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Os compactadores Ammann apresentam as melhores capacidades de movimento unidirecional do setor, ajudando  
os empreiteiros em todas as aplicações a trabalhar de forma produtiva e, por fim, alcançar metas de compactação.  
A capacidade de movimento unidirecional, manobrabilidade e resultado de compactação torna a ferramenta de escolha 
para empreiteiros e para os locadores de máquinas. 
 
Facilidade de uso significa que operadores em qualquer nível de experiência são capazes de conduzi-la de  
forma produtiva. A operação é mais confortável, também, por causa da barra de direção com vibração mínima. Isso 
reduz a fatiga e revela-se mais um propulsor de produtividade.

COMPACTADORES DE PERCUSSÃO ATR AMMANN

NO SEU CANTEIRO  
DE OBRAS

ATR 30 ATR 60 CLASSIC

ATR 68 CLASSIC ACR 70 D

ATR 60 PREMIUM

ATR 68 PREMIUM

Peso: 28 / 29 kg

Largura da sapata: 80 / 130 mm

Força centrífuga: 2 kN

Peso: 62 kg

Largura da sapata: 280 mm

Força centrífuga: 11.5 kN

Peso: 68 kg

Largura da sapata: 280 mm

Força centrífuga: 13 kN

Peso: 83 kg

Largura da sapata: 280 mm

Força centrífuga: 16 kN

Peso: 62 kg

Largura da sapata: 280 mm

Força centrífuga: 11.5 kN

Peso: 68 kg

Largura da sapata: 280 mm

Força centrífuga: 13 kN
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APLICAÇÕES
• Compactação em áreas confinadas

• Terraplanagem

• Asfalto e pavimentação

• Reparos de pequeno e médio porte

• Assentamento de tubos e 
trincheira

• Jardinagem e paisagismo

PRODUTIVIDADE  
Perfeita distribuição de peso 
Máquina de fácil condução 
durante a operação.

Alta potência de 
compactação 
Garante a compactação em 
condições extremas e trabalhos 
com materiais desafiadores.

Múltipla escolha de sapatas 
Vasta gama de sapatas 
compactadoras, adequadas para 
cada aplicação.

Longa vida útil dos motores e 
máquinas 
A máquina pode ser usada por 
mais tempo.

Possibilidade de seleção do 
tipo do combustível 
É possível utilizar tanto motor a 
gasolina quanto a Diesel.

Linhas Classic e Premium 
O cliente escolhe a mais adequada.

PRODUTIVIDADE  
Baixos níveis de vibração de 
mãos e braços 
O operador está protegido 
de DORTs, como a doença de 
Raynaud, mesmo durante longos 
períodos de uso.

Empunhadura aberta 
Boa visibilidade ao redor da 
sapata a qualquer momento 
durante a operação.

Altura regulável da máquina 
Alças e barra de direção podem 
ser ajustadas garantindo 
conforto do operador.

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO  
Longa vida útil 
Custos de manutenção e 
propriedade reduzidos.

Inspeção diária sem 
ferramentas 
Manutenção diária fácil, rápida e 
descomplicada

Design robusto 
A carcaça protetora e os 
componentes de alta qualidade 
prolongam a vida útil da 
máquina.
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Visão clara da sapata o tempo 
todo durante a operação 
e operável de todos os lados

BARRA DE DIREÇÃO ABERTA

Vasta gama de sapatas para 
todas as aplicações

VARIEDADE DE SAPATAS

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ADICIONAM EFICIÊNCIA
O feedback dos cliente desempenha um papel essencial no desenvolvimento de recursos que são incorporados em 
todos os produtos da Ammann, incluindo as placas vibratórias ATR. Os requisitos dos clientes incluem potência 
máxima de compactação, equilíbrio e uma barra de direção amigável, protegida das vibrações de mãos e braços.
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Modelos disponíveis  
a gasolina ou a Diesel

MOTORES

Nos modelos Premium, o 
acelerador aprimorado permite 
o uso e manuseio simples do 
compactador

ACELERADOR DE  
COMBUSTÍVEL OTIMIZADO

Todos os componentes principais 
estão bem protegidos contra 
danos

CAPAS ROBUSTAS

A filtragem de ar aprimorada 
aumenta a expectativa de vida 
do compactador

Motor com ótima localização, 
baixo centro de gravidade 
e ótimo controle da máquina

FILTRAGEM DE AR

PESO EQUILIBRADO 
DA MÁQUINA
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A empunhadura 
equilibrada e fácil 
utilização dos 
compactadores ATR da 
Ammann fazem com que 
essas máquinas sejam 
muito agradáveis de  
se trabalhar.»

«
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ATR PREMIUM ATR CLASSIC

O EQUILÍBRIO E A POTÊNCIA 
QUE VOCÊ PRECISA

Potência de compactação

Os compactadores ATR da Ammann são ferramentas poderosas que enviam a 
vibração para o solo e para longe dos operadores. O resultado: um líder da indústria 
tanto em força de compactação quanto em conforto do operador. 
 
O melhor equilíbrio de máquina da classe 
O design dos compactadores proporciona um balanço excepcional que previne o 
tombamento da máquina e proporciona vantagens ao operador, incluindo uma 
condução sem esforços e um controle preciso. O balanço também impulsiona o 
movimento para a frente, que aumenta o desempenho, a produtividade e, por fim, a 
rentabilidade do compactador. 
 
Extremamente durável

Sofrer impactos não é um problema para os compactadores da Ammann.  
Os componentes de alta qualidade e as carcaças protetoras mantém as máquinas  
em funcionamento mesmo sob as condições mais adversas. 
 
Motores poderosos

Um motor de confiança, adequado ao tamanho da máquina, é incorporado em cada 
máquina ATR para garantir potência otimizada e longo tempo de vida útil.

Você precisa de máquinas que entreguem potência de compactação. E 
você precisa de máquinas que escalem terrenos inclinados em canteiros 
de obra desafiadores. Os compactadores ATR proporcionam todas essas 
vantagens.

COMPACTAÇÃO E MOVIMENTO UNIDIRECIONAL  
LÍDERES DA INDÚSTRIA
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PESO AJUSTÁVEL

Os pesos ajustáveis da barra de direção garantem o conforto 
para operadores de qualquer altura. O isolamento da vibrações 
também maximiza o conforto e a saúde do operador.

ERGONOMIA 
IMBATÍVEL

PEGA SEGURA DE TODOS OS LADOS 
O design da barra de direção permite uma pega segura de todos 
os lados. O operador pode manter o controle preciso mesmo 
quando vira a máquina em qualquer direção.

ADAPTÁVEL ÀS NECESSIDADES DO OPERADOR

A BARRA DE DIREÇÃO PERMITE UMA VISIBILIDADE  
SEM IGUAL 
O design aberto da barra de direção permite a visibilidade 
da base da máquina durante o processo de compactação, 
proporcionando locomoção segura pelo canteiro de obra. A 
visibilidade também aumenta a produtividade, mesmo quando 
perto de obstáculos.
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LONGA VIDA ÚTIL
Custos reduzidos de manutenção e propriedade

INSPEÇÃO DIÁRIA SEM FERRAMENTAS
Manutenção diária possível sem ferramentas

DESIGN ROBUSTO
Caixa de proteção e componentes de 
alta qualidade aumentam a vida útil 
da máquina

Os compactadores de percussão Ammann são construídos para durar. Um design bem pensado oferece 
fácil acesso aos pontos de manutenção para que sua equipe possa concluir rapidamente os serviços que 
prolongam a vida útil e o funcionamento das máquinas.

PROJETADOS PARA 
MANUTENÇÃO FÁCIL
OS COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE FAZEM SEU COMPACTADOR AMANN ATR DURAR MAIS
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ATR 30
LEVE, ALCANÇA ONDE  
OUTROS NÃO ALCANÇAM

O compactador Ammann ATR 30 é a opção 
perfeita quando se trabalha em áreas 
confinadas. A máquina combina um design esguio 
e sapatas de tamanhos pequenos para garantir a 
produtividade em valas e outros espaços apertados.  
 
Com largura de trabalho de 80 mm ou 130 mm, 
pesando de 29 kg, o ATR 30 é ideal para serviços 
onde há a necessidade de um compactador pequeno. 
Mas não se engane pelo peso e tamanho: eles são 
compensados por sua alta taxa de percussão e grande 
poder de compactação.

DESTAQUES
• Sapata com tamanhos de 80 mm ou 130 mm 

• Motor Honda a gasolina de 0,9 kW 

• Sistema de molas robusto, com longa vida útil e de 
alta confiabilidade

• Ideal para escavação de valas, instalação de cabos ou 
pequenos trabalhos de reparos

• O design aberto da barra de direção permite uma boa 
visão da área de trabalho

• Estrutura de proteção do motor integrada 

• As alças de içamento simplificam o transporte



DESTAQUES
• Melhor unidade do mercado

• Filtro de ar volumoso com efeito autolimpante, pode 
ser combinado com o pré-filtro ciclone opcional

• Barra de direção com controle firme e isolamento de 
vibração para operação livre de fadiga

• Adaptador patenteado opcional para redução de altura 
(aproximadamente 10 cm)

• Tanque de combustível padrão livre de corrosão

• Sapata padrão de 280 mm, com sete tamanhos 
opcionais disponíveis, incluindo uma opção assimétrica 
para compactação ao longo de paredes e calçadas

• Sistema de mola única poderoso e robusto

• Corda de partida do motor facilmente acessível

• Ajuste do acelerador com marcha lenta automática

• Unidade de virabrequim robusta

• Sapata resistente ao desgaste com placa de aço 
integrada

• Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte

ATR 60 C 
ATR 68 C
COMPACTADORES CLASSIC

Os compactadores Ammann Classic são excelência  para 
cumprir com as necessidades básicas para qualquer empreiteira, 
configurando-se ótimas soluções para locadores e empreiteiros 
que raramente necessitam de um compactador.  
 
Como todos os compactadores da Ammann, o ATR 60 C e o 
ATR 68 C proporcionam um resultado de compactação e um 
movimento unidirecional líder na indústria. A barra de direção, 
a altura, as sapatas apropriadas e o baixo centro de gravidade 
fazem com que esses compactadores sejam de fácil operação, 
independentemente do nível de experiência. Os compactadores 
possuem um conceito de barra de direção que isola as vibrações 
de mãos e braços para proteger o operador: um importante 
recurso para maior conforto e prevenção de problemas de saúde 
a longo prazo. Se necessário, a altura da barra de direção pode 
ser ajustada, adaptando-se à altura do operador. 
 
O ATR 60 C oferece um peso de trabalho de 61 kg, e o ATR 68 C 
proporciona um pouco mais de peso local, com 68 kg. Ambas as 
máquinas se sobressaem por seu equilíbrio inigualável.  
 
Os compactadores Classic são equipados com motor a gasolina 
Honda GX 100, renomado por sua confiabilidade e longa vida 
útil.

11

ATR 60 
CLASSIC

ATR 68 
CLASSIC
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DESTAQUES
• Melhor unidade do mercado

• Filtro de ar volumoso com efeito autolimpante, pode 
ser combinado com o pré-filtro ciclone opcional

• Barra de direção com controle firme e isolamento de 
vibração para operação livre de fadiga

• Adaptador patenteado opcional para redução de altura 
(aproximadamente 10 cm)

• Tanque de combustível padrão livre de corrosão

• Sapata padrão de 280 mm, com sete tamanhos 
opcionais disponíveis, incluindo uma opção assimétrica 
para compactação ao longo de paredes e calçadas

• Sistema de mola única poderoso e robusto

• Corda de partida do motor facilmente acessível

• Ajuste do acelerador com marcha lenta automática

• Unidade de virabrequim robusta

• Sapata resistente ao desgaste com placa de aço 
integrada

• Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte

COMPACTADORES PREMIUM

Os compactadores Premium da Ammann são máquinas 
tecnicamente avançadas, adaptadas para ajudar os 
profissionais a trabalharem de forma produtiva e segura. 
 
Entre os recursos principais dos modelos Premium estão 
uma alavanca de combustível multifuncional, otimizada, com 
forma e posição que proporcionam fácil alcance e operação; 
um motor de baixas emissões que cumpre com rigorosas 
regulamentações de emissão internacionais; e um sistema 
adicional opcional de filtragem de ar que estende a vida útil da 
máquina. 
 
Os modelos premium também possuem um conceito de 
barra de direção que isola as vibrações de mãos e braços 
para proteger o operador: um importante recurso para maior 
conforto e prevenção de problemas de saúde a longo prazo. 
Se necessário, a altura da barra de direção pode ser ajustada, 
adaptando-se à altura do operador. 
 
Osy compactadores Premium utilizam um motor 
Honda GXR 120 que cumprem com os requisitos de emissões 
mais rigorosos.

ATR 60 P 
ATR 68 P ATR 60 

PREMIUM

ATR 68 
PREMIUM
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A válvula de controle de combustivel 
multifuncional e otimizada facilita a operação 
e assegura uma utilização que preserva o motor 
maximizando seu tempo de vida.

0   Posição de paragem  
A alavanca também corta o combustível  
e desliga o sistema elétrico

1  Marcha lenta 
Combustível e sistema elétrico ligados,  
o motor pode ser iniciado

2  Velocidade total  
A máquina está trabalhando e o motor 
funciona com a RPM ideal

RECURSOS PREMIUM 
ADICIONAIS

VÁLVULA DE CONTROLE  
DE COMBUSTIVEL  
OTIMIZADA

DUPLA FILTRAGEM DE AR
Os modelos Premium apresentam o filtro de ar 
Ammann padrão em conjunto com o filtro original 
do motor. Este sistema de filtragem dupla estende 
significantemente a vida útil do motor, mantendo 
a máquina produtiva por um período muito maior.

MOTOR DE BAIXAS EMISSÕES
Equipado com o motor Honda GXR 120, os modelos Premium ATR são 
adequados para países com emissão regulamentada, aplicações em ambientes 
fechados ou em valas onde os operadores estão perigosamente expostos às 
emissões. O motor é atualizado com as últimas tecnologias e supera-se nos 
quesitos operação silenciosa e baixo consumo energético.
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DESTAQUES
• Barra de direção com pega firme e isolamento de 

vibração para operação livre de fadiga

• Tanque de combustível padrão livre de corrosão

• Sistema de mola única poderoso e robusto

• Corda de partida do motor facilmente acessível

• Ajuste do acelerador com marcha lenta automática

• Sapata resistente ao desgaste com placa de aço 
integrada

• Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte

ACR 70 D
COMPACTAÇÃO ALIMENTADA A DIESEL

O ACR 70 D fornece o maior peso entre compactadores de 
percussão, com 83 kg. Ele utiliza um motor a Diesel Yanmar L48, 
popular entre empreiteiros que buscam um equipamento leve 
com motor a Diesel – sem abrir mão da potência, claro. 
 
O compactador apresenta uma barra ajustável, resistente a 
vibração, que ajuda a combater a fadiga e mantém o operador 
focado durante todo o expediente. 
 
O peso adicional combinado ao baixo centro  
de gravidade e ao motor Yanmar fornece excelente força 
de compactação.
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OPCIONAIS

Os recursos básicos já oferecem segurança e produtividade ao operador. Os opcionais ajudam no passo seguinte, 
permitindo uma personalização que maximiza a produtividade e a eficiência de custos nos seus canteiros de obra.

ADEQUANDO-SE ÀS SUAS NECESSIDADES

HORÍMETRO DE 
FUNCIONAMENTO
O horímetro, opcional, ajuda no 
acompanhamento do tempo de 
funcionamento e no monitoramento 
das necessidades de manutenção. Uma 
excelente ferramenta para empresas de 
aluguel.

RODAS DE TRANSPORTE
As rodas de transporte permitem o 
deslocamento do compactador no 
canteiro sem esforço e sem a ajuda 
de máquinas maiores. A rodas são 
simplesmente encaixadas na base do 
compactador e a máquina está pronta 
para se mover. Montagem rápida e 
simples!

PRÉ-FILTRO CICLONE
Um pré-filtro ciclone, opcional, é 
disponível para os modelos ATR 60 e 
ATR 68. O ciclone ajudar o seu filtro a 
durar até cinco vezes mais.

OPCIONAIS
ATR 30 ATR 60C ATR 60 P ATR 68 C ATR 68 P ATR 70D

PRÉ-FILTRO CICLONE  – x x x x  –

HORÍMETRO DE FUNCIONAMENTO – x x x x x

SAPATA PADRÃO 130 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm

SAPATAS ALTERNATIVAS 80 mm 
165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

230–400 mm

SAPATA ASSIMÉTRICA (340 MM) – x x x x x

RODAS DE TRANSPORTE – x x x x x

x = disponível  /  – = não disponível
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UMA AMPLA SELEÇÃO DE SAPATAS  
Os compactadores ATR estão disponíveis com uma variedade de diferentes sapatas, oferecendo soluções para 
todas as aplicações. 
A gama para os compactadores ATR 60 e ATR 68 inclui sete larguras de trabalho, três pesos de trabalho 
selecionáveis e uma base assimétrica que permite a realização de tarefas próximas a meio-fio e a paredes sem a 
necessidade de inclinar a máquina. 
O ATR 30 oferece duas larguras de trabalho diferentes: uma sapata padrão, de 130 mm, e outra alternativa, 
pequena, de 80 mm. 
O ACR 70 D apresenta três larguras de trabalho diferentes: 230, 280 e 330 mm.

340 mm assimétrico: trabalho de 
compactação em valas protegidas por 
revestimento sem a necessidade de inclinar 
o compactador durante a operação.

200 mm

230 mm

165 mm

ALTURA 
PADRÃO

ADAPTADOR 
PATENTEADO 
PARA REDUÇÃO 
DE ALTURA  
(APROX. 10 cm)

SAPATAS 
TROCADAS COM O 
SIMPLES AJUSTE 

DE QUATRO 
PARAFUSOS

EXTENSÃO

280 mm (padrão)

330 mm

400 mm

Opcional 280 mm
Proteção contra desgaste com 
placa de aço em ambas as laterais

340 mm assimétrica
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*dependendo das condições do solo.

MOTOR
MODELO Honda GX 35 Honda GX 100 Honda GXR 120 Honda GX 100 Honda GXR 120 Yanmar L48 N5

COMBUSTÍVEL Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Diesel

POTÊNCIA
ROTAÇÃO

0,92 kW (1,23 HP)
5500

2,2 kW (3 HP)
4300

2,7 kW (3,7 HP)
4300

2,2 kW (3 HP)
4300

2,7 kW (3,7 HP)
4300

3,2 kW (4,3 HP)
3250

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 05, l/h 0,9 l/h 1 l/h 0,9 l/h 1 l/h –

DIMENSÕES E PESOS

ATR 30 ATR 60 C ATR 60 P ATR 68 C ATR 68 P ACR 70 D

PESO OPERACIONAL 28/29 kg 62 kg 62 kg 68 kg 68 kg 83 kg

A COMPRIMENTO DA SAPATA 260 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

B LARGURA DA SAPATA 80/130 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 

C COMPRIMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO 660 mm 710 mm 710 mm 710 mm 710 mm 770 mm

D ALTURA DA MÁQUINA 860 mm 1120 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 980 mm

E LARGURA DA BARRA DE DIREÇÃO 300 mm 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 410  mm

CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO
FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 13,3 Hz 11,3 Hz 11,3 Hz 11,3 Hz 11,3 Hz 12,2 Hz

AMPLITUDE 45 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 60 mm

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 2 kN 11,5 kN 11,5 kN 13 kN 13 kN 16 kN

COBERTURA MÁX. DE SUPERFÍCIE 58 m²/h / 94 m²/h 227 m²/h 227 m²/h 227 m²/h 227 m²/h 210 m²/h 

PROFUNDIDADE MÁX.  
DE COMPACTAÇÃO

30 cm 45 cm 45 cm 50 cm 50 cm 60 cm

DIVERSOS
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,63 l 3,2 l 3,2 l 3,2 l 3,2 l 2,5 l

VELOCIDADE DE TRABALHO 12 m/min 13,5 m/min 13,5 m/min 13,5 m/min 13,5 m/min 12 m/min 

LARGURA DE SAPATAS OPCIONAIS N/D
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
230–330 mm

ESPECIFICAÇÕES
COMPACTADORES DE PERCUSSÃO ATR
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APPLE STORE

ANDROID STORE

SERVIÇO

Não importa onde você esteja, as peças e técnicos treinados 
da Ammann estão nas proximidades. Os distribuidores da 
Ammann fornecem técnicos de manutenção bem treinados que 
podem ajudá-lo, seja numa emergência ou num momento de 
manutenção preventiva. A vasta rede da Ammann garante que 
haja um técnico nas proximidades que entenda o seu idioma 
e suas necessidades técnicas. A disponibilidade de peças e a 
facilidade de encomendá-las sempre são prioridades da Ammann.

UMA REDE DE SUPORTE PARA ATENDÊ-LO

VÍDEOS DE SERVIÇO
Às vezes, um vídeo conta melhor 
uma história. É por isso que você 
vai encontrar uma variedade de 
vídeos de serviço que guiam você  
através dos processos de serviços 
e de manutenção.

CÓDIGO QR
Muitos kits de manutenção 
apresentam códigos QR 
que levam a vídeos com 
demonstrações úteis que 
guiam você ou o seu técnico 
durante o processo. Os vídeos 
contam a história sem diálogo 
para que clientes em qualquer 
parte do mundo possam 
entender.

APLICATIVO DE SERVIÇO
O aplicativo de serviço para 
máquinas Ammann impressiona 
operadores de máquinas que 
já estão se beneficiando das 
vantagens da aplicação gratuita.  
O aplicativo, de fácil utilização, 
fornece aos operadores de 
máquinas que trabalham 
no canteiro de obras acesso 
rápido e sem complicações à 
documentação da máquina.
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APPLE STORE

ANDROID STORE

SERVIÇO

Não importa onde você esteja, as peças e técnicos treinados 
da Ammann estão nas proximidades. Os distribuidores da 
Ammann fornecem técnicos de manutenção bem treinados que 
podem ajudá-lo, seja numa emergência ou num momento de 
manutenção preventiva. A vasta rede da Ammann garante que 
haja um técnico nas proximidades que entenda o seu idioma 
e suas necessidades técnicas. A disponibilidade de peças e a 
facilidade de encomendá-las sempre são prioridades da Ammann.

UMA REDE DE SUPORTE PARA ATENDÊ-LO

VÍDEOS DE SERVIÇO
Às vezes, um vídeo conta melhor 
uma história. É por isso que você 
vai encontrar uma variedade de 
vídeos de serviço que guiam você  
através dos processos de serviços 
e de manutenção.

CÓDIGO QR
Muitos kits de manutenção 
apresentam códigos QR 
que levam a vídeos com 
demonstrações úteis que 
guiam você ou o seu técnico 
durante o processo. Os vídeos 
contam a história sem diálogo 
para que clientes em qualquer 
parte do mundo possam 
entender.

APLICATIVO DE SERVIÇO
O aplicativo de serviço para 
máquinas Ammann impressiona 
operadores de máquinas que 
já estão se beneficiando das 
vantagens da aplicação gratuita.  
O aplicativo, de fácil utilização, 
fornece aos operadores de 
máquinas que trabalham 
no canteiro de obras acesso 
rápido e sem complicações à 
documentação da máquina.

ACESSE OS DADOS  
QUE IMPORTAM
SERVICELINK

DESTAQUES
• Localização da máquina, horas de funcionamento, 

estado da bateria

• Sem taxas de assinatura para equipamentos leves

• Acessa aos dados com um clique

• Não importa onde estão as máquinas:  
a transmissão de dados é sempre confiável

• Agiliza as atualizações da frota (opção de retrofit)

• Fácil de instalar

Ammann ServiceLink é uma ferramenta de gerenciamento 
de dados digitais que fornece aos clientes as informações 
que eles mais desejam: localização da máquina, status da 
bateria e horas. A transferência de dados é automática 
graças ao novo hardware, e o acesso à informação está a 
um clique de distância.

Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar, 
com o Ammann ServiceLink. Este sistema de frota abrangente 
fornece dados importantes para equipamentos de compactação 
leve, máquinas de compactação pesada e pavimentadoras. Você 
pode escolher quais máquinas rastrear.

BAIXE O APLICATIVO PARA CELULAR OU 
DESKTOP
• ServiceLink Mobile App 

Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar.

• ServiceLink Web Portal 
Organize e gerencie múltiplos canteiros de obras no seu 
workspace.

App Store Google Play

Visite MyAmmann.com e acesse Ammann ServiceLink Web Portal
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TEMAS FUNDAMENTAIS DE ENSINO CONECTAM  
TODOS OS ESFORÇOS, NÃO IMPORTA ONDE 
ELES OCORRAM

Um bom equilíbrio. O treinamento frequentemente combina um 
ambiente de sala de aula tradicional com experiência prática. Os 
especialistas em aplicação da Ammann também podem oferecer 
instrução no seu canteiro de obras.

O treinamento inclui normalmente estudantes de outras 
empresas do setor. Os participantes dizem que as conversas com 
seus colegas e a aprender sobre como superar os desafios é um 
outro benefício chave.

Aprenda no seu idioma. As aulas são dadas em vários idiomas, 
garantindo que sua equipe entenda os principais termos e aulas 
e faça o máximo com o seu investimento no treinamento.

TREINAMENTO EM TODO O MUNDO
Os especialistas em produto e aplicação da Ammann 
estão prontos para dar a você o treinamento de que 
você precisa, não importa onde você esteja. A natureza 
global da Ammann garante que um especialista esteja 
sempre perto de você, pronto para dar instruções que 
vão desde o nível básico a informações específicas 
relevantes da sua área geográfica. O treinamento 
pode ser realizado nas instalações da Ammann, na sua 
empresa ou mesmo em um canteiro de obras.

TREINAMENTO

Se o treinamento de serviço de manutenção 
de máquinas da Ammann fosse resumido em 
uma única palavra, ela poderia muito bem ser 
"abrangente". O treinamento inclui vários níveis 
e módulos de conhecimento para beneficiar todos 
os níveis de habilidade.

MELHORE SEU DESEMPENHO

PEÇAS SOBRESSALENTES

KITS DE DESGASTE
Algumas máquinas manipulam materiais abrasivos em 
aplicações mais exigentes. Embora o desgaste seja inevitável, 
o tempo de inatividade pode ser limitado. Os kits de desgaste 
fazem a substituição eficiente e de baixo custo dessas peças. 
Todas as peças necessárias – grandes e pequenas – estão em 
uma única caixa para permanecer organizadas e eficientes e 
para garantir que as máquinas voltem rapidamente a funcionar.

KITS DE MANUTENÇÃO 
A manutenção preventiva é fundamental para a operação 
eficiente e vida útil das máquinas. Quanto mais fácil for 
a manutenção, mais provável que ela seja concluída. Os kits 
de manutenção simplificam a manutenção. As peças associadas 
com um processo de manutenção específico estão em uma 
única caixa com um número único de peça.

KITS DE EMERGÊNCIA
Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações 
se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um canteiro de obras. Estes kits incluem 
peças, tais como interruptores, fusíveis e bobinas de válvulas 
que são simples e rápidos de mudar, mas podem causar 
problemas significativos se não funcionarem corretamente.  
Os kits se encaixam perfeitamente no porta-malas ou 
carroceria de um veículo para que estejam à disposição 
quando necessário. Um membro da equipe com um pouco de 
conhecimento técnico pode lidar com esta tarefa no canteiro 
de obras. Estes reparos levam 2 horas ou menos.

FOLHETO COM TODOS OS KITS
Nós temos uma perspectiva para todos os kits, e seus números 
de peças estão disponíveis para você. Basta entrar em contato 
com seu consultor de peças e pedir uma cópia digital ou 
impressa para você.

Você só pode ganhar dinheiro quando o equipamento 
está funcionando. É por isso que a Ammann faz 
todo o possível para garantir que você tenha as 
peças onde e quando precisar delas. Esses esforços 
incluem a solicitação fácil online para evitar confusão 
e ativar o acompanhamento e logística eficiente 
e a disponibilidade para ajudar as peças a chegarem 
até você rapidamente.
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