvidas? Clique no ícone do bate-
papo para entrar em contato com um 
vendedor. 

Precisa de informações mais detalhadas? 
Clique em outro ícone para agendar uma 
chamada virtual.

Folhetos, vídeos e outros conteúdos úteis 
estão disponíveis.

O showroom é bem-organizado, 
tornando simples para os compradores 
encontrar os produtos e informações 
desejados.

Virtual 
showroom

https://www.ammann.com
https://showroom.ammann.com/lightweight/en/
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UMA BAUMA 
MEMORÁVEL
A Bauma 2022 em Munique provou ser um evento 
de grande sucesso para Ammann. Foi uma excelente 
oportunidade para encontrar e cumprimentar os 
clientes – e uma plataforma fundamental para a 
Ammann mostrar novos produtos e inovações.

O tema central da Ammann nesta exposição foi: 
“Sustentabilidade. Produtividade. Conectividade”. Os produtos 
e serviços exibidos em seu estande refletiam esse compromisso. 
A feira foi concluída em 30 de outubro, mas o conteúdo 
destacando os produtos e serviços continua disponível em 
bauma2022.ammann.com. O site inclui vídeos de produtos, 
entrevistas, fotos e comunicados de imprensa.

Ammann  
bauma 2022

https://bauma2022.ammann.com
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A 20.000ª máquina de 
compactação de 2022 saiu da 
linha de produção na Ammann 
Verdichtung em Hennef, 
Alemanha, em 27 de outubro.

A máquina em destaque foi 
uma placa vibratória totalmente 
hidráulica APH 60/85. Além 
disso, em 2022 foi produzida 
a 10.000ª placa vibratória 
unidirecional, uma APF 12/40.

Espera‑se que cerca de 24.000 
máquinas sejam produzidas 
até o final do ano – a maior 
produção já alcançada na 
fábrica de Hennef.

FORTE 
PRESENÇA NA 
GALABAU

Os produtos de equipamentos leves 
sustentáveis da Ammann estavam 
disponíveis para apreciação na GaLaBau 
2022, uma feira internacional para 
espaços verdes urbanos e abertos.

O tema da feira foi: “Trabalhando juntos 
por um futuro favorável ao clima”. Os 
organizadores estimaram a participação 
de 62 mil visitantes de 76 países. A 
exposição aconteceu em setembro em 
Nuremburg, Alemanha

PRÓXIMAS FEIRAS
11 – 15.FEV.2023 
THE ARA SHOW 
ORLANDO, FLÓRIDA, 
EUA

A feira anual 
da Associação 
Americana de 
Locação para a 
indústria de aluguel 
de equipamentos e 
eventos

14 – 18.MAR.2023 
CONEXPO 
LAS VEGAS, NEVADA, 
EUA

A maior feira de 
construção da 
América do Norte

27 – 29.ABR.2023 
TIEFBAULIVE 
KARLSRUHE, 
ALEMANHA

Demonstração 
da máquina e 
ReciclagemAKTIV 
show

3 – 7.MAIO.2023 
SAMOTER 
VERONA, ITÁLIA

Destaca o papel-cha-
ve que a indústria 
de equipamentos de 
construção desem-
penha em relação à 
sustentabilidade e ao 
desenvolvimento dos 
modelos econômicos 
delineados pelo New 
Green Deal

6 – 8.JUN.2023 
IRE SHOW 
MAASTRICHT, 
HOLANDA

A feira para aluguel 
de equipamentos, 
máquinas compactas 
e TI de aluguel

FÁBRICA EM HENNEF ATINGE MARCO HISTÓRICO

Feiras e 
eventos

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/events


Inscreva‑se 
hoje

NÃO PERCA!

Fortalecendo a infraestrutura 
para a próxima geração 

www.ammann.com

INSCREVA-SE HOJE E RECEBA O PRÓXIMO EXEMPLAR DA REVISTA 
DO GRUPO AMMANN PARA CLIENTES.

• Aproveite entrevistas exclusivas com especialistas
• Depoimentos convincentes de clientes em todo o mundo
• Mantenha-se informado sobre novos produtos e tecnologias

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/news-media

