
ZEMINOVÉ VÁLCE
ŘADA ARS 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 
EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f
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ARS 70 | 70 PD

Provozní hmotnost: 6490 kg | 6910 kg

Maximální hmotnost: 8400 kg | 8820 kg

Šířka běhounu: 1 680 mm

Motor: Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frekvence I: 25–34 Hz | 25–33 Hz 
Frekvence II: 25–36 Hz | 25–35 Hz 
Amplituda I: 1,6 mm | 1,65 mm 
Amplituda II: 0,7 mm | 0,71 mm 

Odstředivá síla I: 71–131 kN | 90–156 kN 
Odstředivá síla II: 31–64 kN | 38–80 kN

ARS 150 | 150 PD ARS 170 | 170 PD

Provozní hmotnost: 14 840 kg | 15 160 kg

Maximální hmotnost: 17 410 kg | 16 215 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD4.1 L4 – 115 kW (154 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frekvence I: 25–29 Hz 
Frekvence II: 25–35 Hz 

Amplituda I: 2,06 mm | 1,93 mm 
Amplituda II: 0,96 mm | 0,88 mm 

Odstředivá síla I: 242–325 kN 
Odstředivá síla II: 110–215 kN

Provozní hmotnost: 16 340 kg | 16 555 kg

Maximální hmotnost: 18 910 kg | 17 610 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD4.1 L4 – 115 kW (154 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frekvence I: 25–28 Hz 
Frekvence II: 25–35 Hz 

Amplituda I: 2,22 mm | 2,12 mm 
Amplituda II: 0,95 mm | 0,91 mm 

Odstředivá síla I: 265–333 kN 
Odstředivá síla II: 113–222 kN

ŘADA ZEMINOVÝCH VÁLCŮ
Zeminové válce ARS společnosti Ammann již léta 
využívají inovativní koncepci bez zadní nápravy. Jedná se 
o osvědčené provedení, které maximalizuje rovnováhu 
a výhled, a nesmí chybět ani u nejnovější řady 
zeminových válců. Díky rekonfigurovanému rámu stroje 
jsou nejnovější modely ARS ještě kompaktnější a rovněž 
lépe stoupají. Přidejte další nové výhody, jako je systém 
ECOdrop a s ním spojené nižší požadavky na palivo 
a kapaliny, a váš tým bude připraven vyrazit.
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ARS 130 | 130 PDARS 110 | 110 PD

Provozní hmotnost: 12 580 kg | 13 205 kg

Maximální hmotnost: 15 150 kg | 14 260 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD3.6 L4 – 100 kW (134 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

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

Frekvence I: 25–31 Hz 
Frekvence II: 25–35 Hz 

Amplituda I: 1,95 mm | 1,7 mm 
Amplituda II: 0,83 mm | 0,72 mm 

Odstředivá síla I: 186–285 kN 
Odstředivá síla II: 79–155 kN

Provozní hmotnost: 10 860 kg | 11 485 kg

Maximální hmotnost: 14 630 kg | 13 740 kg

Maximální hmotnost*: 13 430 kg | 12 540 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD3.6 L4 – 100 kW (134 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

 / *EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f

Frekvence I: 25–31 Hz 
Frekvence II: 25–35 Hz 

Amplituda I: 1,95 mm | 1,7 mm 
Amplituda II: 0,83 mm | 0,72 mm 

Odstředivá síla I: 186–285 kN 
Odstředivá síla II: 79–155 kN

ARS 200 | 200 PD ARS 220 | 220 PD

Provozní hmotnost: 19 750 kg | 19 875 kg

Maximální hmotnost: 23 170 kg | 20 980 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

 
Frekvence I: 23–27 Hz 
Frekvence II: 30–34 Hz 

Amplituda I: 2 mm 
Amplituda II: 1 mm 

Odstředivá síla I: 275–375 kN 
Odstředivá síla II: 233–30 kN

Provozní hmotnost: 21 930 kg | 22 060 kg

Maximální hmotnost: 25 360 kg | 23 170 kg

Šířka běhounu: 2130 mm

Motor: Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

 
Frekvence I: 23–27 Hz 
Frekvence II: 30–34 Hz 

Amplituda I: 2 mm 
Amplituda II: 1 mm 

Odstředivá síla I: 275–375 kN 
Odstředivá síla II: 233–30 kN
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„Rychlé, přesné 
hutnění 
minimálním 
počtem přejezdů.“

4
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VÝKONNOST
Vysoký hutnicí výkon 
Rychlé, přesné hutnění 
minimálním počtem přejezdů.

Koncepce bez 
zadní nápravy  
Jedinečný design s nízkým 
těžištěm zlepšuje stabilitu, 
obratnost a bezpečnost 
na staveništi.

Více frekvencí vibrace 
Různá nastavení 
vibrace optimalizují 
kvalitu a umožňují ještě 
přesnější hutnění na 
rozličných vrstvách.

ERGONOMIE
Provedení kabiny 
Prostorná kabina s nízkou hladinou 
hluku, integrovaná konstrukce ROPS 
a 360° výhled ze stanice obsluhy na 
okraje a okolí stroje.

Multifunkční displej  
Inovativní displej stroje umístěný 
před obsluhou urychluje a usnadňuje 
ovládání a zlepšuje přehled.

Pokročilý joystick pojezdu 
Ergonomický joystick pojezdu 
s centralizovanou regulací rychlosti 
umístěný přímo na páce pojezdu, 
umožňující pohyb jedním dotykem.

SNADNÝ SERVIS
Denní kontrola bez 
použití nástrojů 
Rychlá a snadná denní kontrola.

Umístění servisních bodů 
Servisní body a body pravidelné 
údržby jsou rychle a snadno 
přístupné ze země.

ECOdrop 
Chytré funkce stroje 
a nové technologie 
zvyšují účinnost a snižují 
spotřebu paliva a množství 
požadovaných kapalin.

APLIKACE
ARS 70

• Výstavba potrubí

• Pokládka elektrických kabelů

• Občanská a průmyslová výstavba

• Bytová výstavba

• Zavážky

• Stísněné pracovní prostory

ARS 110–220

• Hutnění na středně velkých 
a velkých staveništích

• Dopravní infrastruktura

• Obecní a městské silnice

• Letištní dráhy

• Sypané hráze

• Průmyslové zóny

• Přístavy

• Městská centra

• Práce na skládkách

5
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Správný výkon, nízké emise, 
pokročilý systém chlazení 
a tichý provoz.

Variabilní hydrostatický pohon 
s volitelnou verzí HX pro práci 
v nejnáročnějších podmínkách.

Různá nastavení vibrace optimalizují 
kvalitu a umožňují přesnější hutnění 
na rozličných vrstvách.

VÝKONNÝ CELEK
Koncepce bez zadní nápravy společnosti Ammann maximalizuje výhled a pomáhá obsluze pozorně sledovat staveniště. 
Nová kabina je tichá a pohodlná a díky pohonnému systému válec pracuje tím nejefektivnějším tempem.

MOTOR 

POHONNÉ SYSTÉMY 

VÍCE FREKVENCÍ 
VIBRACE
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Možnost buď hladkého, nebo ježkového běhounu. 
Hladký běhoun může být vybaven ježkovými 
plášti. Vznikne tak stroj 2 v 1, který je ještě 
univerzálnější v různých aplikacích.

Vhodně umístěné a snadno dosažitelné 
ovládací prvky. Multifunkční displej ve 
volantu umožňující snadné sledování.

Unikátní koncepce s nízkým těžištěm 
zvyšující stabilitu, obratnost, 
univerzálnost a bezpečnost na staveništi.

Efekt pěchování v kombinaci s vibrací 
zajišťují optimální hutnění materiálů 
s vysokým obsahem vlhkosti.

Celoskleněné čelní sklo bez překážek 
umožňuje výhled na běhoun 
a okolí. Nízká úroveň hluku zvyšuje 
pohodlí obsluhy.

BĚHOUN

STANICE OBSLUHY 

BEZ ZADNÍ NÁPRAVY 

JEŽKOVÝ BĚHOUN

KABINA 
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„Nízké těžiště = 
vynikající stabilita.“

OBRATNÉ PROVEDENÍ
ZAČÁTEK ÚSPĚCHU ZEMINOVÝCH VÁLCŮ

Úspěšné hutnění začíná provedením stroje, zejména celoskleněným čelním sklem, které umožňuje volný 
výhled a udržuje tak obsluhu svěží, v bezpečí a produktivní. Nezbytná je i všestrannost. Tu zajišťuje nový 
vibrační systém, který lze rychle přizpůsobit podmínkám na staveništi. Díky širokému sortimentu volitelné 
výbavy můžete přizpůsobit hutnicí stroje vašim konkrétním potřebám. Není divu, že řada ARS je oblíbená 
u zákazníků po celém světě.

PODSYP

ŠTĚRKOVÉ SMĚSI

PODKLAD

Vysoký hutnicí výkon 
Dvoustupňový vibrační systém dodává 
špičkový hutnicí výkon, díky kterému 
je stroj neocenitelným nástrojem na 
staveništi. Vysoký hutnicí výkon zajišťuje 
efektivní výsledky na různých staveništích 
a pomáhá obsluze dosáhnout cílového 
zhutnění menším počtem přejezdů. 
Eliminace zbytečných přejezdů je zásadní 
pro ziskovost staveniště.

Koncepce bez zadní nápravy 
Toto unikátní provedení odlišuje zeminové 
válce ARS společnosti Ammann od 
konkurence. Absencí zadní nápravy se stroj 
stává kompaktnější a výrazně je zlepšen 
výhled. Motor je umístěn blíže k zemi, 
což optimalizuje těžiště stroje a zlepšuje 
stabilitu. Váš tým tak bude více v bezpečí 
a produktivnější.

Více frekvencí vibrace 
Vibrační systém společnosti Ammann 
umožňuje nastavení rozsahů frekvence, 
což má významný dopad na výkon 
hutnění. Toto pokročilé technologické 
řešení nabízí přesnost ve všech aplikacích, 
zajišťuje účinnost a zabraňuje poškození 
citlivějších materiálů. Díky možnosti 
nastavení je stroj ideální pro širokou škálu 
materiálů a vrstev.

ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI AMMANN KONKURENČNÍ ŘEŠENÍ
Provedení bez nápravy Provedení s nápravou
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„Díky různým 
hmotnostem 
a velikostem si 
každý zákazník 
vybere vhodný stroj 
pro své potřeby.“

HORNÍ VRSTVY (ARS se nepoužívá)

POUŽITÍ
• Různé hmotnosti a velikosti a kombinace běhounů poskytují 

všestrannost potřebnou při přechodu z jedné aplikace na 
druhou. K dispozici jsou sady, pomocí kterých lze v případě 
potřeby přeměnit hladké běhouny na ježkové. Je to jako mít 
dva stroje v jednom.

• Řada ARS je efektivní na různých materiálech a vrstvách 
a přináší tak účinnost do všech fází procesu hutnění. Přední 
a zadní rám zajišťují stabilitu, která výrazně zlepšuje 
stoupavost stroje.
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OPTIMÁLNÍ POHODLÍ
KOMBINACE INTELIGENCE A VÝHLEDU

Tyto hutnicí stroje disponují inteligentními, snadno dosažitelnými ovládacími prvky, díky kterým je 
obsluha bez námahy a stroj produktivní a efektivní. Kabina nabízí více než jen výhled.

Provedení kabiny 

Prémiová kabina je extrémně tichá a snáze přístupná díky 
širokým schůdkům a plně otevíratelným dveřím. Provedení, 
které eliminuje potřebu A sloupků, značně zlepšuje výhled 
obsluhy na okraje a okolí stroje. Integrovaná konstrukce 
ROPS zajišťuje ochranu. Tyto klíčové prvky zvyšují pohodlí 
a bezpečnost obsluhy.

Multifunkční displej 
Kabina nabízí značné pokroky v řízení stroje. Obsluha sleduje 
pouze centrální displej stroje zabudovaný do volantu. Ten 
poskytuje rychlý přehled klíčových funkcí, včetně provozních 
parametrů, hladiny kapalin, teplot a tlaku oleje. Koncepce 
ovládání stroje je stejná u všech nových zeminových válců 
a obsluha tak může bez problémů přecházet z jednoho 
modelu na druhý.

STANICE OBSLUHY
Velmi sofistikovaná stanice obsluhy věnuje 
velkou pozornost detailům. Hlavní ovladače 
jsou intuitivně uspořádány a vhodně umístěny 
na pravé područce. Snadno dostupné jsou 
i ostatní spínače a ovladače. Multifunkční 
displej je umístěn ve volantu a umožňuje 
snadné sledování. Tyto vlastnosti zlepšují 
ovládání stroje a také maximalizují bezpečnost.
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INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ FUNKCE
Pokročilé funkce stroje umožňující pohodlné a intuitivní 
ovládání stroje:

• Imobilizér  
Ochrana proti krádeži zabraňuje spuštění stroje, dokud 
není zadán správný přístupový kód.

• Režim nakládání 
Systém automaticky blokuje aktivaci funkcí, které by mohly 
být náhodně spuštěny během nakládání a přepravy.

• Nastavení motoru 
Automatické nastavení otáček optimalizuje výkon motoru 
a spotřebu paliva.

• Nastavení frekvence vibrace 
Díky multifunkčnímu displeji je nastavení snadné.

POKROČILÝ JOYSTICK POJEZDU
Ergonomický joystick pojezdu s logickým 
uspořádáním a centralizovanými hlavními 
funkcemi stroje, jako je spínač vibrace, je 
standardní výbavou všech strojů. Rychlost 
stroje lze regulovat přímo na páce pojezdu, 
což zvyšuje bezpečnost tím, že se obsluha 
může zaměřit na jiné aspekty dané práce.

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ
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Produktivita je dosažena mnohými způsoby. Hutnicí stroje společnosti Ammann mají vlastnosti, které 
umožní vašemu týmu rychle provést údržbu a pokračovat v práci na staveništi.

NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ 
VE SPRÁVNÝ ČAS
HUTNICÍ STROJE UMOŽŇUJÍ SNADNÝ PŘÍSTUP KE VŠEM SERVISNÍM BODŮM

Umístění servisních bodů 
Údržba válců je jednoduchá. Široce 
otevíratelná kapota a sklopná kabina 
umožňují výjimečný přístup ke všem 
servisním bodům a hlavním součástem, 
včetně hydrauliky, chladicího systému 
a motoru. Plnicí a vypouštěcí otvory jsou 
centralizované a výměna kapalin je rychlá. 
Díky těmto technickým vylepšením je řada 
ARS výborně servisovatelná.

Zátěžová vibrační ložiska 
Vibrační systém je vybaven čtyřmi 
zátěžovými ložisky, která využívají vysoce 
účinný mazací systém zabudovaný 
do běhounu. To pomáhá prodloužit 
životnost a snižuje časovou i finanční 
náročnost oprav.

Denní kontrola bez použití nástrojů 
Široce otevíratelná kapota umožňuje 
vynikající přístup do motorového prostoru 
a lze tak snadno sledovat kontrolní body 
a hladiny kapalin. Pro přístup k servisním 
bodům nejsou potřeba žádné nástroje.

ANTIPARALELNÍ ZÁVĚS BĚHOUNU
Díky jedinečnému závěsu vibračního běhounu může být 
stroj vybaven nepřekonatelným tlumicím systémem. 
Toto nové pokročilé řešení představuje několik klíčových 
výhod. Unikátní klecové uložení vytváří konstantní tlak 
na gumový tlumicí systém a zabraňuje tak přetížení, 
které může snižovat životnost. Další výhodou je snížení 
tahového napětí, které může být způsobeno přenosem 
točivého momentu přes tlumicí systém. Tyto výhody 
výrazně prodlužují životnost gumových tlumičů. 
Případná výměna tlumičů je rychlá a jednoduchá 
díky klecovému uložení, a protože nevyžaduje vyjmutí 
běhounu z rámu stroje. Dlouhá životnost tlumičů 
a rychlá výměna snižují celkové provozní náklady stroje.
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ECOdrop
VYUŽITÍ KAŽDÉ KAPKY

Systém ECOdrop společnosti Ammann snižuje náklady na vlastnictví 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 účinné motory

• Inteligentní provoz stroje

• Zatížení motoru podle skutečných 
pracovních podmínek

• Ekologický stroj

• Vynikající přístupnost denních 
a periodických bodů údržby

• Nízká spotřeba dílů podléhajících 
opotřebení a kapalin

• Menší prostoje

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ 
PROVEDENÍ
Design stroje chrání součásti 
a hydraulické hadice a řada ARS 
si tak uchovává produktivitu na 
staveništích po celém světě. Přední 
rám s velkým počátečním úhlem 
stoupání velmi usnadňuje práci na 
náročných svazích.

ECOdrop
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HLAVNÍ VÝHODY
• Široký rozsah hutnicího výkonu

• Proměnný rozsah frekvencí

• Provedení bez zadní nápravy

• Výkonný motor s nízkými emisemi 

• Vynikající výhled a pohodlí obsluhy

• Vylepšená trakce stroje a větší úhly stoupání

• Denní údržba bez použití nástrojů

• Bezúdržbový kloubový spoj

• Volitelný systém měření zhutnění

ARS 70
KDYŽ ZÁLEŽÍ NA OBRATNOSTI
ARS 70 je skvělý nástroj pro zákazníky vyžadující malý a silný 
stroj s vysokým hutnicím výkonem. Bezúdržbový tříbodový 
kloubový spoj maximalizuje obratnost a stabilitu. Zesílený 
hydraulický systém zvyšuje kontrolu trakce a tím i produktivitu 
na příkrých svazích. Pokud je potřeba ještě více trakce, 
k dispozici je volitelný pohonný systém HX. Tento hutnicí stroj 
je ideální pro půjčovny, kde je prioritou velká produktivita 
a zároveň nízké náklady na údržbu a vlastnictví.
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Optimální poloměr otáčení díky 
optimalizovanému rozložení 
hmotnosti, zlepšené stabilitě 
a bezúdržbovému kloubovému spoji.

KLOUBOVÝ SPOJ
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„Postavíme vám perfektní 
válec podle vašich potřeb.“

ARS 110–170
PŘIZPŮSOBENÍ STROJE
Díky své schopnosti pracovat v široké škále aplikací zeminové válce ARS nabízí 
maximální všestrannost.

Pro tuto všestrannost je klíčový jejich vibrační systém. Poskytuje vysoký hutnicí 
výkon s rozsahem frekvencí nastavitelným podle aplikace a zhutnění tak lze 
dosáhnout nejmenším možným počtem přejezdů.

Motory jsou vysoce efektivní, splňují nejnovější emisní normy a optimalizují 
spotřebu paliva, čímž snižují náklady na vlastnictví.

Díky širokému spektru možností přizpůsobení se hutnicí stroj hodí na jakékoliv 
staveniště či práci. Vybavením válce můžeme zvýšit produktivitu, stoupavost 
i pohodlí a bezpečnost obsluhy. Můžete snížit náklady a prostoje stroje a zvýšit 
tak jeho ziskovost.

VYSOCE FLEXIBILNÍ
Tyto výkonné, těžší stroje jsou ideální pro náročnější staveniště s obtížně 
zhutnitelnými materiály. Hmotnost, výkon a celkové schopnosti válců umožňují 
hutnění soudržných a polosoudržných materiálů. Stroje lze vybavit hladkým 
běhounem, ježkovým běhounem nebo sadou ježkových plášťů. 

Prémiová kabina je mimořádně tichá a obsahuje integrovanou konstrukci ROPS. 
Sedadlo obsluhy poskytuje vynikající výhled a zvyšuje tak bezpečnost. Integrovaný 
multifunkční displej ve volantu poskytuje obsluze rychlý a snadný přehled 
důležitých informací, včetně provozních a výkonových parametrů, hladin kapalin, 
teplot a tlaku oleje. Koncepce ovládání stroje je stejná u celé generace ARS 
a obsluha tak může bez problémů přecházet z jednoho modelu na druhý.

STOUPAVOST AŽ 67 %

STANDARDNÍ POHON
• Pro stroje s hladkými 

běhouny a pneumatikami 
Diamond

POHON HX
• Zesílený pohonný systém 

• Extrémní podmínky
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HLAVNÍ VÝHODY
• Optimální hutnicí výkon 

• Provedení bez zadní nápravy

• Výkonný motor s nízkými emisemi 

• Vynikající výhled a pohodlí obsluhy

• Vysoce ergonomický joystick pojezdu s regulací 
rychlosti přímo na páce pojezdu

• Vysoce odolný kloubový spoj s jednoduchou údržbou

• Chráněné hydraulické válce řízení

• Denní údržba bez použití nástrojů

• Snadná každodenní údržba s přístupem ze země

• Volitelný systém měření zhutnění
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ARS 200–220
ULTIMÁTNÍ NÁSTROJ
Tyto válce přináší špičkový hutnicí výkon na ty nejnáročnější 
staveniště. Ty zahrnují práci na sypaných kamenech a dalších 
tvrdých a náročných materiálech.

Úspěch v takových aplikacích začíná vysokým hutnicím výkonem 
a ten tyto stroje poskytují se svou schopností pracovat na 
materiálech o tloušťce až 1700 mm.

Plně otevíratelná velká kapota a sklopná kabina velmi usnadňují 
každodenní a plánovanou údržbu. To zahrnuje sledování 
a výměnu provozních kapalin a chladicího systému. Všechny hlavní 
vypouštěcí body jsou centralizované a přístupné ze země.
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HLAVNÍ VÝHODY
• Optimální hutnicí výkon 

• Provedení bez zadní nápravy

• Výkonný motor s nízkými emisemi 

• Vynikající výhled a pohodlí obsluhy

• Vysoce ergonomické pracoviště

• Vysoce odolný kloubový spoj s jednoduchou údržbou

• Chráněné hydraulické válce řízení

• Denní údržba bez použití nástrojů

• Snadná každodenní údržba s přístupem ze země

• Volitelný systém měření zhutnění

SADA JEŽKOVÝCH PLÁŠŤŮHLADKÝ BĚHOUN JEŽKOVÝ BĚHOUN
Provedení 2 v 1 
Široké spektrum aplikací

Nesoudržné materiály Soudržné materiály 
Efekt pěchování
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VOLITELNÝ SYSTÉM ACEforce

• Díky intuitivnímu ovládání mohou být úspěšní pracovníci 
obsluhy všech úrovní zkušeností 

• Hlavní multifunkční displej zobrazující veškeré informace

• Jednoduché nastavení cílového zhutnění a tuhosti

• Stroj informuje obsluhu o optimální rychlosti pro vyšší 
účinnost hutnění

• Vizuální a zvukové upozornění na dvojitý odskok

• Snadno čitelný graf pro vizualizaci skutečné tuhosti půdy (kB)

• Volitelné systémy GPS s non-stop dálkovým zobrazením

ZAHRAJTE 
ESO
NOVÁ GENERACE SYSTÉMU ACEforce

Pro řadu ARS je k dispozici aktualizovaný, inovativní, 
inteligentní systém měření hutnění. Nová generace 
systému ACEforce je integrována do centrálního 
multifunkčního displeje. Jediný displej ovládá všechny 
funkce stroje a monitoruje klíčové informace během 
provozu. Systém ACEforce se velmi snadno a intuitivně 
ovládá a zobrazuje veškeré informace v jednoduchém 
formátu na centrálním displeji.

Nový systém ACEforce poskytuje pokročilé funkce, které ještě 
více usnadňují provoz a zvyšují jeho bezpečnost. Kromě toho 
zobrazuje informace o hutnění v podobě snadno čitelného 
grafického ukazatele na multifunkčním displeji a optimalizuje 
tak produkci.

Inovativní systém ACEforce rozpozná případný dvojitý odskok 
stroje. Okamžitě informuje obsluhu o nápravných opatřeních, 
aby nedošlo k poškození stroje. Tato doporučení jsou 
zobrazena pomocí zpráv na snadno čitelném displeji. Na 
problém je obsluha upozorněna i zvukovým signálem.

ACEforce lze vybavit systémem GPS pro sledování polohy stroje.
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SNADNO SLEDOVATELNÝ 
PROCES HUTNĚNÍ
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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

• Komunikace mezi stroji

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS
ACEforce+
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 √ = Volitelná výbava
 N/A = Není k dispozici

ARS 70 ARS 110–170 ARS 200–220

KLIMATIZACE – s médiem (pouze kabinová verze) √ √ √

KLIMATIZACE – bez média (pouze kabinová verze) √ √ √

STANICE OBSLUHY – kabina ROPS √ √ Standard

OSVĚTLENÍ PRO JÍZDU NA SILNICI VČ. SMĚROVEK √ √ √

FOPS – standard √ √ Standard

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL NA PŘÁNÍ √ √ √

BĚHOUN – ježkový √ √ √

BĚHOUN – sada ježkových plášťů √ √ √

JEŽKOVÝ BĚHOUN – ocelové škrabáky √ √ √

SADA JEŽKOVÝCH PLÁŠŤŮ – ocelové škrabáky √ √ √

HLADKÝ BĚHOUN – plastové škrabáky √ √ √

PNEUMATIKY TRAKTOROVÉ √ √ √

PNEUMATIKY NAKLADAČOVÉ N/A N/A √

POHON HX DRIVE √ √ √

ATC – SYSTÉM KONTROLY TRAKCE AMMANN N/A √ Standard

ZÁTĚŽ PNEUMATIK – nemrznoucí -25 °C √ √ Standard

BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ √ √ √

MĚŘICÍ BODY – panel testport √ √ √

ACEforce - Ammann Compaction Expert √ √ √

TACHOGRAF – příprava √ √ √

TACHOGRAF – kompletní √ √ √

OCHRANNÉ SLUNEČNÍ FÓLIE NA SKLA KABINY √ √ √

DRŽÁK REGISTRAČNÍ ZNAČKY √ √ √

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK – standard √ √ √

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK – LED √ √ N/A

TROJÚHELNÍK PRO POMALU JEDOUCÍ VOZIDLO √ √ √

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE COUVÁNÍ – standard √ √ √

BEZPEČNOSTNÍ PÁS 3´´ √ √ √

SERVISNÍ SADA NA 500 HODIN √ √ √

SERVISNÍ SADA NA 2000 HODIN √ √ √

SADA NÁŘADÍ √ √ √

PŘÍVOD VZDUCHU DO MOTORU – předčistič Standard √ √

ITALOKIT √ √ √

RÁDIO – příprava √ √ √

RÁDIO – kompletní sada √ √ √

HASICÍ PŘÍSTROJ √ √ √

TELEMATICKÝ SYSTÉM – příprava √ √ √

TELEMATICKÝ SYSTÉM – Servicelink z výroby √ √ √

ACEforce+ – GPS Q-Compaction √ √ √

OSVĚDČENÍ O PŮVODU √ √ √

SADA DOKUMENTACE – tištěná podoba √ √ √

VOLITELNÁ VÝBAVA KABINY – sluneční clony √ √ Standard

PŘÍPRAVA NA NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU – včetně konzervace stroje, příprava kontejneru √ √ √

MOŽNOSTI
DALŠÍ KROK
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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.
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AMMANN SERVICELINK

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.

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

• 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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Obrázky: © Ammann Group
Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
MPB-1576-01-CZ | © Ammann Group

Další informace o produktech a službách 
naleznete na www.ammann.com


