
LEHKÉ TANDEMOVÉ VÁLCE
SÉRIE ARX



ARX 12-2 | 16-2 | 20-2 ARX 23.1-2 | 26.1-2

ARX 16-2C ARX 23.1-2C | 26.1-2C

Provozní hmotnost: 1460–1640 kg

Maximální hmotnost: 1610–1740 kg

Šířka běhounu: 820–1000 mm

Režim max. pracovního odsazení: 48 mm

Motor: Kubota – 15.6 kW (21.2 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 2260–2460 kg

Maximální hmotnost: 2495–2655 kg

Šířka běhounu: 1000–1200 mm

Režim max. pracovního odsazení: 40 mm

Motor: Kubota – 18.5 kW (24.8 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 1450 kg

Maximální hmotnost: 1600 kg

Šířka běhounu: 900 mm

Šířka pneumatiky: 890 mm

Motor: Kubota – 15.6 kW (21.2 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Provozní hmotnost: 2110–2300 kg

Maximální hmotnost: 2310–2500 kg

Šířka běhounu: 1000–1200 mm

Šířka pneumatiky: 961–1167 mm

Motor: Kubota – 18.5 kW (24.8 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

HUTNICÍ SÍLY 
ARX 12-2 / 16-2 / 16-2C / 20-2 
Frekvence I: 60 Hz 
Frekvence II: 70 Hz 
Amplituda I: 0.5 mm 
Amplituda II: 0.5 mm 
Odstředivá síla I: 19-21 kN 
Odstředivá síla II: 22-24 kN

HUTNICÍ SÍLY 
ARX 23.1-2 / 23.1-2C / 26.1-2 / 26.1-2C
Frekvence I: 58 Hz 
Frekvence II: 66 Hz 
Amplituda I: 0.5 mm 
Amplituda II: 0.5 mm 
Odstředivá síla I: 31.4-36.6 kN 
Odstředivá síla II: 36.9-42.8 kN
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PRÁCE NA OKRAJÍCH
Některé pracovní týmy si na obrubníky netroufají, ale pro obsluhu lehkých tandemových válců Ammann to představuje 
běžnou práci. Manévrovatelnost těchto kompaktních strojů byla vždy pozoruhodná. U nejnovější generace strojů je 
nyní manipulace ještě snadnější, s optimálním ovládáním a výhledem a odsazenými válci, které umožňují práci těsně 
u obrubníků a překážek. Ammann pamatuje na vše, co zhutňování zahrnuje: dosahuje požadovaných cílů při co 
nejmenším počtu přejezdů. Nové lehké tandemové válce přesně toto zvládají, a to díky výkonnému vibračnímu systému, 
který umožňuje rychlou práci i na těch nejodolnějších materiálech.



ARX 23-2 | 26-2 ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

ARX 23-2C | 26-2C ARX 40-2C | 45-2C

Provozní hmotnost: 2085–2350 kg

Maximální hmotnost: 2285–2550 kg

Šířka běhounu: 1000–1200 mm

Režim max. pracovního odsazení: 40 mm

Motor: Kubota – 25 kW (33.5 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 24.8 kW (33.3 HP)  
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i 

Provozní hmotnost: 3760–4690 kg

Maximální hmotnost: 4050–4980 kg

Šířka běhounu: 1300–1380 mm

 Režim max. pracovního odsazení: 40 mm

Motor: Kubota – 32.8 kW (44 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 32.8 kW (44 HP) 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

Provozní hmotnost: 2230–2515 kg

Maximální hmotnost: 2425–2285 kg

Šířka běhounu: 1000–1200 mm

Šířka pneumatiky: 961–1167 mm

Motor: Kubota – 25 kW (33.5 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 24.8 kW (33.3 HP)  
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

Provozní hmotnost: 4060–4320 kg

Maximální hmotnost: 4360-4620 kg

 Šířka běhounu: 1300–1380 mm

 Šířka pneumatiky: 1275 mm

Motor: Kubota – 32.8 kW (44 HP) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 32.8 kW (44 HP) 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

HUTNICÍ SÍLY 
ARX 23-2 / 23-2C / 26-2 / 26-2C
Frekvence I: 58 Hz 
Frekvence II: 66 Hz 
Amplituda I: 0.5 mm 
Amplituda II: 0.5 mm 
Odstředivá síla I: 33.4-38.8 kN 
Odstředivá síla II: 39.9-46.5 kN

HUTNICÍ SÍLY 
ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C
Frekvence I: 41 Hz 
Frekvence II: 55 Hz 
Amplituda I: 0.6 mm 
Amplituda II: 0.4 mm 
Odstředivá síla I: 39.3-45 kN 
Odstředivá síla II: 50.7-56.4 kN 
Odstředivá síla III: 51.9-57.6 kN
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PRÁCE NA OKRAJÍCH
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„Tyto stroje se 
osvědčují na 
malých staveništích 
a jsou dokonalým 
řešením pro 
půjčovny.“

4



5

INSTALACE A SPOUŠTĚNÍ

APLIKACE
• Malá a středně 

velká staveniště

• Dětská hřiště

• Chodníky

• Golfová hřiště

• Údržba silnic

• Opravné práce 
v městském centru

• Městské silnice

PRODUKTIVITA
Elektronický ovladač  
Pokročilé řízení pohonu 
umožňuje plynulé spouštění 
a zastavování během 
provozu stroje.

Kloubový spoj s oscilací 
Dobrá manévrovatelnost 
a trvalý kontakt s povrchem jsou 
klíčovými faktory pro dosažení 
vysoké kvality hutnění.

Kropicí systém 
Vícestupňový filtrační 
systém s velkou vodní nádrží 
pro prodloužení intervalů 
mezi plněními.

ERGONOMIE
Provedení stanoviště obsluhy 
Prostorné stanoviště obsluhy 
s komfortním sedadlem.

Jednoduché 
a praktické ovládání 
Přístrojová deska s přehledným 
displejem a intuitivním 
ovládáním stroje.

Vynikající výhled obsluhy 
Perfektní výhled na celý stroj pro 
dosažení maximální bezpečnosti 
na staveništi.

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

Bezúdržbové díly  
Zkracují čas potřebný pro 
údržbu stroje a zabraňují 
poškození součástí.

Umístění servisních bodů 
Servisní body a body 
pravidelné údržby jsou rychle 
a snadno přístupné.
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NÁSTROJE, KTERÉ 
POTŘEBUJETE KE 
SVÉMU ÚSPĚCHU
Lehké kloubové tandemové válce Ammann vynikají v celé řadě aplikací. Nejrůznější provozní 
hmotnosti – 1,2 až 4,7 tun – zajišťují dostupnost správného dimenzování stroje pro splnění 
specifických potřeb zákazníků.

Snadný přístup ze země k bodům denní 
údržby stroje. Motorový prostor je 
přístupný z obou stran přes kapotu.

Vysoce účinné motory splňují 
nejnovější celosvětové emisní normy.

Plošina s uložením na 
silentblocích omezuje vibrace 
pociťované obsluhou a zajišťuje 
pohodlí během celé směny.

MOTOR

SNADNÝ SERVIS

STANICE OBSLUHY



7

Skládací systém ochrany proti 
převrácení umožňuje snížení výšky 
stroje a usnadňuje přepravu.

Velkoobjemová vodní 
nádrž prodlužuje intervaly 
mezi plněním.

Vibrační hutnění 
a hnětací účinek. 

Používá tlačítka k aktivaci 
vibračních a postřikovacích 
systémů. Druhou páku pojezdu lze 
dodat jako volitelné vybavení.

ROPS

VIBRAČNÍ SYSTÉM

PÁKA POJEZDU

Bezúdržbový spoj zajišťuje široké úhly 
natočení a umožňuje přepínání mezi 
přímou a odsazenou konfigurací.

Vynikající kombinace vysokého výkonu 
a bezúdržbového vibračního systému zvyšuje 
produktivitu stroje a snižuje náklady.

• ACEforce jako volitelné vybavení 
(řada ARX 2-2/4-2)

KLOUBOVÝ / 
OSCILAČNÍ SPOJ

KROPICÍ SYSTÉM

KOMBI VERZE
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STAVENIŠTĚ SE ZATÁČKAMI
STROJE VYNIKAJÍ V ÚZKÝCH I OTEVŘENÝCH PROSTORÁCH

Válce vynikají na úzkých staveništích i v otevřených prostorách. Kombi verze, která používá běhoun 
a pneumatiky, nabízí ještě větší flexibilitu.

Elektronický ovladač  
Umožňuje hladké rozjezdy a dojezdy. 
Řízení je integrováno v systému jako 
inteligentní funkce. Toto technické řešení 
zabraňuje zbytečnému poškození nově 
položeného asfaltu a také usnadňuje práci 
méně zkušeným pracovníkům obsluhy.

Zákazníci si mohou vybrat ze dvou 
provozních režimů:

• Režim měkkého pohonu

• Režim tvrdého pohonu 

ODSAZENÝ BĚHOUN 
Jednoduché seřízení odsazeného 
režimu umožňuje snadné 
ovládání v blízkosti obrubníků 
a jiných překážek. 

Řada ARX 1-2 + 48 mm

Řada ARX 2.1-2 + 40 mm

Řada ARX 2-2 + 40 mm

Řada ARX 4-2 + 40 mm 

Kloubový spoj s oscilací 
Centrální kloub řízení s integrovanou 
oscilací připojuje klíčové komponenty 
a zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti 
stroje a konzistentní kontakt se zemí. 

U ARX 2-2 a 4-2 lze pro zvýšení 
flexibility rychle přepínat mezi přímou 
a odsazenou konfigurací. Jedná se 
o vynikající vlastnosti pro půjčovny.

Kropicí systém 
Výjimečné objemy vodních nádrží 
u všech konstrukčních řad prodlužují 
pracovní intervaly mezi plněním. 
Vícestupňový filtrační systém 
prodlužuje životnost kropicího systému.

• Řada ARX 1-2: 110 l

• Řada ARX 2.1-2: 190 l

• Řada ARX 2-2: 190 l

• Řada ARX 4-2: 340 l
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ŠTĚRKOVÉ A MOKRÉ SMĚSNÉ VRSTVY

POJIVOVÁ VRSTVA

ASFALTOVÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA

OBRUSNÁ VRSTVA

POUŽITÍ 
Přední běhoun lehkého tandemového válce společnosti 
Ammann lze odsadit pro umožnění práce u obrubníků 
a jiných překážek. Po přemístění stroje na otevřenější 
staveniště lze snadno přejít opět do přímého režimu. 

ACEforce 

• Pokryto spektrum hutnění na zeminách a kamenivu

• Dostupné informace zahrnují dosaženou hodnotu hutnění

• Systém kontinuálního měření hutnění

• Systém je integrován v multifunkčním displeji

• Může měřit hodnotu hutnění v kterémkoliv bodě staveniště

• Absolutní měřicí systém s vyhodnocením reálné 
tuhosti materiálu

VIBRAČNÍ SYSTÉM
Široký rozsah výkonů hutnění od 19 kN do 
46,5 kN – v závislosti na třídě velikosti stroje.

KOMBI VERZE
Kombinované válce jsou unikátní stroje, které používají běhoun 
i pneumatiky, což umožňuje vibrační hutnění nebo hnětací účinek. 
Dva nezávislé kropicí systémy dovolují požití různých kapalin.

„Válce Ammann 
umožňují 
nejlepší hutnění 
v průmyslu, mimo 
jiné díky vibračním 
systémům.“
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PŘIPRAVEN K VÁLCOVÁNÍ
PO PŘÍJEZDU SE DEJTE DO PRÁCE

Komfortní stanice obsluhy zahrnuje intuitivní, snadno přístupnou přístrojovou desku, která umožňuje 
jednoduché ovládání. Optimální výhled je oceňován během provozu stroje i při nakládání válců pro 
přepravu na další staveniště.

Vynikající výhled obsluhy 
Úzký rám maximalizuje pohledové 
linie kolem celého stroje, a to 
včetně okrajů, pro dosažení 
optimálního výhledu během 
provozu i nakládání. 

POKROČILÉ FUNKCE 
• Nouzové tlačítko STOP

• Funkce nakládky, práce a funkce na přepravu 

• Integrovaná parkovací brzda

• Automatické nastavení otáček  
(pouze modely s motorem Stage V / Tier 4f

Provedení stanoviště obsluhy 
Stanice obsluhy je navržena pro 
zajištění pohodlí bez ohledu na délku 
směny, s ergonomickým sedadlem 
a plošinou chráněnou před vibracemi. 
Umístění stanice na zadním rámu 
umožňuje vynikající výhled a posuvné, 
snadno seřiditelné sedadlo.

Jednoduché a praktické ovládání provozu 
Logicky uspořádaná a intuitivní přístrojová 
deska pomáhá pracovníkům obsluhy všech 
úrovní zkušeností při efektivním ovládání stroje. 
Ergonomická páka pojezdu zahrnuje tlačítka, 
kterými se aktivují vibrační a kropicí systémy. 
Klíčová data stroje se zobrazují uprostřed, což 
pracovníkům obsluhy usnadňuje sledování 
nejdůležitějších ukazatelů, např. hladin náplní 
nebo stavu údržby motoru.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM 
MÍSTĚ 
• Robustní kryt s ochranou 

proti vandalismu

• Zábradlí kolem přístrojové desky

• Kovové boční stěny na plošině

• Bezpečnostní pás

• Vhodně umístěné a bezpečné 
přepravní body
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INTUITIVNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA 
• Jasné a logické uspořádání

• Spolehlivé, intuitivní vypínače

• Integrovaný multifunkční displej

„Válce Ammann 
umožňují 
vynikající výhled 
a intuitivní 
ovládání stroje.“



PRYŽOVÝ NÁRAZNÍK 
Zajišťuje doplňkovou ochranu během přepravy.

ŠKRABÁKY BĚHOUNŮ 
Standardní vybavení zahrnuje dva škrabáky na běhoun.
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Produktivita je u lehkých tandemových válců zajištěna mnoha způsoby. Mimo jiné 
i zkrácením času, který pracovníci obsluhy a technici stráví údržbou a servisem.

KAŽDÁ MINUTA SE POČÍTÁ
SNADNÝ PŘÍSTUP PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Denní kontrola bez použití nástrojů 
Doširoka otevíratelná kapota poskytuje 
vynikající přístup do motorového prostoru 
a k bodům denní kontroly a umožňuje 
rychlý přehled o hladinách náplní. Pro 
přístup k bodům denní údržby nejsou 
zapotřebí žádné nástroje, což zajišťuje 
rychlé provedení údržby, a tím i snížení 
nákladů spojených s vlastnictvím stroje.

Bezúdržbové díly 
Komponenty pro vysoké zatížení prodlužují 
životnost stroje a minimalizují potřebu 
výměny dílů. Mnoho dílů a součástí, 
včetně kloubového spoje a vibračního 
systému, je bezúdržbových. To významně 
snižuje náklady spojené s vlastnictvím 
stroje, protože odpadá potřeba náhradních 
dílů a šetří se čas strávený údržbou stroje.

Umístění servisních bodů 
Maximální přístup je umožněn 
pomocí doširoka se otevírající kapoty 
a optimalizované konstrukci stroje 
s umístěním hlavních komponent pod 
motorovým prostorem, tedy na snadno 
dosažitelném místě. Pravidelná údržba je 
efektivnější a pohodlnější díky přístupným 
vypouštěcím a zkušebním otvorům na 
hydraulických součástech.
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HLAVNÍ VÝHODY
• Verze běhounů pro práci těsně u překážek umožňují 

práci na okrajích

• Elektronická páka pojezdu s integrovanými 
inteligentními a bezpečnostními funkcemi

• Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém

• Mechanické seřízení otáček

• Dvě odstředivé síly a frekvence

• Jedna amplituda

• Dva škrabáky na každý běhoun

• Zavěšená plošina

• Kryt s ochranou proti vandalismu

• Vynikající výhled ze sedadla obsluhy

• Centrální zvedací bod stroje
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SÉRIE ARX 1-2
ÚSPĚŠNÝ VE STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH
Nejmenší řada kloubových tandemových válečků zajišťuje 
výjimečný hutnící výkon a manévrovatelnost. Tato třída stroj 
je ideální pro malá asfaltová staveniště nebo opravné práce 
v městských centrech.

Výrobní řada zahrnuje následující modely: 
ARX 12-2 / ARX 16-2 / ARX 16-2C / ARX 20-2

Kvůli své velikosti a malému poloměru otáčení vykazují 
válce vynikající manévrovatelnost. Díky unikátně řešenému 
rámu, který nepřesahuje šířku běhounu, mohou pracovat 
těsně u překážek. Toto stranové přiblížení eliminuje potřebu 
dodatečného zhutnění a zlepšuje výhled obsluhy, což je velmi 
důležité při práci v úzkých prostorách.

Různé síly a frekvence umožňují vhodné přizpůsobení stroje 
podle potřeb na staveništi.

ŠÍŘKA BĚHOUNU ŠÍŘKA PNEUMATIK

ARX 12-2 ARX 16-2 ARX 20-2 ARX 16-2C

820 mm 900 mm 1000 mm 890 mm

• Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f



HLAVNÍ VÝHODY
• Bez technologie DOC a DPF

• Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem

• Elektronická páka pojezdu s integrovanými 
inteligentními a bezpečnostními funkcemi

• Dva škrabáky na každý běhoun

• Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém

• Dvě odstředivé síly a frekvence

• Jedna amplituda

• Zavěšená plošina

• Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu

• Vynikající výhled ze sedadla obsluhy

• Seřiditelné a posuvné sedadlo

• Inteligentní hutnicí systém ACEforce k dodání jako 
volitelné vybavení
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SÉRIE ARX 2.1-2
PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO VOZOVÉ PARKY 
K PRONÁJMU
Lehké tandemové válce Ammann jsou poháněny novým 
motorem Kubota D1703-M-DI, který splňuje nejnovější 
emisní normy EU Stage V/U.S. Tier 4f - bez použití DPF 
nebo EGR systémů.

To oslovuje dodavatele, kteří si stroje pronajímají a nejsou 
ochotni nebo jim nevyhovuje údržba těchto systémů. Majitelé 
půjčoven stavebních strojů rovněž oceňují nižší nároky na 
údržbu, konkurenceschopnost a výhodu bez DPF.

Válce jsou vybaveny kloubem, který umožňuje rychlé nastavení 
běhounu z konfigurace v jedné linii na běhouny s přesahem, 
což je užitečné při práci v blízkosti překážek. Když je stroj 
v přesazení, obsluha musí sledovat pouze jeden běhoun, protože 
ví, že druhý bude v bezpečné vzdálenosti od překážky. 

Modelová řada  se skládá z následujících modelů:  
ARX 23.1-2 / ARX 23.1-2C / ARX 26.1-2 / ARX 26.1-2C

ŠÍŘKA BĚHOUNU ŠÍŘKA PNEUMATIK

ARX 23.1-2 ARX 26.1-2 ARX 23.1-2C ARX 26.1-2C

1000 mm 1200 mm 961 mm 1167 mm

• Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f
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HLAVNÍ VÝHODY
• Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem

• Technologie DOC a DPF pro minimální emise motoru 
(verze Stage V)

• Elektronická páka pojezdu s integrovanými 
inteligentními a bezpečnostními funkcemi

• Dva škrabáky na každý běhoun

• Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém

• Dvě odstředivé síly a frekvence

• Jedna amplituda

• Zavěšená plošina

• Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu

• Vynikající výhled ze sedadla obsluhy

• Seřiditelné a posuvné sedadlo

• Inteligentní hutnicí systém ACEforce k dodání jako 
volitelné vybavení
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SÉRIE ARX 2–2
PRÁCE V BLÍZKOSTI PŘEKÁŽEK
Lehký tandemový válec Ammann je vybaven novým 
kloubovým spojem, který umožňuje rychlou změnu 
konfigurace běhounů z přímé na odsazenou, což je výhodné 
při práci v blízkosti překážek. Když je stroj odsazený, 
pracovníci obsluhy musí sledovat pouze jeden běhoun, 
protože ten druhý bude v bezpečné vzdálenosti od překážky. 
Přímá konfigurace běhounů se používá tam, kde je potřeba 
produktivita v otevřeném prostoru. Díky všem těmto 
vlastnostem je stroj vhodný také pro půjčovny.

Výrobní řada zahrnuje následující modely: 
ARX 23-2 / ARX 23-2C / ARX 26-2 / ARX 26-2C

Nové provedení stanice obsluhy zahrnuje spolehlivou 
přístrojovou desku s intuitivním ovládáním stroje.

Sedadlo obsluhy zajišťuje vynikající výhled na všechny rohy 
stroje. Inovativní multifunkční displej stroje, standardně 
u lehkých tandemových válců Ammann, poskytuje obsluze 
kompletní přehled o všech důležitých informacích – včetně 
provozních parametrů, hladin náplní, teplotách a tlaku oleje.

ŠÍŘKA BĚHOUNU ŠÍŘKA PNEUMATIK

ARX 23-2 ARX 26-2 ARX 23-2C ARX 26-2C

1000 mm 1200 mm 961 mm 1167 mm

• Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

• Kubota, EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i
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HLAVNÍ VÝHODY
• Hmotnostní třída je vhodná pro širokou řadu stavenišť

• Stroje pracují s přímým nebo odsazeným běhounem

• Technologie DOC a DPF pro minimální emise motoru 
(verze Stage V)

• Elektronická páka pojezdu s integrovanými 
inteligentními a bezpečnostními funkcemi

• Dva škrabáky na každý běhoun

• Bezúdržbový kloubový spoj a vibrační systém

• Dvoustupňový vibrační systém 

• Nastavení tří různých výkonů hutnění

• Zavěšená plošina

• Kryt přístrojové desky s ochranou proti vandalismu

• Vynikající výhled ze sedadla obsluhy

• Seřiditelné a posuvné sedadlo

• Inteligentní hutnicí systém ACEforce k dodání 
jako volitelné vybavení

SÉRIE ARX 4–2
RŮZNÝ HUTNICÍ VÝKON
Někdy je zapotřebí těžší verze lehkého hutnicího stroje. 
Tyto stroje lze používat na nejrůznějších staveništích, kde je 
požadován výkon hutnění a snadná přeprava stroje.

Řada ARX 4 splňuje všechny požadavky stavenišť a přepravy. 
Hutnicí stroje využívají unikátní vlastnosti, které jsou běžné u celé 
výrobní řady lehkých kloubových tandemových válců Ammann. 

Výrobní řada zahrnuje následující modely: 
ARX 36-2 / ARX 40-2 / ARX 40-2C / ARX 45-2 / ARX 45-2C

Požadujete také jiná nastavení vibrací? Pokud ano, řešením 
jsou tyto hutnicí stroje. Využívají pokročilý dvoustupňový 
vibrační systém, který umožňuje změnu směru otáčení. To je 
kombinováno s možným nastavením tří různých vibračních 
frekvencí, což napomáhá k zajištění potřebného hutnicího 
výkonu strojů a jejich přeměně v univerzální a výkonné nástroje.

ŠÍŘKA BĚHOUNU ŠÍŘKA PNEUMATIK

ARX 36-2 ARX 40-2 ARX 45-2 ARX 40-2C ARX 45-2C

1300 mm 1300 mm 1380 mm 1275 mm 1275 mm

• Kubota, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

• Kubota, EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i



19

MOŽNOSTI EU Stage V  
/ U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage IIIA  
/ U.S. EPA Tier 4 interim

ARX 1-2 ARX 2.1-2 ARX 2-2 ARX 4-2 ARX 2-2 ARX 4-2

Další vytištěná dokumentace √ √ √ √ √ √

Přídavná světla 360° LED √ √ √ √ √ √

Přídavná světla pro ROPS/FOPS s majákem nedostupné √ √ √ √ √

Přídavná světla pro pevnou stříšku √ √ √ √ √ nedostupné

Přídavná světla pro pevnou stříšku s majákem √ √ √ √ √ nedostupné

Přídavná světla pro ROPS/FOPS nedostupné √ √ √ √ √

Přídavná světla s majákem 360° LED √ √ √ √ √ √

Přídavné zrcátko √ √ √ √ √ √

Řízení trakce ATC-Ammann standard √ √ √ √ √

Couvací alarm √ √ √ √ √ √

Plátěná stříška namontovaná na ROPS √ √ √ √ √ √

Shoda s CE √ √ √ √ √ √

Homologace Itálie (pouze deska) √ √ √ √ nedostupné nedostupné

Centrální zvedací bod standard √ √ nedostupné √ nedostupné

Osvědčení o původu √ √ √ √ √ √

Barevné schéma zákazníka √ √ √ √ √ √

Systém měření zhutnění ACEforce nedostupné √ √ √ √ √

Páka řízení - přídavná levá √ √ √ √ √ √

Běhouny double In-Line (verze C není možná) √ √ √ √ √ √

Ořezávač 45° (přední pravá) nedostupné √ √ √ √ √

Ořezávač 45° (přední levá) √ nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné

Rám ROPS √ √ √ √ √ √

Rám ROPS/FOPS nedostupné √ √ √ √ √

Pevná stříška namontovaná na ROPS √ √ √ √ √ √

Hard drive - pohon √ √ √ √ √ √

Sedačka - vyhřívání √ √ √ √ √ √

Biologicky odbouratelný hydraulický olej √ √ √ √ √ √

Infračervený teploměr √ √ √ √ √ √

Příprava pro přepravu do zámoří √ √ √ √ √ √

Držák registrační značky √ √ √ √ √ √

Silniční světla √ √ √ √ √ √

Silniční světla včetně směrových světel √ √ √ √ √ √

Škrabky combi výklopné (pouze verze C) √ √ √ √ √ √

Škrabky - dva běhouny -  sklápěcí  
(verze C není možná)

√ √ √ √ √ √

Bezpečnostní pás 3" √ √ √ √ √ √

Loketní opěrky √ √ √ √ √ √

Sada pro údržbu 50h √ √ √ √ √ √

Sada pro údržbu 500h √ √ √ √ √ √

Sada pro údržbu 1000 h √ √ nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné

Telematika ServiceLink (3 roky) √ √ √ √ √ √

Telematický systém Trackunit √ √ √ √ √ √

Telematický systém Trackunit s imobilizérem √ √ √ √ √ √

Sada nástrojů √ √ √ √ √ √

Telematická jednotka Trackunit klávesnice √ √ √ √ √ √

Výstražný maják ROPS LED (UK) √ √ √ √ √ √

Výstražný maják pro stříšku LED √ √ √ √ √ √

Výstražný maják pro pevnou stříšku LED √ √ √ √ √ √

Výstražný maják pro ROPS LED √ √ √ √ √ √

Výstražný maják zelená LED √ √ √ √ √ √

Výstražný maják ROPS/FOPS LED nedostupné √ √ √ √ √

Výstražný maják s držákem √ nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné

Výstraha pro brzdu √ nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné

Zámek vodní nádrže √ √ √ √ √ √
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ANDROID STORE

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.

APPLE STORE



ZAJIŠTĚNÍ DAT, NA
KTERÝCH ZÁLEŽÍ
SERVICELINK

VÝHODY
• Poskytuje údaje o poloze stroje, počtu hodin provozu, 

stavu baterie

• Nevyžaduje žádné poplatky za předplatné pro 
lehká zařízení

• Pro přístup k datům stačí jedno kliknutí

• Spolehlivě přenáší data ze strojů, ať se nacházejí kdekoli

• Zefektivňuje modernizaci vozového parku (možnost 
dodatečného vybavení)

• Snadná instalace

Ammann ServiceLink je digitální nástroj pro správu dat, 
který zákazníkům poskytuje informace, které je zajímají 
nejvíce: polohu stroje, stav baterie a počet provozních 
hodin. Přenos dat je díky novému hardwaru automatický 
a pro přístup k datům stačí pouhé kliknutí.

Spravujte svá zařízení – kdykoli a kdekoli – s Ammann 
ServiceLink. Tento komplexní systém poskytuje klíčová 
data pro lehké i těžké hutnicí stroje a finišery. Můžete 
si vybrat, které stroje chcete sledovat.

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI NEBO 
POUŽÍVEJTE APLIKACI PRO POČÍTAČ
• Mobilní aplikace ServiceLink  

Spravujte své zařízení – kdykoli a kdekoli.

• Webový portál ServiceLink 
Organizujte a spravujte více stavenišť.

App Store Google Play

Přístup k webovému portálu ServiceLink je na MyAmmann.com
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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!

22



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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Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
MPB-1438-05-CZ | © Ammann Group Obrázky: © Ammann Group

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


