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O QUE DESTACA OS 
COMPACTADORES DE 
TRINCHEIRA DA AMANN?
PRODUTIVIDADE, ERGONOMIA, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO 
DESTACAM ESTAS MÁQUINAS DAS DEMAIS

ARR 1575

PRODUTIVIDADE
Sistema de vibração de dois estágios

Duas configurações diferentes para 
amplitude e vibração permitem o uso 
em diversos canteiros de obra

Eixo de articulação com oscilação

Proporciona excepcional 
manobrabilidade e contato constante 
com o solo

Extensões de cilindroes

Ajuste fácil das larguras de trabalho para 
maior produtividade

ERGONOMIA
Controle remoto infravermelhos

Solução mais segura; o operador 
deve ter visibilidade direta para que a 
máquina funcione

Células de energia solar

A máquina está sempre pronta para 
trabalhar sem carga adicional no 
controle remoto

Emparelhamento automático do 
controle da máquina

Determina automaticamente a 
frequência correta de comunicação

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO
Peças livres de manutenção

Redução do tempo necessário para a 
manutenção da máquina e prevenção de 
danos aos componentes

Inspeção diária sem ferramentas

Manutenção diária fácil, rápida e 
descomplicada

Chassi aparafusado

Solução inteligente para uma 
manutenção rápida e fácil da máquina

ARR 1575 ARR 1585

Peso operacional: 1340 / 1440 kg

Peso máximo: 1450 kg

Largura do cilindro: 640 / 850 mm

Motor: Yanmar – 14,6 kW  
EU Stage V / EUA EPA Tier 4 Final

Frequência: 40 Hz

Amplitude: 0,6 – 1,1 mm

Força centrífuga: 36 – 75 kN

Peso operacional: 1305 / 1395 kg

Peso máximo: 1315 / 1405 kg

Largura do cilindro: 630 / 850 mm

Motor: Hatz – 13,2 kW 
EU Stage V / EUA EPA Tier 4 Final

Frequência: 30 Hz

Amplitude: 2,4 mm

Força centrífuga: 86 kN

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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ARR 1585

PRODUTIVIDADE
Alta potência de compactação

Compactação rápida e precisa no menor 
número possível de passadas

Conceito de Skid-steer

Propriedades únicas de direção e giro 
"no local”

Tração

Poderoso sistema de acionamento 
propulsor e excelente distribuição de 
peso da máquina para tração inigualável 
em taludes

ERGONOMIA
Controles da máquina

Vários controles estão disponíveis: 
manual, controle com fio ou controle 
remoto infravermelho

Controle remoto infravermelho

Solução mais segura; o operador 
deve ter visibilidade direta para que a 
máquina funcione

Proteção do operador

Aumento da segurança durante a 
operação da máquina

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO
Peças livres de manutenção

Redução do tempo necessário para a 
manutenção da máquina e prevenção de 
danos aos componentes

Inspeção diária sem ferramentas

Manutenção diária fácil, rápida e 
descomplicada

Estrutura e coberturas de proteção

Proteção máxima de todos os 
componentes essenciais

APLICAÇÕES
• Assentamento de tubos

• Empreendimentos comerciais, 
residenciais e industriais

• Aterros

• Espaços confinados

• Instalação elétrica e de cabos

• Lixões e aterros sanitários

https://www.ammann.com
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DOMINANDO TRINCHEIRAS
Rammax (hoje parte do Grupo Ammann) inventou os compactadores de trincheira há mais de 
quarenta anos. Desde então, esforços foram feitos para melhorar as máquinas preservando, ao 
mesmo tempo, o que as torna bem sucedidas. A longevidade da linha de produtos e a continuação 
das diversas versões comprovam o compromisso da Ammann com este mercado.

Atende às mais recentes 
normas de emissão

Excelente acesso a todos os 
principais componentes da máquina 
para facilitar a manutenção

MOTOR

CAPÔS DE ABERTURA AMPLA

O sistema de compactação inteligente mede 
o progresso da compactação continuamente 
e se comunica em tempo real através de luzes 
de LED

SISTEMA ACE

Conecta a estrutura dianteira e traseira e garante uma 
distribuição de peso equilibrada e contato permanente 
com o solo

EIXO DE ARTICULAÇÃO COM OSCILAÇÃO

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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As extensões dos cilindros permitem larguras de trabalho variadas:

ARR 1575: 640 mm ou 850 mm  
ARR 1585: 630 mm ou 850 mm

Sistema de acionamento potente, 
com quatro motores independentes, 
proporciona excepcional tração da 
máquina em terrenos inclinados

OPÇÕES DE LARGURA DE TRABALHO

QUATRO PARTES MOTRIZES
Manobrável com giro 
360° no local

Os operadores podem 
escolher entre controles 
manual ou remoto, com 
fio ou infravermelho

Protege todos os componentes 
essenciais – mesmo nas 
condições mais difíceis

Sistema de vibração com componentes livres 
de manutenção

O ponto central de içamento da 
máquina é convenientemente 
localizado e fácil de alcançar

CONCEITO DE  
SKID-STEER

CONTROLES

DESIGN ROBUSTO

PEÇAS LIVRES DE MANUTENÇÃO

PONTO CENTRAL DE IÇAMENTO

https://www.ammann.com
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ENFRENTANDO  
SOLOS RESISTENTES
ESTAS MÁQUINAS SUPERAM OS MATERIAIS MAIS DESAFIADORES

O trabalho em trincheiras é difícil, mas os compactadores de trincheira Ammann ARR estão prontos para o desafio. 
As múltiplas características da máquina ajudam na eficiência e na produtividade dos operadores. Os sistemas de 
vibração, assim como dois tipos de máquinas diferentes, garantem que os compactadores superem a variedade de 
materiais frequentemente encontrada num canteiro.

KIT DE EXTENSÃO DO CILINDRO

Sistema de vibração de dois estágios 
Um inovador sistema de vibração de dois 
estágios garante a elevada potência de 
compactação, tornando a máquina uma 
ferramenta indispensável no canteiro 
de obras. Pesos excêntricos permitem 
dois ajustes diferentes para amplitude e 
força centrífuga. Isto proporciona maior 
desempenho de acordo com a espessura 
da camada e dos materiais, ajudando a 
equipe a atingir as metas de densidade 
em menos passadas. E eliminar 
passadas desnecessárias é essencial na 
rentabilidade de uma obra.

Junta articulada com oscilação 
Dois cilindros de direção proporcionam 
grande capacidade de resposta e 
precisão. Uma junta de direção central 
com oscilação integrada apresenta 
rolamento revestido de teflon. A junta 
de articulação conecta a estrutura 
dianteira e traseira e garante uma 
distribuição de peso equilibrada e um 
contato constante com o solo.

Extensões do cilindro 
O projeto do cilindro permite duas 
larguras de trabalho. A largura básica 
de trabalho de 640 mm pode ser 
estendida para 850 mm, o que melhora 
a produtividade em trincheiras mais 
largas. Por outro lado, a largura de 
trabalho pode ser menor em trincheiras 
mais estreitas. Esta solução inovadora 
é apreciada em frotas de aluguel, que 
podem atender a diversas necessidades 
com uma única máquina.

Alta potência de compactação 
O sistema de vibração central 
proporciona compactação líder no setor 
industrial, que torna a máquina uma 
ferramenta indispensável no canteiro de 
obras. A alta força centrífuga garante 
resultados efetivos em vários canteiros 
de obra e ajuda a equipe a atingir 
as metas de densidade em menos 
passadas.

Conceito de Skid-steer 
O conceito de skid-steer com controle 
independente da direção do cilindro traz 
uma manobrabilidade única. A máquina 
oferece giro de 360° "no local" para 
produtividade em espaços apertados 
e para conforto do operador também.

Excelente tração  
Quatro motores de acionamento em 
cada cilindro, combinados com fáceis 
mudanças direcionais do sistema de 
vibração, trazem potência adicional ao 
sistema de acionamento – crucial em 
condições desafiadoras. Os cilindros 
proporcionam uma distribuição de peso 
bem equilibrada e baixo centro de gravi-
dade que ajudam a máquina a se desta-
car em taludes e superfícies irregulares.

ARR 1575

ARR 1585

“ OS COMPACTADORES DE 

TRINCHEIRA AMMANN 

SE DESTACAM EM UMA 

VARIEDADE DE APLICAÇÕES, 

INCLUINDO SOLOS DE 

DIFÍCIL COESÃO. ”

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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Os compactadores de trincheira têm bom desempenho em tipos de solo coesivos que podem ser difíceis de 
compactar. O ARR 1575 (chassi articulado) e o ARR 1585 (chassi rígido) são capazes de superar o alto teor de umidade 
nas argilas graças à sua extrema potência de compactação e o efeito de compressão de seus cilindros pé de carneiro. 
As máquinas também funcionam de forma eficaz e rápida em solos menos desafiadores.

Adequado:

  - Areia

  - Solos mistos

  - Lodo

  - Argila

  - Cascalho

Não adequado:

  - Enrocamento

  - Camadas asfálticas

APLICAÇÃO 
A construção robusta permite que os 
compactadores se sobressaiam nos canteiros 
de obra mais adversos – inclusive aqueles que 
danificariam máquinas menores. Os canteiros de 
obra incluem trincheiras profundas e áreas muito 
perigosas para uma máquina convencional e para o 
operador.

SUB-LEITO CAMADA DE SUB-BASE

https://www.ammann.com
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VEJA VOCÊ MESMO
O CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO MANTÉM OS OPERADORES SEGUROS

Um sistema de controle inovador inclui uma ampla gama de características 
que permitem uma operação fácil e maior segurança no canteiro de obras.

Controle remoto infravermelho 
O controle remoto infravermelho é 
ergonômico, robusto e à prova d'água. 
O controle não se ativará a menos que 
o operador tenha visibilidade direta da 
máquina, maximizando a segurança do 
canteiro de obra.

Células de energia solar  
Um sistema de duplo carregamento 
garante que a máquina esteja sempre 
pronta para funcionar. O controle 
remoto pode ser recarrecado pela célula 
de energia solar tecnologicamente 
avançada durante o dia, ou diretamente 
pela máquina quando conectado por fio.

Emparelhamento automático do 
controle da máquina 
O controle remoto e a máquina são 
emparelhados automaticamente em 
uma frequência única. Esta característica 
inovadora aumenta a segurança ao 
eliminar o risco de que sinais impróprios 
cheguem a uma máquina.

ARR 1575

Controles da máquina 
Os compactadores podem ser operados 
através de alavancas de acionamento a 
bordo, um controle remoto por cabo ou 
um controle remoto infravermelho. Uma 
máquina pode ser equipada com as três 
opções, dando ao operador alternativas 
de acordo com as especificidades do 
canteiro de obras. A disponibilidade 
destes opcionais é particularmente 
popular nas frotas de aluguel. 

Controle remoto infravermelho 
O controle remoto infravermelho é 
ergonômico, robusto e à prova d'água. 
O controle não se ativará a menos que 
o operador tenha visibilidade direta da 
máquina, maximizando a segurança do 
canteiro de obra.

Segurança do operador 
Um botão de segurança função "homem 
morto", de parada quando deslocando 
em reversão, protege o operador traba-
lhando em espaços estreitos, perto de 
paredes e em outras situações potencial-
mente perigosas. Além disso, todas as 
alavancas de acionamento são equipa-
das com uma função de reinicialização. 
As alavancas retornam automaticamente 
à posição neutra caso o operador não 
possa controlá-las.

ARR 1585

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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Com o uso de um controle remoto infravermelho (IR), 
os operadores podem ficar a uma distância confortável 
do compactador, mas os recursos de segurança 
garantem que nunca percam o controle da máquina.

CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURANÇA
• Perfeitamente posicionado, sem pontos cegos

• Desligamento distância curta/longa

• Totalmente em conformidade com as 
diretrizes de máquinas

• Contato visual necessário

CONTROLE 
REMOTO 
INFRAVERMELHO

CONTATO VISUAL NECESSÁRIO!
A MÁQUINA PARA SEM VISIBILIDADE DIRETA!

https://www.ammann.com
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ESPAÇO A ALCANÇAR
COMPONENTES ESSENCIAIS E PONTOS DE SERVIÇO DE FÁCIL ACESSO

Os compactadores de trincheira Ammann foram projetados para reduzir o tempo necessário para a manutenção, bem 
como para evitar danos aos componentes. O capô de ampla abertura proporciona acessibilidade e, ao mesmo tempo, 
protege o compartimento do motor. Inspeções diárias sem ferramentas tornam a manutenção rápida e descomplicada.

Peças livres de manutenção  
Componentes para serviço pesado prolon-
gam a vida útil da máquina e minimizam a 
necessidade de peças de reposição. Muitas 
peças e componentes, incluindo a junta 
de articulação, o acionamento e o sistema 
de vibração são livres de manutenção. Isto 
reduz muito os custos de propriedade, 
eliminando a necessidade de peças de 
reposição e economizando tempo gasto 
na manutenção das máquinas.

Inspeção diária sem ferramentas  
Não são necessárias ferramentas para 
acessar os pontos de manutenção diária, 
garantindo que todas as etapas sejam 
concluídas rapidamente. A manutenção de 
rotina é mais eficiente e conveniente, gra-
ças aos pontos de verificação e drenagem 
acessíveis. As peças que exigem atenção 
mais frequente têm acesso facilitado devi-
do tanto ao seu posicionamento quanto à 
ampla abertura dos capôs.

Chassi aparafusado 
As tampas laterais protegem os 
componentes para prolongar a vida útil 
da máquina e maximizar o tempo de 
funcionamento no canteiro de obra. 
As tampas são removíveis porque 
são aparafusadas, não soldadas, à 
estrutura. Isto facilita muito o acesso aos 
componentes principais e às portas para 
testes hidráulicos.

ARR 1575

Peças livres de manutenção 
Componentes para serviço pesado 
prolongam a vida útil da máquina e 
minimizam a necessidade de peças 
de reposição. O sistema de vibração 
completo é livre de manutenção. Isto 
reduz muito os custos de propriedade, 
eliminando a necessidade de peças de 
reposição e economizando tempo gasto 
na manutenção das máquinas.

Inspeção diária sem ferramentas  
Não são necessárias ferramentas para 
acessar os pontos de manutenção diária, 
garantindo que todas as etapas sejam 
concluídas rapidamente. A manutenção de 
rotina é mais eficiente e conveniente, gra-
ças aos pontos de verificação e drenagem 
acessíveis. As peças que exigem atenção 
mais frequente têm acesso facilitado devi-
do tanto ao seu posicionamento quanto à 
ampla abertura dos capôs.

Estrutura e tampas de proteção 
Todos os componentes são montados 
com segurança na estrutura e 
totalmente isolados de vibrações. 
A construção robusta da máquina 
proporciona durabilidade e evita danos 
aos componentes mesmo nos canteiros 
de obra mais difíceis.

ARR 1585

“ O CAPÔ SE ABRE AMPLAMENTE PARA AJUDAR A EQUIPE E OS TÉCNICOS 

A ACESSAR OS PONTOS DE SERVIÇO E COMPONENTES DESEJADOS. ”

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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“ O COMPACTADOR SE 

DESTACA EM COMPACTAÇÃO 

DE CANTEIROS PEQUENOS 

E MÉDIOS, PROJETOS 

DE CONSTRUÇÃO DE 

ESTRADAS E INSTALAÇÕES 

INDUSTRIAIS. ”

ZONA DE TRABALHO 
ATÉ 20 METROS

ZONA DE SEGURANÇA 
ABAIXO DE 2 METROS

VISIBILIDADE DIRETA 
NECESSÁRIA

ÂNGULO OPERATIONAL 
DE TRABALHO 40º

2 – 20 m  
(6.6 – 66 ft)

2 m  
(6.6 ft)

https://www.ammann.com
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ARR 1575

DESTAQUES
• Junção articulada com oscilação e dois cilindros 

de direção para alta precisão de direção e contato 
permanente com o solo

• Sistema de vibração de dois estágios colocados em 
ambos os cilindros para produção de compactação 
ajustável 

• Ótima estabilidade da máquina, baixo centro de 
gravidade 

• Capôs de abertura ampla para verificações rápidas e 
fáceis da máquina antes da partida

• Controle remoto infravermelho que pode ser 
carregado diretamente pela máquina ou através de 
células solares 

• Ponto central de içamento

• Larguras de trabalho de 640 mm ou 850 mm incluem 
raspadores

• Yanmar 3TNV80F, EU Stage V /EUA EPA Tier 4f

QUANDO A MANOBRABILIDADE 
IMPORTA
Esta máquina tecnologicamente avançada vem em um 
corpo compacto que cabe onde os operadores não 
podem ou não devem adentrar.

A articulação de direção com rolamento oscilante 
integrado e dois cilindros de direção proporciona alta 
precisão de direção e contato permanente com o solo 
em superfícies irregulares. 

O sistema de vibração de dois estágios, posicionado no 
centro de cada cilindro, combina-se com quatro motores 
de acionamento para uma estabilidade excepcional 
da máquina e fornece o impacto de compactação 
necessário, enquanto o tamanho torna a máquina 
uma solução perfeita em aplicações de tubulações e 
trincheiras.

Os cilindros pé de carneiro podem ser facilmente 
estendidos da largura básica de trabalho, de 640 mm, 
para 850mm se necessário.

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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ARR 1585

DESTAQUES
• Manobrável com giro de 360° no local

• Maior produção de compactação do mercado

• Grande estabilidade da máquina, baixo centro de 
gravidade 

• Versões de máquinas: Manual (M), controle com fio 
(C), infravermelho (I) ou combinação deles

• Estrutura da máquina robusta para condições difíceis

• Peças livres de manutenção

• Ponto central de içamento

• Larguras de trabalho de 630 mm ou 850 mm incluem 
raspadores

• Hatz 2 G 40, EU Stage V / EUA EPA Tier 4f

QUANDO A POTÊNCIA É FUNDAMENTAL
O sistema de vibração, posicionado centralmente entre 
os cilindros dianteiro e traseiro, gera a alta força de 
compactação necessária nos canteiros de obra mais difíceis.

A estrutura rígida e a operação com direção deslizante 
ajudam os operadores a ter sucesso em todas as 
configurações.

Os componentes duráveis e o sistema de vibração livre de 
manutenção minimizam os custos de propriedade.

https://www.ammann.com
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ARR 1575 ARR 1585

Cilindros 640 mm incl. extensões a r

Sistema de medição de compactação ACE a r

Barra de segurança a r

Óleo hidráulico biodegradável a r

Esquema de cores do cliente a a
Kit de manutenção para as primeiras 250h a a
Kit de manutenção para as primeiras 500h a r

Conjunto de ferramentas a a
Documentação impressa adicional a a
Certificado de origem a a

OPCIONAIS
PERSONALIZAÇÃO DA MÁQUINA

ACE
• Sistema de medição contínuo de compactação

• O progresso da compactação simplesmente indicado via LED

• Elimina a adivinhação do grau de compactação e evita 
passadas desnecessárias

• Instalado na máquina

• Pode medir a compactação em qualquer ponto no canteiro

APOSTE SEU 
TRUNFO
ELIMINAR PASSADAS

EXTENSÕES DE CILINDRO
Largura de trabalho do cilindro facilmente modificável

BARRA DE SEGURANÇA
• O movimento inverso é bloqueado

• A máquina ainda pode avançar

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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“ COMUNICAÇÃO EM TEMPO 

REAL, ATRAVÉS DE LUZES 

DE LED, QUE EVITA A SUB/

SOBRE COMPACTAÇÃO. ”

https://www.ammann.com


APPLE STORE

ANDROID STORE

SERVIÇO

Não importa onde você esteja, as peças e técnicos treinados 
da Ammann estão nas proximidades. Os distribuidores da 
Ammann fornecem técnicos de manutenção bem treinados que 
podem ajudá-lo, seja numa emergência ou num momento de 
manutenção preventiva. A vasta rede da Ammann garante que 
haja um técnico nas proximidades que entenda o seu idioma 
e suas necessidades técnicas. A disponibilidade de peças e a 
facilidade de encomendá-las sempre são prioridades da Ammann.

UMA REDE DE SUPORTE PARA ATENDÊ-LO

VÍDEOS DE SERVIÇO
Às vezes, um vídeo conta melhor 
uma história. É por isso que você 
vai encontrar uma variedade de 
vídeos de serviço que guiam você  
através dos processos de serviços 
e de manutenção.

CÓDIGO QR
Muitos kits de manutenção 
apresentam códigos QR 
que levam a vídeos com 
demonstrações úteis que 
guiam você ou o seu técnico 
durante o processo. Os vídeos 
contam a história sem diálogo 
para que clientes em qualquer 
parte do mundo possam 
entender.

APLICATIVO DE SERVIÇO
O aplicativo de serviço para 
máquinas Ammann impressiona 
operadores de máquinas que 
já estão se beneficiando das 
vantagens da aplicação gratuita.  
O aplicativo, de fácil utilização, 
fornece aos operadores de 
máquinas que trabalham 
no canteiro de obras acesso 
rápido e sem complicações à 
documentação da máquina.

16 COMPACTADORES DE TRINCHEIRA ARR
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AMMANN SERVICELINK

Gerencie seu equipamento – a qualquer hora, em qualquer lugar – com o Ammann ServiceLink. Este abrangente 
sistema de frota fornece dados fundamentais para equipamentos de compactação leve, máquinas de compactação 
pesada e pavimentadoras de asfalto. Você pode escolher quais máquinas rastrear.

DESTAQUES
• Fácil de gerenciar

• Equipamento leve não requer bateria de máquina

• Ótimo para frotas de aluguel

• Rastreamento por GPS para informações de localização, eficiência e  
produtividade de um canteiro de obras

• Telemática total da máquina para avaliar o uso da máquina,  
queima de combustível e tempo ocioso

• Documentação de máquina para ajudar a analisar e melhorar processos

• Fácil gerenciamento de intervalos de manutenção e  
planejamento de manutenção

• O Ammann ServiceLink utiliza uma telemática que 
fornece os locais das máquinas, as horas de uso e outras 
informações essenciais. Você terá acesso a dados que 
manterão suas máquinas em funcionamento e as tornarão 
mais produtivas também.

• O Ammann ServiceLink facilita o planejamento e o 
agendamento da manutenção que protege sua frota.

SERVICELINK
A SOLUÇÃO DE GESTÃO DE FROTA DIGITAL

WWW.AMMANN.COM

https://www.ammann.com


TEMAS FUNDAMENTAIS DE ENSINO CONECTAM  
TODOS OS ESFORÇOS, NÃO IMPORTA ONDE 
ELES OCORRAM

Um bom equilíbrio. O treinamento frequentemente combina um 
ambiente de sala de aula tradicional com experiência prática. Os 
especialistas em aplicação da Ammann também podem oferecer 
instrução no seu canteiro de obras.

O treinamento inclui normalmente estudantes de outras 
empresas do setor. Os participantes dizem que as conversas com 
seus colegas e a aprender sobre como superar os desafios é um 
outro benefício chave.

Aprenda no seu idioma. As aulas são dadas em vários idiomas, 
garantindo que sua equipe entenda os principais termos e aulas 
e faça o máximo com o seu investimento no treinamento.

TREINAMENTO EM TODO O MUNDO
Os especialistas em produto e aplicação da Ammann 
estão prontos para dar a você o treinamento de que 
você precisa, não importa onde você esteja. A natureza 
global da Ammann garante que um especialista esteja 
sempre perto de você, pronto para dar instruções que 
vão desde o nível básico a informações específicas 
relevantes da sua área geográfica. O treinamento 
pode ser realizado nas instalações da Ammann, na sua 
empresa ou mesmo em um canteiro de obras.

TREINAMENTO

Se o treinamento de serviço de manutenção 
de máquinas da Ammann fosse resumido em 
uma única palavra, ela poderia muito bem ser 
"abrangente". O treinamento inclui vários níveis 
e módulos de conhecimento para beneficiar todos 
os níveis de habilidade.

MELHORE SEU DESEMPENHO
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PEÇAS SOBRESSALENTES

KITS DE DESGASTE
Algumas máquinas manipulam materiais abrasivos em 
aplicações mais exigentes. Embora o desgaste seja inevitável, 
o tempo de inatividade pode ser limitado. Os kits de desgaste 
fazem a substituição eficiente e de baixo custo dessas peças. 
Todas as peças necessárias – grandes e pequenas – estão em 
uma única caixa para permanecer organizadas e eficientes e 
para garantir que as máquinas voltem rapidamente a funcionar.

KITS DE MANUTENÇÃO 
A manutenção preventiva é fundamental para a operação 
eficiente e vida útil das máquinas. Quanto mais fácil for 
a manutenção, mais provável que ela seja concluída. Os kits 
de manutenção simplificam a manutenção. As peças associadas 
com um processo de manutenção específico estão em uma 
única caixa com um número único de peça.

KITS DE EMERGÊNCIA
Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações 
se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um canteiro de obras. Estes kits incluem 
peças, tais como interruptores, fusíveis e bobinas de válvulas 
que são simples e rápidos de mudar, mas podem causar 
problemas significativos se não funcionarem corretamente.  
Os kits se encaixam perfeitamente no porta-malas ou 
carroceria de um veículo para que estejam à disposição 
quando necessário. Um membro da equipe com um pouco de 
conhecimento técnico pode lidar com esta tarefa no canteiro 
de obras. Estes reparos levam 2 horas ou menos.

FOLHETO COM TODOS OS KITS
Nós temos uma perspectiva para todos os kits, e seus números 
de peças estão disponíveis para você. Basta entrar em contato 
com seu consultor de peças e pedir uma cópia digital ou 
impressa para você.

Você só pode ganhar dinheiro quando o equipamento 
está funcionando. É por isso que a Ammann faz 
todo o possível para garantir que você tenha as 
peças onde e quando precisar delas. Esses esforços 
incluem a solicitação fácil online para evitar confusão 
e ativar o acompanhamento e logística eficiente 
e a disponibilidade para ajudar as peças a chegarem 
até você rapidamente.
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