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SILNÉ A CHYTRÉ
Kloubové tandemové válce Ammann jsou zkonstruovány pro manévrovatelnost a zároveň pro výkon. 
Kloubový spoj, který spojuje přední a zadní rám, umožňuje snadné řízení a přesné ovládání. Výkonný 
dvoustupňový vibrační systém zajišťuje výkon a umožňuje obsluze snadno přizpůsobit amplitudu a frekvenci 
potřebám pracoviště. Hutnicí stroje jsou také chytré díky volitelné výbavě, jako je oscilace a systém 
inteligentního hutnění ACE firmy Ammann.

ARX 90 ARX 110

ARX 90C ARX 110C

Provozní hmotnost: 9560 kg 
Maximální hmotnost: 11 010 kg

Šířka běhounu: 1680 mm 
Režim max. pracovního odsazení: 1850 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 
EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 10 400 kg 
Maximální hmotnost: 11 860 kg

Šířka běhounu: 1680 mm 
Režim max. pracovního odsazení: 1850 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 
EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 9410 kg 
Maximální hmotnost: 10 880 kg

Šířka běhounu: 1680 mm 
Šířka pneu: 1628 mm 

Režim max. pracovního odsazení: 1824 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 

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

STANDARDNÍ BĚHOUN
Frekvence I: 38–42 Hz 
Frekvence II: 45–54 Hz
Amplituda I: 0,7 mm 

Amplituda II: 0,34 mm
Odstředivá síla I: 69-84 kN 
Odstředivá síla II: 47-68 kN

OSCILAČNÍ BĚHOUN
Oscilační frekvence: 40 Hz 

Oscilační amplituda: 1,3 mm 
Oscilační síla: 77 kN

VYSOKOFREKVENČNÍ BĚHOUN
Frekvence I: 42-46 Hz 
Frekvence II: 58-67 Hz
Amplituda I: 0,62 mm 
Amplituda II: 0,23 mm

Odstředivá síla I: 74-89 kN 
Odstředivá síla II: 56-70 kN

STANDARDNÍ BĚHOUN
Frekvence I: 38–42 Hz 
Frekvence II: 43-52 Hz
Amplituda I: 0,82 mm 
Amplituda II: 0,35 mm

Odstředivá síla I: 98-120 kN 
Odstředivá síla II: 54-78 kN

OSCILAČNÍ BĚHOUN
Oscilační frekvence: 40 Hz 

Oscilační amplituda: 1,3 mm 
Oscilační síla: 77 kN

VYSOKOFREKVENČNÍ BĚHOUN
Frekvence I: 42-46 Hz 
Frekvence II: 58-67 Hz
Amplituda I: 0,6 mm 

Amplituda II: 0,22 mm
Odstředivá síla I: 88-105 kN 
Odstředivá síla II: 61-82 kN

Provozní hmotnost: 10 180 kg 
Maximální hmotnost: 11 650 kg

Šířka běhounu: 1680 mm 
Šířka pneu: 1628 mm 

Režim max. pracovního odsazení: 1824 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 

EU Stage IV / 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
Více vibračních frekvencí 
Různá nastavení vibrace 
přizpůsobují výkon hutnění 
a umožňují tak ještě přesnější 
řízení hutnění a vyšší kvalitu

Pokročilý kloubový spoj 
Trvalý kontakt s povrchem 
a široká škála pracovních šířek 
maximalizují produktivitu

Přizpůsobení stroje 

Díky volitelné výbavě se 
stroj perfektně hodí pro 
rozmanitá staveniště a různé 
potřeby zákazníků

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

Inteligentní funkce 
Díky integrovaným pokročilým 
funkcím je stroj snadněji 
obsluhovatelný, intuitivnější 
a bezpečnější

Stanice obsluhy 
V intuitivně uspořádané, plně 
nastavitelné stanici obsluhy jsou 
všechny ovládací prvky na dosah

SNADNÝ SERVIS
Přístupný motorový prostor 
Dveře motorového prostoru 
s širokým otevíráním bez 
použití nářadí

Snadno přístupné 
údržbové body 
Veškeré servisní body 
jsou vhodně umístěné pro 
snadný přístup

Autodiagnostický systém 
Palubní automatický diagnostický 
systém rychle identifikuje 
možné problémy



4

Maximalizuje manévrovatelnost; režim 
odsazení zvětšuje pracovní šířky; díky oscilaci 
je stroj ještě univerzálnější

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

Nízké emise, pokročilé chlazení 
a snížený hluk

Různá nastavení vibrace zajišťují kvalitní 
a přesné hutnění ve všech vrstvách

HUTNĚNÍ, TRAKCE, OVLÁDÁNÍ
Mezi vlastnosti zajišťující vysoký hutnicí výkon patří možnost volby vibrační frekvence. Koncepce 
kloubového řízení spolu s kabinou a motorem na předním rámu a vodní nádrží v zadní části zajišťují 
výjimečnou manévrovatelnost, zejména u tak výkonného stroje.

KLOUBOVÝ SPOJ

SNADNÝ SERVIS

ÚČINNOST MOTORUVÍCE FREKVENCÍ VIBRACE
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Snadná obsluha a monitorování 
pomocí pohodlných ovládacích prvků 
a multifunkčního displeje na volantu

Velkoobjemová vodní nádrž 
(840 litrů/222 gal) prodlužuje intervaly 
mezi plněními; třístupňový filtrační 
systém zabraňuje kontaminaci

Volitelný systém měří zhutnění 
a přiřazuje konkrétní hodnoty 
k průběhu pomocí digitálního displeje

Celoskleněné čelní sklo umožňuje 
volný výhled na běhoun a okolí. 
Nízké úrovně hluku zvyšují 
pohodlí obsluhy.

Přední běhoun přináší pokročilou vibrační technologii, 
zatímco zadní pneumatiky mají hnětací efekt

PRACOVIŠTĚ OBSLUHY

KROPICÍ SYSTÉM

ACEforce

KABINA

VERZE KOMBI
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PŘEVÁLCUJTE KONKURENCI
HUTNICÍ STROJE VYNIKAJÍ V NEJRŮZNĚJŠÍCH APLIKACÍCH

Tento unikátní nástroj je ideální pro hutnění různých materiálů a vrstev za rekordní čas. Různé frekvenční 
rozsahy vytváří různé hutnicí síly, které jsou výrazně zobrazeny na multifunkčním displeji stanice obsluhy.

Více vibračních frekvencí 
Výkonný dvoustupňový systém využívá 
nezávislá vibrační čerpadla pro každý běhoun. 
Systém také využívá variabilní frekvenční rozsah, 
který lze snadno upravit. Tento technologicky 
vyspělý přístup zajišťuje vynikající hutnění napříč 
různými typy materiálů a tloušťkami vrstev.

ARX90

• Frekvence je v rozsahu 38 až 42 Hz při vysoké 
amplitudě a 43 až 54 Hz při nízké amplitudě.

• Široký rozsah hutnicího výkonu umožňuje 
odstředivé síly od 43 do 84 kN.

ARX110

• Frekvence je v rozsahu 38 až 42 Hz při vysoké 
amplitudě a 43 až 52 Hz při nízké amplitudě.

• Široký rozsah hutnicího výkonu umožňuje 
odstředivé síly od 54 do 120 kN.

Pokročilý kloubový spoj 
Robustní kloubový spoj 
s integrovaným řízením, oscilací 
a režimem odsazení pomáhají 
překonávat výzvy na staveništích. 
Integrované řízení umožňuje 
výjimečnou manévrovatelnost stroje, 
zatímco oscilace zajišťuje trvalý 
kontakt se zemí. V případě potřeby 
může obsluha využít režim odsazení 
a upravit šířku až o 10 % – z 0 mm 
na 170 mm (0 in na 6.7 in). Tímto se 
zvýší produktivita a usnadní hutnění v 
blízkosti obrubníků a jiných překážek.

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

VERZE S OTEVŘENOU PLOŠINOU
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VRSTVA PODLOŽÍ

PODKLADNÍ VRSTVA

Tandemové válce 
Ammann zajišťují 
komfort obsluhy 
a umožňují snadné 
nastavení amplitudy 
a frekvence.“

„

APLIKACE
Modely spadají do hmotnostních kategorií 9 a 10,5 t, což 
jsou ve světě nejběžnější třídy asfaltových válců. Společnost 
Ammann nabízí dvě různé verze.

• Válec ARX 90/110 se dvěma běhouny je nejlepší volbou, 
pokud upřednostňujete produktivitu.

• Válec ARX 90/110C je kombinovaný stroj s vibračním 
běhounem vpředu a pneumatikami vzadu. Jedná se 
tak o extrémně všestranný stroj 2 v 1, který poskytuje 
dynamické hutnění i hnětací/těsnicí efekt.

OBRUSNÁ VRSTVA

ASFALTOVÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA

SPOJOVACÍ VRSTVA

ŠTĚRKOVÁ A VLHKÁ PODKLADNÍ VRSTVA
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NA OČÍCH
DISPLEJ POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ PŘEHLED

Skvělá přístupnost, výhled, jednoduché ovládání stroje a velké pohodlí 
obsluhy maximalizují účinnost a bezpečnost na staveništích.

Multifunkční displej 
Všechny důležité informace se zobrazují na novém 
multifunkčním displeji umístěném před obsluhou. 
Pro zobrazení hlavních dat využívá displej 
tři obrazovky:

• Provoz a výkonnost stroje 
Veškeré důležité kontrolky a měřidla kapalin 
jsou centralizovány a zobrazeny na dobře 
viditelné digitální obrazovce. 

• Podrobné informace o stroji 
Druhá obrazovka umožňuje obsluze přístup 
k dalším informacím, jako je celková pracovní 
doba, doba vibrace, spotřeba paliva a další

• Palubní diagnostika 
Třetí obrazovka umožňuje inteligentní 
diagnostiku a pomáhá tak obsluze identifikovat 
a monitorovat případné problémy se strojem.

Inteligentní ovládací funkce 
Díky pokročilým funkcím je ovládání stroje snazší 
a intuitivnější. Zvyšují také pohodlí obsluhy:

• Imobilizér – Volitelná ochrana proti krádeži, 
která před nastartováním vyžaduje od obsluhy 
zadání kódu.

• Režim nakládání – Tento systém automaticky 
deaktivuje veškeré nepotřebné funkce, 
které by mohly při nakládání stroje způsobit 
bezpečnostní problémy. 

• Nastavení otáček motoru – Tato funkce 
snižuje spotřebu paliva automatickou regulací 
otáček motoru během provozu.

Stanice obsluhy 
Velmi sofistikovaná stanice obsluhy věnuje 
velkou pozornost detailům. Hlavní ovladače 
jsou intuitivně uspořádány a klasicky umístěny 
na loketních opěrkách. Snadno dostupné jsou 
i ostatní spínače a ovladače. Multifunkční 
displej je umístěn před obsluhou pro zajištění 
rychlého a snadného monitorování stroje. 
Tyto vlastnosti umožňují ovládání stroje a také 
maximalizují bezpečnost.

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ
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VÝHLED

ECOMODE
• Automatické nastavení volnoběhu 

v neutrální poloze pro větší úsporu 
paliva, pracovní otáčky v poloze W 

• Parkovací brzda

• Funkce panického zastavení

NEOMEZENÝ VÝHLED 
Řidič vidí všechny objekty kromě oblasti 1×1 metr 
před a za strojem. Výrazně se zlepšil i výhled obsluhy 
na povrchy a okraje běhounů. Obsluha může vsedě 
zjistit, zda kropicí systém funguje správně.
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Produktivita přichází mnoha cestami – zahrnuje i zkrácení doby, kterou váš tým a technici potřebují 
k provedení údržby a servisu. Údržba kloubových tandemových válců Ammann je snadná, proto válec 
i váš tým mohou rychle pokračovat v práci.

JSME NA VAŠÍ STRANĚ
SNADNÝ PŘÍSTUP PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Přístupný motorový prostor 
Motorový prostor je snadno přístupný 
z obou stran díky široko otevíratelným 
bočním dveřím a každodenní kontrola 
je tak rychlá. Odnímatelný kryt chladiče 
poskytuje přístup pro snadné čištění.

Autodiagnostický systém 
Moderní řídicí systém stroje umožňuje 
rychlou identifikaci potenciálních problémů 
se strojem, bez nutnosti servisního 
nářadí. Toto řešení pomáhá obsluze 
včas odhalit potíže a technikům pomáhá 
s diagnostikou. Výsledkem je kratší 
doba prostojů.

Snadno přístupné údržbové body 
Centralizované údržbové body a vnější 
vypouštěcí otvory zkracují práci technika 
a snižují servisní náklady. Každodenní 
údržba může být provedena bez použití 
nářadí – další značná úspora času.

SOLIDNÍ PROVEDENÍ
Doba servisu je zkrácena několika 
způsoby. Robustní motorový prostor 
chrání cenné součásti a snižuje potřebu 
opravy a výměny. Prostor je v případě 
potřeby servisu snadno přístupný. Vnější 
hydraulické zkušební otvory umožňují 
rychlou diagnostiku.
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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

• Zatížení motoru podle 
okamžité pracovní 
rychlosti

• Vynikající přístupnost 
bodů každodenní a 
pravidelné údržby

• Méně opotřebitelných dílů 

• Inteligentní provoz stroje

• Prodloužení 
provozuschopnosti 

• Ekologický stroj

ECOdrop
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STANDARDNÍ | ACEforce

VYSOKOFREKVENČNÍ

STANDARDNÍ

STANDARDNÍ | ACEforce

VYSOKOFREKVENČNÍ

VYSOKOFREKVENČNÍ

OSCILAČNÍ

Vysokofrekvenční běhoun 
využívá frekvence o 20 % 
vyšší než jeho standardní 
protějšek“.

„

PNEUMATICKÝ

VIBRAČNÍ SYSTÉM
• Dvě samostatná vibrační čerpadla pro každý běhoun

• Výkonný dvoustupňový vibrátor pro vysoký výkon 
a kvalitu hutnění

• Amplituda je snadno nastavitelná zvolením směru 
otáčení vibrační hřídele

• Více frekvencí vibrace

• ACEforce jako volitelná výbava

• Olejová lázeň pro mazání a chlazení pohyblivých částí

• Vysokofrekvenční verze (volitelná výbava)

• Oscilační běhoun (volitelná výbava)

VYSOKOFREKVENČNÍ BĚHOUN
Technologicky vyspělý 2stupňový vibrační systém se 
zlepšenými/zesílenými frekvencemi, které jsou v průměru 
o 20 % vyšší než u standardní verze. V kombinaci s více 
rozsahy frekvencí jsou generovány různé hutnicí síly, 
které lze snadno upravit pomocí multifunkčního displeje 
na stanici obsluhy. Vysokofrekvenční běhouny jsou tak 
unikátním nástrojem ideálním pro hutnění různých vrstev 
a materiálů v kratším čase.

UNIVERZÁLNÍ 
VIBRAČNÍ SYSTÉM
SNADNÉ NASTAVENÍ AMPLITUDY A FREKVENCE

Kloubové tandemové válce Ammann umožňují nejrůznější nastavení pro univerzální použití v mnoha 
aplikacích a silný vibrační systém zajišťuje nezbytný výkon hutnění.

Kombinace běhounů

Přední běhoun Standardní | ACEforce Standardní | ACEforce Vysokofrekvenční Vysokofrekvenční Standardní | ACEforce Vysokofrekvenční

Zadní běhoun Standardní Oscilační Oscilační Vysokofrekvenční Pneumatický Pneumatický
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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

• Monitorování teploty asfaltu obsluhou skrze hlavní displej

• Zobrazeno dosažené zhutnění

VYTÁHNĚTE 
ESO
NOVÁ GENERACE SYSTÉMU ACEforce

Pro řadu ARX 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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TRVALÝ KONTAKT
Oscilační běhoun má dvě excentrické hřídele umístěné co 
nejdále od hlavní osy. Obě hřídele se otáčí ve stejném směru 
a vytváří rotační vibraci, tzv. oscilaci. Pohyb umožňuje, aby 
běhouny udržovaly trvalý kontakt se zemí po celou dobu 
hutnění. Jedná se o významnou odlišnost od vibračního hutnění, 
při kterém běhouny ztrácejí kontakt se zemí po každém nárazu. 
 
Čím je běhoun častěji v kontaktu s povrchem, tím většího 
zhutnění dosahuje.

MASÁŽ
Hutnění je proces, při kterém se materiály k sobě přibližují. 
Klasická vibrace se toho snaží dosáhnout pomocí silnějších 
otřesů většinou ve svislém směru. 
 
Oscilace působí menší silou, ale využívá svislou i vodorovnou 
energii. Ke zhutnění dochází rychleji, když síly působí 
z různých směrů.  
Oscilace v podstatě vmasíruje kamenivo do daného místa. 

OSCILACE 
RYCHLEJŠÍ HUTNĚNÍ A ÚSPORA NÁKLADŮ

JAK BY MOHLA BÝT OSCILACE PROSPĚŠNÁ VAŠÍ FIRMĚ?
Citlivé nastavení 
Protože oscilace spíše masíruje, 
než tluče, je často správnou volbou 
na citlivých staveništích, např. 
na mostech nebo při práci nad 
kanalizačními nebo energetickými 
vedeními. 

Vysoké teploty 
Oscilační válce mohou pracovat na 
horkých kobercích. Tím má obsluha 
pro hutnění k dispozici delší dobu, 
což jí pomáhá při práci na tenkých 
vrstvách, např. na mostech.

Nízké teploty 
„Měkčí“ oscilace zabraňují poškození 
chladnějších koberců.

Práce na spojích 
Válce s oscilací jsou vynikající volbou 
pro utěsnění studených spojů. 
Běhoun může současně pracovat 
na horkých i studených rohožích, 
takže přináší to nejlepší z obou 
světů. Postup masírování zabraňuje 
poškození chladného koberce, 
přitom však působí dostatečnou 
energií pro zhutnění horkých 
materiálů – a také pro utěsnění 
spojů.

Produkce 
Oscilace netluče jako vibrační válec, 
přesto však působí na koberec 
vyšší silou, protože využívá svislou 
i vodorovnou energii. Tato vyšší 
síla znamená rychlejší hutnění 
a méně přejezdů. K dobrému 
výsledku přispívá také trvalý kontakt 
s povrchem.

Snadná obsluha 
Válce s oscilací se automaticky 
seřídí podle požadavků hutnění, 
což usnadňuje práci obsluhy. Delší 
možná doba hutnění také ovlivňuje 
toleranci chyb obsluhy, protože 
obsluha může udržovat krok se 
strojem a dalšími válci.

Hladkost 
Za vibračními běhouny se může šířit 
chvění, za oscilačními válci ne.

Úspora nákladů 
Snížení počtu přejezdů šetří 
práci, opotřebení stroje i palivo. 
Přispívá také ke sledování prací – 
a spokojenosti zákazníků.

Oscilace je dynamická metoda hutnění, 
která má velké výhody oproti klasickému 
vibračnímu hutnění.“

„
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NÁRAZ

VIBRACE

OSCILACE

VIBRACE

Dynamické síly

Statické síly

OSCILACE

SÍLY

OSCILACE

STATICKÉ A DYNAMICKÉ SÍLY

TECHNICKÉ HLEDISKO
• Vysoká kvalita, tvrzená ocel umožňuje dlouhou životnost 

• Průhyb hřídele prodlužuje životnost

• Díky velké nádobě na mazivo jsou ložiska bezúdržbová po 
celou dobu životnosti válce

• Přesné nastavení napnutí pásu prodlužuje životnost

• Díky vysoké účinnosti vzniká méně tepla a spotřebuje se 
o třetinu méně energie než u klasických vibračních válců

• Všechny oscilační díly jsou bezúdržbové

• Životnost všech dílů překračuje 7000 hodin

• Excentrické pohyby zajišťují vyšší účinnost pohonu 

MNOHO TECHNOLOGIÍ Z JEDINÉHO ZDROJE
Každé staveniště má zvláštní požadavky a pouze Ammann nabízí 
mnoho různých technologií.

• Systém ACE plus kruhový vibrátor s automaticky ovládanou 
proměnnou amplitudou a frekvencí

• Kruhový vibrátor se 2 amplitudami/frekvencemi

• Oscilace

• Vysokofrekvenční technologie

• Kombinovaná náprava se 4 hladkými pneumatikami
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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
ACEforce+



17



18

ARX 90 (C) ARX 110 (C)

OSCILAČNÍ BĚHOUN √ √

KABINA S ROPS √ √

KLIMATIZACE √ √

OCHRANNÁ SLUNEČNÍ FÓLIE NA SKLO KABINY √ √

RÁDIO FM √ √

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

√ √

ZÁSUVKA 12 V √ √

PRACOVNÍ SVĚTLA KABINY LED √ √

NOČNÍ SVĚTLA √ √

OŘEZÁVAČ 45°  
(vpředu vpravo)

√ √

OŘEZÁVAČ 60°  
(vpředu vpravo)

√ √

OŘEZÁVAČ 45°  
(vpředu vpravo/vpředu vlevo)

√ √

OŘEZÁVAČ 60°  
(vpředu vpravo/vpředu vlevo)

√ √

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK √ √

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE COUVÁNÍ √ √

ACEforce – SYSTÉM MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ √ √

INFRATEPLOMĚR √ √

PŘÍPRAVA NA TELEMATICKÝ SYSTÉM √ √

TELEMATICKÝ SYSTÉM SERVICE LINK 
(3 roky)

√ √

DODATEČNÁ ZRCÁTKA, ZADNÍ √ √

SKLÁDACÍ STUPNĚ NA BĚHOUNU, PŘEDNÍ/ZADNÍ √ √

POSÝPAČ AMMANN √ √

OCHRANNÉ PLETIVO NA VENTILÁTOR A ALTERNÁTOR √ √

TROJÚHELNÍK PRO POMALU JEDOUCÍ VOZIDLO √ √

DRŽÁK REGISTRAČNÍ ZNAČKY √ √

HASICÍ PŘÍSTROJ √ √

BAREVNÉ SCHÉMA DLE ZÁKAZNÍKA √ √

BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ √ √

SERVISNÍ SADA PRO PRVNÍCH 500 H √ √

SADA NÁŘADÍ √ √

DODATEČNÁ TIŠTĚNÁ DOKUMENTACE √ √

OSVĚDČENÍ O PŮVODU √ √

VOLITELNÁ VÝBAVA
DALŠÍ KROK

KOMBINOVANÁ VERZE
Unikátní kombinovaný válec spojuje vibrační 
technologii předního běhounu s masážním účinkem 
zadních pneumatik. Dva nezávislé kropicí systémy 
zpracovávají různé kapaliny pro běhouny, pneumatiky 
a tepelné clony.

OŘEZÁVAČ
Ořezávač je extrémně účinný nástroj na dokončování 
okrajů asfaltových vrstev. Ammann nabízí ořezávací 
kotouč a dohutňovací kotouč ve standardní výbavě.

POSÝPAČ
Posýpač chrání silnice a zvyšuje bezpečnost. Stroj je 
kompatibilní s širokou škálou materiálů.
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SADA PRO LED 
OSVĚTLENÍ 360°
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ANDROID STORE

SERVIS

Nezáleží na tom, kde jste, technici vyškolení fi rmou 
Ammann a náhradní díly nejsou daleko. Distributoři 
fi rmy Ammann zajišťují kvalifi kované 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 kvalifi kovaný 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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Obrázky: © Ammann Group
Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
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Další informace o produktech a službách
naleznete na www.ammann.com


