
TANDEMOVÉ VÁLCE 
S NEZÁVISLÝM ŘÍZENÍM OBOU NÁPRAV
SÉRIE ARP
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VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
Možná má Váš tým dnes nekomplikovanou práci s vysokou produktivitou – ale co zítra? Co se stane, když bude 
zapotřebí, aby těžký hutnicí stroj zajistil vysokou produktivitu i pokročilou manévrovatelnost?  
Řešením jsou tandemové válce Ammann s nezávislým řízením obou náprav. Stroje Ammann jsou již dlouho známé 
svým výkonným vibračním systémem a vynikajícím výkonem hutnění, což je na každém staveništi to nejdůležitější. 
Tyto válce nabízejí také nezávislé řízení obou náprav, díky čemuž jsou výborně ovladatelné a vykazují lepší úhly 
řízení a nižší smykové síly, které mohou vznikat při práci těžkých a výkonných hutnicích strojů v zatáčkách. 
Tyto hutnicí stroje také zajišťují vyšší zisk. Jsou navrženy s novým systémem ECOdrop, který snižuje náklady 
spojené s vlastnictvím zvýšením účinnosti při menší spotřebě paliva.

ARP 95 ARP 95C

STANDARDNÍ BĚHOUN 
ARP 95 / ARP 95C
Frekvence I: 38–42 Hz 
Frekvence II: 42–52 Hz 
Amplituda I: 0.65 mm 
Amplituda II: 0.28 mm 
Odstředivá síla I: 74–91 kN 
Odstředivá síla II: 39–60 kN

BĚHOUN ACEpro  
ARP 95 / ARP 95C
Min. frekvence: 37 Hz 
Max. frekvence: 52 Hz  
Max. amplituda: 0.85 mm  
Max. odstředivá síla: 110 kN

Provozní hmotnost: 9700 kg

Maximální hmotnost: 11 370 kg

Šířka běhounu: 1680 mm

Režim max. pracovního odsazení: 3070 mm

Motor: Deutz – 74.4 kW (100 HP)

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 9250 kg

Maximální hmotnost: 10 940 kg

Šířka běhounu: 1680 mm

Šířka pneumatiky: 1610 mm

Režim max. pracovního odsazení: 3035 mm

Motor: Deutz – 74.4 kW (100 HP)

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
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APLIKACE
• Hutnění na středně velkých 

a velkých staveništích

• Dopravní infrastruktura

• Obecní a městské silnice

• Dálnice

• Letištní dráhy

• Bytová výstavba

• Průmyslové zóny

• Městská centra

PRODUKTIVITA
Nezávislé řízení obou náprav 
s dělenými běhouny 
Umožňuje lepší 
manévrovatelnost na staveništi 
a snižuje povrchové smykové síly.

Trakční řízení Ammann  
Zlepšuje trakci stroje na 
obtížných staveništích 
a usnadňuje nakládání stroje. 

Více vibračních frekvencí 

Různá nastavení vibrací zvyšují 
nebo snižují výkon hutnění pro 
zajištění přesného řízení hutnění 
a vyšší kvality.

ERGONOMIE
Řízení konečky prstů (FTP) 
Ergonomický systém 
řízení umožňuje snadné 
ovládání stroje.

Multifunkční displej 
Centrální displej je umístěn 
před obsluhou kvůli zajištění 
optimálního ovládání 
a monitorování stroje.

Vynikající výhled obsluhy 
Perfektní výhled na celý stroj pro 
dosažení maximální bezpečnosti 
na staveništi.

SNADNÝ SERVIS
Sklopná kabina a široké dveře 
motorového prostoru 
Výjimečný přístup ke všem 
hlavním komponentám 
a servisním bodům.

Provedení se snadnou údržbou 
Maximální pozornost je 
věnována snadné údržbě 
a robustnímu provedení pro 
minimalizaci prostojů.

Přístup k servisním 
a údržbovým bodům ze země 
Rychlá a snadná údržba 
stroje; nejsou zapotřebí žádné 
další nástroje.
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Maximální pracovní šířka 3070 mm.

Přístup k bodům denní údržby 
ze země; motor přístupný 
pomocí dvou bočních dvířek.

Přesnější nastavení vibrací pro zvýšení 
nebo snížení výkonu hutnění.

DALŠÍ ZDOKONALENÍ
Nové funkce přispívají k tomu, že tandemové válce s nezávislým řízením obou náprav jsou 
na Vašem staveništi ještě užitečnější. Těžké hutnicí stroje umožňují nejrůznější nastavení 
pro univerzální použití v mnoha aplikacích a robustní vibrační systém zajišťuje požadovaný 
výkon hutnění.

PRACOVNÍ ROZSAH

VÍCE ROZSAHŮ FREKVENCÍ

SNADNÝ SERVIS
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Ovládací panel pro intuitivnější ovládání; 
ergonomické područky pro zajištění 
pohodlí, posuvné a otočné ovládání 
sedadla a řízení konečky prstů.

Velkoobjemové vodní nádrže (800 l) 
pro zajištění delších intervalů mezi 
plněními; lze dodat volitelný systém 
pro plnění ze země.

Lepší manévrovatelnost kvůli nezávislému 
řízení obou náprav a větším úhlům řízení.

Vysoce účinný motor, který snižuje 
spotřebu paliva a zároveň splňuje 
přísné emisní normy.

STANICE OBSLUHY

KROPICÍ SYSTÉM

KONCEPCE NEZÁVISLÉHO 
ŘÍZENÍ OBOU NÁPRAV

ÚČINNOST MOTORU
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ZLEPŠENÍ TRAKCE
VÁLEC VYNIKÁ V NEJRŮZNĚJŠÍCH APLIKACÍCH

Základem konstrukce stroje Ammann ARP 95 je koncepce nezávislého řízení obou náprav, která umožňuje řízení 
stroje pomocí předního běhounu, zadního běhounu nebo obou běhounů. Systém řízení umožňuje extrémní 
manévrovatelnost hutnicího stroje a jeho vhodnost pro hutnění úzkých oblastí a klikatých silnic – což je velmi 
působivé vzhledem ke značné velikosti stroje. 

Nezávislé řízení náprav 
s dělenými běhouny 
Dělené běhouny jsou efektivnější pro 
zajištění požadované manévrovatelnosti. 
Také snižují povrchové smykové síly, což 
je důležité, aby nedošlo k poškození 
čerstvých asfaltových povrchů při 
zhutňování zatáček a rohů.

• Vnitřní poloměr otáčení je 3 065 mm 
a vnější poloměr otáčení je 4 785 mm.

Řízení trakce Ammann 
ATC (řízení trakce Ammann) je 
standardní funkce, kterou lze 
aktivovat, když obsluha potřebuje lepší 
přilnavost na obtížném nebo kluzkém 
terénu nebo při nakládání stroje. ATC 
využívá výkonný hydraulický pohonný 
systém k významnému zvýšení trakce 
řízeným způsobem. Centrální blok 
řízení trakce vhodně distribuuje energii 
do čtyř nezávislých pojezdových 
motorů v každém běhounu.

Více vibračních frekvencí 
Výkonný dvoustupňový vibrační systém 
využívá nezávislá vibrační čerpadla pro každý 
běhoun. Systém také využívá variabilní 
frekvenční rozsah, který lze snadno seřídit. 
Tento technologicky vyspělý přístup poskytuje 
unikátní nástroj, který je výjimečný při 
zhutňování různých vrstev a materiálů.

• Frekvenční rozsahy s vysokou amplitudou 
jsou 38 až 42 Hz a 42 až 52 Hz 
s nízkou amplitudou.

• Široký rozsah výkonů hutnění může zajistit 
odstředivou sílu 39 kN až 91 kN.
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OBRUSNÁ VRSTVA REŽIM ODSAZENÍ 1 390 mm

ASFALTOVÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA

POJIVOVÁ VRSTVA

ŠTĚRKOVÉ A MOKRÉ SMĚSNÉ VRSTVY

Hutnicí stroj může 
snadno pracovat na 
velkých staveništích, 
jedná se o stroj 
s maximální 
dosahovanou hutnicí 
šířkou 3 070 mm.“

„

APLIKACE
• Hutnicí stroj je vynikající volbou, když je požadována vysoká 

produktivita nebo výjimečná manévrovatelnost. Stroj vyniká 
při zhutňování asfaltu.

• Ammann nabízí také ARP 95C, univerzální stroj 2 v 1, který 
umožňuje dynamické zhutňování i hnětení díky vibračním 
běhounu vpředu a pneumatikám vzadu.

• Je-li požadována ještě vyšší produktivita, lze 
použít patentované inteligentní hutnicí systémy ACEpro/
ACEforce Ammann.

INTELIGENTNÍ REŽIM ODSAZENÍ 
• Nová inteligentní funkce vyvolá poslední nastavení 

a automaticky uvede stroj do tohoto režimu.
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PŘÍKAZY A OVLÁDÁNÍ
VYSOCE ERGONOMICKÁ STANICE OBSLUHY

Kabina ARP 95 zajišťuje vynikající přístupnost, výhled, jednoduché ovládání stroje a vysoký 
komfort obsluhy, proto je válec bezpečný a výkonný.

Multifunkční displej

Obsluha může snadno ovládat 
a monitorovat funkce stroje na staveništi. 
Všechny důležité informace se zobrazují na 
novém multifunkčním displeji umístěném 
před obsluhou.

Pro zobrazení hlavních dat využívá displej 
tři obrazovky:

• Provoz a výkonnost stroje

• Detailní informace o stroji

• Palubní diagnostika 

Řízení konečky prstů (FTP) 
Unikátní a osvědčený systém řízení 
konečky prstů (FTP) zajišťuje komfort 
obsluhy a přesné ovládání stroje pro 
dosažení optimální přesnosti, což je 
důležité zejména na úzkých staveništích.

Vynikající výhled obsluhy 
Výhled obsluhy na povrch a okraje 
běhounů je výrazně zdokonalen 
odstraněním sloupků „A“ z kabiny. 
Řidič vidí všechny objekty kromě oblasti 
1×1 metr před a za strojem. 

PROVEDENÍ KABINY
Nová kabina zvyšuje komfort obsluhy. Je 
velmi prostorná a tichá, s úrovněmi hluku 
pod 72 dB. Ergonomické sedadlo obsluhy 
se otáčí o 270° a lze ho posunout až za 
obrys stroje.
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STANICE OBSLUHY
Velmi sofistikovaná stanice obsluhy věnuje velkou 
pozornost detailům. Hlavní ovladače jsou intuitivně 
uspořádány a klasicky umístěny na područkách. Ostatní 
vypínače a ovladače jsou snadno dostupné. Multifunkční 
displej je umístěn před obsluhou pro zajištění rychlého 
a snadného monitorování stroje. Tyto vlastnosti umožňují 
ovládání stroje a také maximalizují bezpečnost.

REŽIMY ŘÍZENÍ
Běhouny lze řídit nezávisle, je možných šest 
následujících režimů:

• Pouze přední běhoun

• Pouze zadní běhoun

• Oba běhouny (režim synchro)

• Pouze přední běhoun + režim odsazení

• Pouze zadní běhoun + režim odsazení

• Oba běhouny (režim synchro + režim odsazení)

PODRUČKA S OVLADAČI
Ovladače jsou intuitivně uspořádané 
a klasicky umístěné na područce.
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Produktivita přichází mnoha cestami – zahrnuje i zkrácení doby, kterou Váš tým a technici potřebují 
k provedení údržby a servisu strojů Ammann. Údržba tandemových válců Ammann s nezávislým řízením 
obou náprav je snadná, proto válec i Váš tým mohou rychle pokračovat v práci.

JSME NA VAŠÍ STRANĚ
SNADNÝ PŘÍSTUP PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Provedení se snadnou údržbou 
Kratší doba servisu z následujících důvodů. 
Základem je robustní design, který 
chrání hlavní komponenty a zabraňuje 
prostojům. Hutnicí stroj je přístupný ze 
všech stran, což technikům usnadňuje 
přístup k požadovaným součástem. 
Každodenní údržba může být provedena 
bez použití nářadí.

Přístup k servisním a údržbovým 
bodům ze země 
Rychlé obnovení práce stroje díky 
výjimečnému přístupu ke všem hlavním 
filtrům, vnějším vypouštěcím otvorům 
pro kapaliny a snadno čistitelným 
chladičům. Všechny modely ARP 95 
jsou vybaveny vnějšími zkušebními 
otvory na hydraulických komponentách, 
které v případě potřeby umožňují 
rychlou diagnostiku.

Sklopná kabina a široké dveře 
motorového prostoru 
Unikátní koncepce stroje s naklápěcí/
sklopnou kabinou poskytuje pohodlí 
během servisu. Kromě toho umožňují 
boční dveře se širokým otevíráním přístup 
do motorového prostoru v rozsahu 360°.

ZAMĚŘENÍ NA PŘÍSTUPNOST
Přístupnost usnadňuje údržbu – 
a přispívá k rychlému návratu strojů 
do provozu.
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ECOdrop
VYSOKÁ ÚČINNOST A SNÍŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ 
S VLASTNICTVÍM

Systém ECOdrop snižuje spotřebu paliva, což je jen začátek úspor. 
ECOdrop snižuje i náklady spojené s vlastnictvím snížením požadovaného 
množství kapalin a díky delší životnosti opotřebitelných dílů, prodloužení 
servisních intervalů a optimálnímu přístupu ke všem bodům údržby. Tato 
efektivita snižuje náklady a zlepšuje ekologické vlastnosti strojů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI
• Vysoce účinný motor

• Inteligentní provoz stroje

• Zatížení motoru podle okamžité 
pracovní rychlosti

• Vynikající přístupnost denních 
a periodických bodů údržby

• Méně opotřebitelných dílů 

• Prodloužení provozuschopnosti 

• Ekologický stroj

INTEGROVÁNA EFEKTIVITA
Nová generace motorů snižuje 
spotřebu paliva až o 25 % 
a zdokonalený pohonný systém 
přináší vyšší produktivitu.

ECOdrop
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BĚHOUN ACEpro

VOLITELNÝ SYSTÉM ACEpro

• Systém kontinuálního měření hutnění

• Obsluha může sledovat teplotu asfaltu na hlavním displeji

• Zajišťuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentaci

• Absolutní měřicí systém s vyhodnocením 
reálné tuhosti materiálu

• Průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle 
naměřených hodnot hutnění

• Směřováním optimální síly do země umožňuje 
nejvyšší účinnost hutnění

• Eliminuje skákání běhounů, čímž je minimalizováno 
nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu

• Zahrnuje dokumentační softwarový systém Ammann (ADS) 
s funkcí analýzy

• Kompatibilní s GPS produkty všech velkých výrobců pro 
zajištění mapování a vedení obsluhy

VOLITELNÝ SYSTÉM ACEforce

• Systém kontinuálního měření hutnění

• Obsluha může sledovat teplotu asfaltu 
na hlavním displeji

• Absolutní měřicí systém s vyhodnocením 
reálné tuhosti materiálu

• Dostupné informace zahrnují dosaženou 
hodnotu hutnění

• Kompatibilní s GPS produkty všech velkých 
výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy

• Nová generace systému ACEforce je integrována 
do centrálního multifunkčního displeje

EFEKTIVNÍ NA SILNICÍCH
PŘIŠEL ČAS INTELIGENTNÍHO HUTNĚNÍ

Většina stavebních projektů vyžaduje přesné, transparentní a ověřitelné výsledky hutnění. Podmínky 
pro nabídkové řízení v silniční výstavbě jsou stále přísnější stejně jako normy kvality. Inteligentní 
technologie zhutňování – včetně patentovaného systému Ammann Compaction Expert (ACE) – 
zajišťuje požadovanou efektivitu, kvalitu a dokumentaci.

DISPLEJ ACEforce
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DISPLEJ ACEpro

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ

TISKÁRNA

MIKRO VOLANT

OVLÁDACÍ PÁKA

1313

Uloží se a vytisknou následující údaje

• Únosnost (hodnota kB) v MN/m

• Rozsah hodnot kB (min. a max.)

• Délka přejezdů válce

• Počet přejezdů a trasa válce

• Rychlost válce

• Teplota

DOKUMENTAČNÍ SOFTWAROVÝ SYSTÉM AMMANN (ADS)

ADS umožňuje zaznamenávání jednotlivých přejezdů válce. Splňuje mezinárodní 
normy pro kontinuální řízení hutnění (CCC). Systém je instalován na všech 
tandemových válcích a válcích s jedním běhounem Ammann, které jsou již vybaveny 
systémy ACEpro.

Provoz volitelné tiskárny se ovládá pomocí standardního rozhraní ACE. V displeji ACE je 
integrován zapisovač dat (paměť). Data jsou přenášena na tiskárnu, která je odolná vůči 
povětrnostním vlivům a integrována do ovládacího panelu. Všechna data lze exportovat na 
USB disk a importovat do počítače s instalovaným softwarem ADS.

Při každém jednotlivém přejezdu válce se zobrazí dosažená tuhost materiálu (hodnota kB), 
teplota, rychlost válce, efektivní amplituda/frekvence a datum a čas hutnění. Software pro 
režim analýzy, který je zahrnut v ADS, podporuje vyhodnocení výsledků.

• Efektivní amplituda

• Efektivní frekvence
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• Kombinuje měření ACE a řízení pomocí dat 
navigačního systému

• Umožňuje účinnou analýzu a dokumentační systém pro 
kontinuální řízení hutnění (CCC)

• Ovládání a řízení pomocí dotykové obrazovky

• Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené 
hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a času

• Grafické zobrazení naměřených dat v daném 
místě hutnění umožňuje rychlou a spolehlivou 
analýzu provedení

• Integruje opatření pro zajištění kvality do 
pracovního procesu

• Je možno měřit a dokumentovat také další parametry 
hutnění, včetně hodnoty tuhosti kB (únosnosti zeminy), 
trendu hodnot kB, teploty, stavu vibrací, rychlosti válce, 
efektivní amplitudy a frekvence, počtu přejezdů, přesné 
zeměpisné polohy, data a času přejezdů

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS
ACEpro+ A ACEforce+
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ARP 95 ARP 95C

KLIMATIZACE (pouze kabinová verze) √ √

OCHRANNÉ SLUNEČNÍ FÓLIE NA SKLA KABINY √ √

RÁDIO S USB VČETNĚ PŘÍPRAVY NA RÁDIO (pouze kabinová verze) √ √

ACEpro VČETNĚ TEPLOMĚRU (pro ARP 95 se dvěma běhouny) √ nedostupné

ACEpro VČETNĚ TEPLOMĚRU (pro kombinovanou verzi ARP 95C) nedostupné √

ACEforce VČETNĚ TEPLOMĚRU √ √

ACE+ GPS TOPCON SITE LINK  
(cena nezahrnuje předplatné systému)

√ √

TISKÁRNA PRO SYSTÉMY ACE √ √

PŘEDINSTALACE TELEMATIC (připraveno na zapojení) √ √

SYSTÉM TELEMATIC  (instalovaný ve výrobě) √ √

OŘEZÁVAČ (přední, pravá strana) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 45° √ √

OŘEZÁVAČ (přední, pravá strana) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60° √ √

DVOJITÝ OŘEZÁVAČ  
(přední běhoun, obě strany) - PŘÍTLAČNÉ KOLO 45°

√ √

DVOJITÝ OŘEZÁVAČ  
(přední běhoun, obě strany) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60°

√ √

DIAGONÁLNÍ OŘEZÁVAČ (pravá strana vpředu, levá strana vzadu, 
není k dispozici u kombinované verze) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 45°

√ / √
√ / 

nedostupné

DIAGONÁLNÍ OŘEZÁVAČ (pravá strana vpředu, levá strana vzadu, 
není k dispozici u kombinované verze) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60°

√ / √
√ / 

nedostupné

POSÝPAČ AMMANN S OVLÁDÁNÍM NA DISPLEJI √ √

UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVA PRO NĚKOLIK POSÝPAČŮ √ √

INFRATEPLOMĚR (pro stroje bez ACE) √ √

ZRCÁTKA PŘÍDAVNÁ ZADNÍ √ √

PLNĚNÍ VODY ZE ZEMĚ √ √

PRACOVNÍ SVĚTLA LED 2 VPŘEDU, 2 VZADU  
(na horní straně kabiny)

√ √

SADA PRO OSVĚTLENÍ 360° (pro okolí stroje a motorové prostory) √ √

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK (otočné výstražné světlo) √ √

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE COUVÁNÍ √ √

DRŽÁK POZNÁVACÍ ZNAČKY √ √

TROJÚHELNÍK PRO POMALU JEDOUCÍ VOZIDLO √ √

OCHRANNÁ PLETIVA NA VENTILÁTOR, ALTERNÁTOR A ŘEMENICI √ √

HASICÍ PŘÍSTROJ (obsah 1 000 g netto) √ √

SERVISNÍ SADA NA 500 H (filtry motoru, vzduchové filtry) √ √

SERVISNÍ SADA NA 2 000 H  
(filtry motoru, vzduchové filtry, olejové filtry)

√ √

BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ √ √

SADA NÁŘADÍ √ √

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL NA PŘÁNÍ √ √

CENTRÁLNÍ MĚŘICÍ MÍSTA (pod kabinou) √ √

SKLÁDACÍ STUPNĚ NA KONZOLÁCH BĚHOUNU √ √

ZÁSTRČKA 12 V √ √

PŘÍDAVNÁ ÚLOŽNÁ POLICE/DRŽÁK V KABINĚ √ √

OSVĚDČENÍ O PŮVODU √ √

PŘÍPRAVA NA NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU  
(včetně konzervace stroje, příprava kontejneru)

√ √

SADA DOKUMENTACE – tištěná podoba √ √

MOŽNOSTI
DALŠÍ KROK

KOMBI VERZE
Tento jedinečný stroj nabízí pokročilou vibrační 
technologii v předním běhounu a hnětací účinek 
pomocí pneumatik vzadu. Přední a zadní systém 
kropení vodou a tepelná zástěra zabraňují přilepování.

OŘEZÁVAČ
Tento nástroj se používá k vytvoření požadovaných 
okrajů asfaltových rohoží. K dispozici jsou 
dva standardní ořezávače – ořezávací kotouč 
a dohutňovací kotouč.

POSÝPAČ
Posýpač Ammann umožňuje rozsyp nejrůznějších 
materiálů, které zlepšují brzdění, pohodlí a celkovou 
bezpečnost na silnicích.
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ANDROID STORE

SERVIS

Nezáleží na tom, kde jste, technici vyškolení firmou 
Ammann a náhradní díly nejsou daleko. Distributoři 
firmy Ammann zajišťují kvalifikované servisní techniky, 
kteří vám mohou pomoci v případě nouzové situace 
i preventivní údržby. Díky velikosti sítě společnosti 
Ammann jsou vždy nedaleko technici, kteří rozumí 
vaší řeči i vašim technickým potřebám. Dostupnost 
dílů a snadné objednávání patří vždy mezi priority 
společnosti Ammann.

SÍŤ PRO VAŠI PODPORU

PODPORA NA HORKÉ LINCE
Odborníci společnosti Ammann jsou připraveni zodpovědět 
vaše technické dotazy 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.  
Tým horké linky je vysoce kvalifikovaný a zkušený. 
Poradíme Vám v případě problémů v mnoha 
různých jazycích a pomůžeme zachovat Váš stroj 
v produktivním stavu.

SERVISNÍ VIDEA
Někdy řekne video více než 
text. Proto poskytujeme celou 
řadu servisních videí, které 
vás provedou postupy údržby 
a servisu.

KÓD QR
Mnohé údržbářské sady 
mají kódy QR, které odkazují 
na videa s nápomocnými 
ukázkami, které vás nebo 
vašeho technika provedou 
celým postupem. Videa sdělují 
informace beze slov, proto jim 
porozumí zákazníci kdekoli 
na světě.

SERVISNÍ APLIKACE
Servisní aplikaci pro stroje 
Ammann si oblíbí operátoři 
strojů, kteří již využívají výhody 
volné aplikace.  
Snadno použitelná aplikace 
umožňuje operátorům na 
staveništi rychlý a jednoduchý 
přístup k dokumentaci stroje.

APPLE STORE
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HLAVNÍ VÝHODY
• Snadná správa

• Lehké stroje nevyžadují baterii

• Ideální pro pronajímané stroje

• GPS sledování polohy, informace o úcinnosti a produktivite na staveništi

• Plná telematika stroje poskytující informace o jeho použití,  
spotrebe paliva a dobe necinnosti

• Dokumentace stroje, která pomáhá analyzovat a zlepšovat procesy

• Snadná správa servisních intervalu a plánování údržby

AMMANN SERVICELINK

APPLE STORE ANDROID STORE

SERVICELINK
REŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ SPRÁVU 
STROJOVÉHO PARKU

Spravujte své zarízení kdykoliv a kdekoliv pomocí systému 
ServiceLink spolecnosti Ammann. Tento komplexní systém 
poskytuje klícová data pro lehké i težké hutnicí stroje a fi 
nišery. Mužete si vybrat, které stroje chcete monitorovat.

• Systém Ammann ServiceLink využívá telematiku, která 
vám sdelí polohy stroju, provozní hodiny a další duležité 
informace. Získáte prístup k údajum, které budou 
udržovat vaše stroje v chodu a zároven zvýší jejich 
produktivitu.

• Systém Ammann ServiceLink usnadnuje plánování údržby, 
která chrání váš strojový park.
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VEŠKERÁ ŠKOLENÍ SPOJUJÍ KLÍČOVÁ TÉMATA, 
AŤ UŽ PROBÍHAJÍ KDEKOLIV

Dobré vyvážení. Školení často kombinuje tradiční výuku v učebně 
a praktické seznámení se strojem. Aplikační odborníci firmy 
Ammann rovněž nabízí instruktáž na vašem staveništi.

Školení se obvykle účastní studenti z jiných průmyslových odvětví. 
Dle účastníků je další hlavní výhodou konverzace s kolegy 
a zjišťování, jak překonávají překážky oni.

Učte se ve vašem jazyce. Školení probíhají v mnoha jazycích, 
díky čemuž váš tým porozumí klíčovým termínům a lekcím a z vaší 
investice do výuky vytěží co nejvíce.

ŠKOLENÍ PO CELÉM SVĚTĚ
Produktoví a aplikační odborníci firmy Ammann jsou 
připraveni poskytnout vám potřebné školení, ať už se 
nacházíte kdekoliv. Díky globální povaze společnosti 
Ammann jsou odborníci vždy ve vaší blízkosti a 
připraveni nabídnout vám instrukce od základů 
až po specifika vztahující se na vaši geografickou 
oblast. Školení může probíhat v závodě Ammann, ve 
vašem podniku nebo dokonce na staveništi.

ŠKOLENÍ

Pokud by mělo být školení pro stroje 
Ammann shrnuto jedním přívlastkem, tím 
slovem by mohlo být „komplexní“. Školení 
zahrnuje několik úrovní odbornosti a modulů 
a může tak být ku prospěchu každému.

ZVYŠTE SVOU VÝKONNOST!
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NÁHRADNÍ DÍLY

SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ
Některé stroje pracují s abrazivními materiály v náročných 
aplikacích. Opotřebení je sice nevyhnutelné, avšak prostoje lze 
omezit. Sady dílů zefektivňují výměnu dílů podléhajících opotřebení 
a snižují související náklady. Všechny nezbytné díly (velké i malé) 
jsou v jednom boxu, což usnadňuje organizaci a efektivitu a 
zajišťuje rychlé opětovné spuštění a provozování stroje. SADY PRO ÚDRŽBU 

Preventivní údržba je pro efektivní provoz a životnost strojů 
rozhodující. Čím je údržba snadnější, tím pravděpodobněji bude 
provedena. Údržbářské sady zjednodušují údržbu. Díly týkající 
se konkrétního postupu údržby jsou v jednom boxu s jedním 
číslem dílu.

NOUZOVÉ SADY
Nouzové sady zabraňují tomu, aby se z malých nepříjemností 
staly velké problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé 
staveniště. Tyto sady obsahují díly, např. vypínače, pojistky 
a cívky ventilů, které lze snadno a rychle vyměnit, a přesto 
mohou způsobit významné problémy, pokud nefungují správně.  
Sady lze snadno vozit v kufru nebo na korbě vozidla, takže 
jsou v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi 
zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Tyto 
opravy trvají 2 hodiny nebo méně.

PROSPEKT SE VŠEMI SADAMI
Připravili jsme prospekt se všemi soupravami a příslušnými čísly 
dílů. Obraťte se na svého technického poradce a zašleme vám 
výtisk v digitální nebo tištěné podobě.

Peníze můžete vydělávat pouze tehdy, když je vaše 
zařízení funkční. Společnost Ammann proto věnuje 
maximální úsilí tomu, abyste měli požadované díly 
kdykoli k dispozici. Součástí tohoto úsilí je možnost 
snadného objednávání online, které zabrání záměně 
a umožní sledování, efektivní logistiku a dostupnost 
pro zajištění rychlého dodání dílů.
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Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
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Další informace o produktech a službách 
naleznete na www.ammann.com


