
ARX 16-2C
CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATÓRIOS
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

UMA GRANDE COMBINAÇÃO
O Ammann ARX 16-2C é um cilindro combinado que utiliza 
um tambor de aço à frente e pneus pneumáticos na traseira para 
maior tracção da máquina e melhor vedação das superfícies.

A versão combinada tem um bom desempenho tanto no solo como no asfalto. Tal 
como outros cilindros leves, o ARX 16-2C trabalha à face das calhas e outros objectos 
e elimina a necessidade de esforços especiais de compactação das arestas. O cilindro 
é alimentado por um motor Kubota. Um novo ajuste do circuito vibratório fornece 
frequências expandidas que facilitam uma compactação mais rápida. Os modos de 
accionamento inteligentes (suave/duro) protegem os operadores e impedem-nos de 
danificar superfícies sensíveis.

APLICAÇÕES
• Locais de construção de 

pequeno e médio porte

• Manutenção de estradas

• Passadiços

• Reparos em ruas urbanas

ESPESSURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO COMPACTADA RECOMENDADA EM CONDIÇÕES DE TRABALHO IDEAIS

Areia / cascalho Solos mistos Sedimento Argila Estabilização Asfalto

ARX 16-2C 180 mm 120 mm – – 80 mm 60 mm

PRODUTIVIDADE
Alavanca de acionamento eletrônico 
O controle avançado de acionamento permite 
arranques e travagens suaves durante 
a operação da máquina.

Articulação com oscilação  
Grande manobrabilidade e contato constante 
com a superfície são fatores-chave para se 
conseguir uma compactação de alta qualidade.

Sistema de aspersão 
Sistema de filtração multinível com grande 
tanque de água para intervalos prolongados 
entre os enchimentos.

ERGONOMIA
Plataforma de operador ampla 
Espaçosa plataforma do operador com 
assento confortável para o motorista.

Controle de operação simples 
e conveniente  
Painel com visor claro e controle 
intuitivo da máquina.

Visibilidade excepcional do operador 
Visibilidade perfeita para maximizar a 
segurança em espaço de obra.

MANUTENÇÃO 
SIMPLIFICADA
Inspeção diária sem ferramentas 
Inspeção diária rápida e fácil.

Peças livres de manutenção  
Reduzir o tempo necessário para a 
manutenção da máquina e evitar 
danos aos componentes.

Localização dos pontos de serviço 
Os pontos de serviço e manutenção 
regular são rápida e facilmente 
acessíveis.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ARX 16-2C CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATÓRIOS 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : www.ammann.com

Os dados de materiais e especificações estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. 
MSS-2799-01-P2 | © Ammann Group

DIMENSÕES

A Comprimento da máquina 2140 mm

B Distância entre eixos 1475 mm

C Altura da máquina 2400 mm

D Altura da máquina (ROPS dobrado) 1725 mm

E Largura do tambor 900 mm

E Largura do eixo do pneu 890 mm

G Comprimento da máquina (ROPS dobrado) 2330 mm

H Distância ao solo 230 mm

H1 Lateral livre 370 mm

I Diâmetro do tambor 580 mm

J Espessura do cartucho do tambor 13 mm

K Largura da máquina (total) 947 mm

PESO E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Peso em operação CECE 1450 kg

Peso máximo 1600 kg

Carga linear estática no cilindro dianteiro 8 kg/cm

Raio de giro por dentro 2140 mm

Direção / ângulo oscilante 30/6 ±°

MOTOR

Tipo de motor Kubota D1105 

Classe de emissões
EU Stage V,  

U.S. EPA Tier 4 Final

Potência de saída ISO 3046 15.6 kW (21.2 HP)

Cilindro / ltr. 3 cyl / 1123 cm3

Velocidade nominal 2400 / 2600 rpm

Velocidade de viagem 7.4 km/h

Ascensão com / sem vibração. 30 % / 35 %

DIVERSOS

Bateria / Capacidade 12/77 V/Ah

Tanque de água 110 l

Tanque antiadesivo 10 l

Tanque hidráulico 28.5 l

Tanque de combustível diesel 24 l

Carga de roda 183 kg

Número de rodas 4

Tamanho do pneu 8/60-15

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

Amplitude I 0.5 mm

Amplitude II 0.5 mm

Frequência I 60 Hz

Frequência II 70 Hz

Força centrífuga I 20 kN

Força centrífuga II 23 kN

2021A

1440B

1440J

577I

H

2021G

E

K

H1

D

C

EQUIPAMENTO OPCIONAL
• Kit CE com ROPS dobráveis e 

luzes de trabalho
• Iluminação de estrada
• Termómetro de infravermelhos
• Alarme de ré
• Luzes adicionais de trabalho 

(ROPS montados)
• Sinal luminoso de aviso
• Alavanca de acionamento 

secundário, esquerda
• Descansos de braço

• Cortador de bordas, incl. 
alavanca multifuncional

• Óleo hidráulico biodegradável
• Tambores em linha
• Cor do cliente
• Toldo meteorológico
• Servicelink

EQUIPAMENTO PADRÃO
• Vibração e acionamento dianteiros e traseiros
• Sistema aspersor de intervalo de pulso pressurizado
• Circuitode aspersão anti-adesivo
• 2 frequências de trabalho
• Sistema de controle com parada de emergência
• Controle de Vibração Ammann
• Gancho de içamento central
• Porta de teste hidráulica
• Diagnóstico integrado 
• Para-choques de borracha dianteiros / traseiros
• ATC - Ammann Traction Control
• Interruptor de desconexão da bateria


