
ARS 50
COMPACTADOR DE SOLO
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
Os rolos Ammann de tambor único ARS 50 incorporam tecnologia avançada, 
engenharia inovadora e motores robustos em conformidade com as mais 
recentes normas de emissão. Uma combinação de um motor bem equilibrado, 
um sistema de acionamento totalmente hidrostático e sistema de controle 
proporcionam um consumo de combustível excepcional. Essa eficiência aliada 
a um grande tanque de combustível significa que um rolo só precisa ser 
abastecido uma vez a cada três turnos de trabalho.

PRODUTIVIDADE
Alta potência de compactação
Compactação rápida e precisa no menor 
número possível de passagens

Conceito sem eixo traseiro
Utiliza um inédito projeto de máquina 
com baixo centro de gravidade 
para melhorar a estabilidade, 
a manobrabilidade e excepcional 
segurança no local de trabalho

Acionamento com trava dupla
Melhora a tração e reduz 
o escorregamento dos eixos

ERGONOMIA
Painel de controle simples e confiável
Controle intuitivo da máquina, mesmo 
para operadores não especializados

Visibilidade desobstruída
Excelente visibilidade de volta de toda 
a máquina para mais segurança no 
canteiro de obras

Local de trabalho do operador
Estação do operador ergonomicamente 
amigável projetada para excelente 
conforto do operador durante o dia 
de trabalho

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
ECOdrop
Funções inteligentes da máquina e 
novas tecnologias melhoram a eficiência 
e reduzem o consumo de combustível 
e a quantidade de fluidos necessários.

Manutenção no solo
Acesso conveniente a todos pontos 
de manutenção

Design sólido
Projeto robusto da máquina para 
minimizar o tempo de parada

ESPESSURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO COMPACTADA RECOMENDADA EM CONDIÇÕES DE TRABALHO IDEAIS

Enrocamento Areia / cascalho Solos mistos Sedimento Argila

ARS 50 – * 400 mm * 300 mm 200 mm 100 mm

ARS 50 (PD) – – * 300 mm * 200 mm * 150 mm

* Tipo de tambor recomendado

APLICAÇÕES
• Paisagismo

• Estradas florestais

• Estradas municipais

• Trilhas e ciclovias

• Construção de oleodutos

• Instalação de cabos elétricos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
COMPACTADOR DE SOLO ARS 50
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

DIMENSÕES

A Comprimento do equipamento 3925 mm

A1 Comprimento do equipamento (LÂMPADA) 4330 mm

B Distância entre eixos 2125 mm

C Altura da máquina 2545 mm

E Largura do tambor 1400 mm 

F Largura do equipamento 1548 mm

F1 Largura do equipamento (LÂMPADA) 1726 mm 

G Liberação do freio 240 mm 

H Distância ao solo 345 mm 

I Diâmetro do tambor 1000 mm / *1030 mm

J Espessura da chapa do tambor 18 mm

*Capa lisa

MOTOR

Fabricante Kubota V2403-CR-T

Potência de acordo com a ISO 14396 43.2 kW (58 HP)

Exhaust gas after-treatment EGR+DOC+DPF

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

PESO E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

PD HX HXPD

Peso em operacional 4165 kg 4205 kg 4210 kg 4250 kg

Peso máximo 4455 kg 5340 kg 4500 kg 5385 kg

Carga linear estática 16,5 kg/cm – 16,5 kg/cm –

Número de espigas (só a versão PD) – 63 pcs – 63 pcs

A superfície de contato de espiga (só a versão PD) – 75 cm2 – 75 cm2

Altura de espiga (só a versão PD) – 60 mm – 60 mm

Velocidade máx. de transporte 12 km/h 12 km/h 9,6 km/h 9,6 km/h

Velocidade máxima de trabalho 9,5 km/h 9,5 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h

Capacidade de escalada 40% / 30% 40% / 30% 40% / 30% 40% / 30%

Raio de rotação interno (borda) 3270 mm 3270 mm 3270 mm 3270 mm

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

PD

Frequência I 29 Hz 29 Hz

Frequência II 37 Hz 37 Hz

Amplitude 1,6 mm 1,5 mm

Força centrífuga I 53 kN 53 kN

Força centrífuga II 85 kN 85 kN

DIVERSOS

Freios Hidrostática

Freios de estacionamento Freio de discos múltiplos com mola

Freios de emergência Freio de discos múltiplos com mola

Capacidade do tanque de combustível 98 l

Ângulo de direcção ±30°

Ângulo de oscilação ±10°
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Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite  : www.ammann.com
Os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
MSS-3020-00-P2 | © Ammann Group

PADRÃO
• Conformidade CE
• Esquema de cores 

Ammann
• Acionamento por 

roda e tambor
• Sistema Twin-lock
• Tambor liso
• Raspadores de aço
• 2 Frequências/ 

1 Amplitude de 
vibração

• Plataforma aberta 
com ROPS

• Inclinação manual 
do capô

• Pneus de trator
• Luzes de trabalho
• Diagnóstico a bordo
• Pontos centrais 

de drenagem
• Teste de 

hidrocomponentes

EQUIPAMENTO OPCIONAL
• Tambor pé de carneiro incl. raspadores
• Capa lisa
• Acionamento HX
• Raspadores vulcolan para tambor liso
• Cabine ROPS/FOPS
• Rádio FM
• Ar condicionado com fluido refrigerante
• Farol de advertência LED verde
• Cinto de segurança 3"
• Apoios para os braços opcional
• Telemática ServiceLink

• Início da Telemática ServiceLink
• Telemática Trackunit
• Teclado telemática Trackunit
• Telemática Topcon
• Preparação da telemática
• Sistema de medição de compactação 

ACEforce

• Luzes de estrada incl. indicadores de direção
• Suporte da placa de licença
• Luzes adicionais LED 360°
• LED de sinalização de advertência

• Triângulo de veículo em movimento lento
• Lâmina niveladora
• Alarme de marcha à ré
• Alarme de marcha à ré adaptável
• Câmera de visão traseira
• Pré-purificador de entrada de ar do motor
• Pneus trator largura 12,5"
• Lastro do pneu -25°
• Quebra-sol
• Janela traseira
• Kit de motor de clima frio


