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A Ammann é um fornecedor líder mundial de usinas misturadoras, 
máquinas e serviços para a indústria da construção, com 
vasta experiência principalmente na construção de estradas e 
infraestrutura de transporte. Estamos comprometidos com a 
sustentabilidade – tanto dos produtos que fabricamos como dos 
processos para produzí-los. 
 
Nossos pontos fortes são a abordagem de uma empresa familiar 
com muitos anos de atuação no setor, aliada a uma presença 
internacional forte e bem consolidada. Desde 1869, temos 
estabelecido níveis de referências na indústria da construção 
de estradas, graças a inúmeras inovações e soluções que são 
competitivas e confiáveis.  
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UMA EMPRESA INOVADORA E SUSTENTÁVEL
Fiéis ao nosso lema: “Productivity Partnership for a Life Time” 
(Parceria e Produtividade para Toda a Vida), direcionamos 
nossas atividades às necessidades e exigências dos nossos 
clientes. Usinas e máquinas que comprovam seus méritos 
consistentemente sob condições exigentes são a melhor 
maneira de proporcionar aos nossos clientes a vantagem  
competitiva decisiva da qual eles precisam.  
 
Nossa confiável e pontual rede de serviços fornece as peças 
de reposição essenciais, que mantém nossos clientes em 
operação – e abastecem suas usinas e máquinas ao longo de 
toda a sua vida útil.
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CENTRAIS REGIONAIS & 
SUBSIDIÁRIAS

FÁBRICAS E CENTROS  
DE COMPETÊNCIA 
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DISTRIBUIÇÃO
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200+ AGENTES E  
PARCEIROS COMERCIAIS
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O QUE DIFERENCIAM AS 
USINAS DA AMMANN?

INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS 
APERTADOS
As usinas da Ammann têm estruturas de tamanhos 
variados, algumas excepcionalmente pequenas.  
Usinas ainda podem ser produtivas, mesmo nos 
menores espaços.

NÓS CONHECEMOS O SEU NEGÓCIO
A Ammann está na indústria de usinas de asfalto há 
mais de um século. Nosso time de especialistas já 
enfrentou praticamente todos os desafios em usinas 
e pode ajudá-lo a encontrar a solução mais eficaz.

PENSANDO NO FUTURO
Qual é o próxima grande passo? Ninguém pode dizer 
por certo. É por isso que as plantas são projetadas 
para fácil integração de opcionais e tecnologias 
futuras, como o uso aprimorado de aditivos, fibras e 
mais materiais recicláveis.

CUSTOS REDUZIDOS DE TRANSPORTE 
E INSTALAÇÃO
A Ammann segue estritamente as normas de 
transporte internacionais ao desenvolver usinas 
móveis de modo a tornar eficiente as travessias de 
fronteiras. Quando a usina chega, os componentes 
plug-in reduzem os custos e aceleram a instalação.

Algumas usinas podem ser instaladas sem o uso 
de guindastes ou de fundações de concreto, outra 
economia significativa de custos e tempo.  
Tudo isso ao mesmo tempo em que oferece 
benefícios que normalmente estão associados a 
instalações estacionárias.

ALTO USO DE RECICLÁVEIS
Usinas com alta tecnologia de reciclagem maximizam 
o uso de asfalto reciclado e ainda são capazes de 
usar materiais consumíveis reciclados, como cartucho 
de toner de impressora, vidro e pneus. Um produtor 
de asfalto australiano fez parceria com a Ammann e 
criou uma mistura de 99 % de materiais reciclados, 
incluindo os matérias consumíveis.

A VIDA NA CIDADE GRANDE
As usinas vêm em todos os tamanhos e formas, 
incluindo um modelo que se parece com um edifício. 
A aparência ajuda na harmonização da usina às 
áreas urbanas, assim como na redução dos níveis de 
emissões de ruído e poeira.

LOCALMENTE, SE VOCÊ DESEJAR
A Ammann fabrica todos os componentes principais, 
mas oferece a você a liberdade de usar seus próprios 
fornecedores locais de peças e componentes 
não críticos, como os silos. Isso permite que você 
encontre os menores preços e economize também 
nos custos de transporte.

OPÇÕES PARA TODAS AS 
NECESSIDADES
As usinas da Ammann variam de acessíveis, sem 
acessórios, a premium, com muitos opcionais.  
Os tamanhos são grandes, pequenas e intermediárias. 
As usinas são móveis, estacionárias e, às vezes,  
até um pouco de ambas. E essas são apenas as 
opções padrão.
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“Ammann significa usinas de 
asfalto com soluções orientadas 
ao mercado e serviços 
personalizados.”
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CONSISTENTES DO INÍCIO AO FIM

USINAS DE ASFALTO 
GRAVIMÉTRICAS

As usinas gravimétricas da Ammann proporcionam a consistência essencial para uma mistura de qualidade. Todos os 
processos e componentes da usina são cuidadosamente desenvolvidos para garantir que a alimentação, o aquecimento, 
a secagem, o peneiramento e mistura ocorram perfeitamente. Ajudando a integrar todas as partes em movimento está 
o sistema de controle as1, que fornece tecnologia de ponta com uma interface amigável ao usuário.

TRANSPORTE OTIMIZADO TRANSPORTE OTIMIZADO

PREMIUM PREMIUM

ABT 140–180 QUICKBATCH ABT 240–300 SPEEDYBATCH

ABP 240–320 UNIVERSAL ABP 240–400 HRT
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CLÁSSICACLÁSSICA

MÓVEL MÓVEL

AVANÇADA

ABC 140–240 SOLIDBATCHABA 100–340 UNIBATCH

ABM 90–140 EASYBATCH ABM 240–320 BLACKMOVE

ABC 80–260 VALUETEC



ABP 240–320 UNIVERSAL

PERFORMANCE SUPERIOR COM MÁXIMA FLEXIBILIDADE
A usina ABP 240–320 Universal auxilia a superar os desafios associados 
às áreas urbanas – especificamente as preocupações ambientais e a 
necessidade de produzir diferentes tipos de mistura.  
 
A usina oferece uma ampla gama de capacidades e configurações e os 
engenheiros da Ammann auxiliam você a escolher e, por fim, configurar 
opções que melhor atendem às suas necessidades.  
 
As seleções normalmente são feitas com o entendimento de que você tem 
uma variedade de clientes urbanos bem como também deve produzir uma 
variedade de misturas. Grandes capacidades de armazenamento, duas linhas 
separadas de silos e uma peneira quente de 56 m² ajudam a atender às 
necessidades de vários clientes em tempo hábil.  
 
A aparência da usina, que se assemelha a um típico edifício comercial, ajuda 
a adequar-se na maioria dos locais urbanos. A usina pode ser enclausurada 
para reduzir os níveis de ruído e as emissões de poeira. 

USINAS DE ASFALTO PREMIUM

DESTAQUES
• Produção de 240 t/h a 320 t/h

• Grande flexibilidade de atender 
diferentes tipos de mistura

• Grande variedade de itens opcionais 
permitem customizações

• A estrutura, incluindo alimentadores 
a frio, tambor secador e filtro 
enclausurados para criar a aparência 
de um edifício comercial

• Níveis de emissões de ruído e poeira 
reduzidos 

• Capacidade de utilizar reciclado
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MODELO DA USINA* 240 320

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
COM 5 % DE UMIDADE

240 t/h 260 t/h 320 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³–15 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 25100 T 27110

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 20 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, óleo pesado, GLP (opcional: pó de carvão / lenhite)

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA (HMS DE 
1 LINHA)

APS-2060-S

MODELO DA PENEIRA (HMS DE 
2 LINHAS)

APS-2060-S, Opcional: VA-2050-S ou APS-2060-NGS

PENEIRAMENTO 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA (6 
FRAÇÕES)

APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43,4 m²  |  APS-2060-NGS = 52,3 m² 

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

140 t, 200 t

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 2 LINHAS

140 t, 200 t Arranjos: 1/2 : 1/2 ou 1/3 : 2/3

BALANÇA DE AGREGADOS 4800 kg

BALANÇA DE FILLER 600 kg

BALANÇA DE ASFALTO 468 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

4 t ou 5 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO E-Bit, configurações verticais ou horizontais, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponíveis também com compartimentos divididos.

FORNECIMENTO DE FILLER Conforme solicitação do cliente: silos de filler recuperado e importado ou torres de filler em diferentes configurações.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

140 t ou 180 t em 2 compartimentos, 260 t ou 340 t em 4 compartimentos.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 % RAC diretamente no misturador.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 % Anel no tambor secador RAH50 com/sem RAC no misturador.

ADIÇÃO DE RECICLADO MAIOR 
QUE 60 %

Sistema de secador paralelo ou via sistema de secador RAH100

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.
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ABP 240–400 HRT

PARA VOLUMES DE PRODUÇÃO COM  
GRANDES PROPORÇÕES DE RA
A usina ABP 240–400 HRT (High Recycling Technology 
ou Alta Tecnologia em Reciclagem) maximiza o uso 
de asfalto reciclado e é até capaz de usar consumíveis 
descartados, como cartucho de toner de impressora   
e pneus. 
 
A usina compacta é ideal para volumes de produção  
com grandes proporções de asfalto reciclado. Ela oferece 
os mesmos benefícios da sua equivalente Universal, mas 
inclui detalhes que a tornam a usina ideal  
para reciclagem.  
 
Um sistema com tambor paralelo integrado é 
posicionado diretamente acima do misturador e otimiza 
o fluxo de material enquanto minimiza o desgaste dentro 
do sistema de reciclado. 

DESTAQUES
• Produção de 240 t/h a 400 t/h 

• Grande flexibilidade de atender diferentes tipos de mistura

• Solução flexível e econômica com capacidade de utilização de 
alto percentual de RA

• Tambor de RA totalmente integrado para otimizar o fluxo de 
material e proteção contra desgaste 

• Capacidade de incorporar aditivos como asfalto espumado, 
pigmentos e até mesmo consumíveis recicláveis 

• Grande variedade de itens opcionais permitem customizações

• A estrutura, incluindo alimentadores a frio, tambor secador 
e filtro enclausurados para criar a aparência de um edifício 
comercial 

• Níveis de emissões de ruído e poeira reduzidos

USINAS DE ASFALTO PREMIUM
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MODELO DA USINA* 240 320–400 320–400

SISTEMA DE RECICLADO RAH60 (FLUXO PARALELO) RAH60 (FLUXO PARALELO) RAH-CF (CONTRAFLUXO)

ADIÇÃO MÁXIMA DE RECICLADO 60 % (combinado) 60 % 80 %

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES DE RECICLADO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES DE RECICLADO

8 m³–13 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR 
DE RECICLADO

RT 22100 ou RT 25140 RT 25110 ou RT 25140 ou RT 29120 RT 29120/220 

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
RECICLAGEM COM 3 % DE 
UMIDADE

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 8 MW máx. 12 MW máx. 10 MW máx. 12 MW máx. 14 MW 14 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, óleo pesado, pó de carvão (lenhite), pó de madeira

CAPACIDADE DO FILTRAGEM 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h ou 83 000 Nm³/h ou 90 000 Nm³/h

SILO PULMÃO DE RECICLADO 
(RAH)

30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

NÚMERO DE ALIMENTADORES 
A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³–15 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 2390 T 25100 T 2390 ou T 25100 ou T 27110

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
SECAGEM COM 3 % DE UMIDADE

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

POTÊNCIA DO QUEIMADOR máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, óleo pesado, pó de carvão (lenhite), pó de madeira

MODELO DA PENEIRA VA-2050-S APS-2060-S ou APS-2060 NGS

PENEIRAMENTO 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA
36.2 m² (5 frações)

ou 43.4 m² (6 frações)
43 m² (5 frações) ou 52 m² (6 frações)

SILO DE AGREGADOS QUENTES
65 t ou 90 t ou 115 t, 1-linha /

110 t, 2-linha
120 t ou 200 t, 1-linha ou 2-linhas/ 300 t 2-linhas

BALANÇA DE AGREGADOS 4650 kg 5500 kg

BALANÇA DE FILLER 400 kg 900 kg

BALANÇA DE ASFALTO 363 kg 520 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

4 t 5 t, opção: 4 t, 6 t

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
MISTURA

320 t/h 320 t/h (4 t), 400 t/h (5 t), 480 t/h (6 t)

ADIÇÃO DE RECICLADO A FRIO
COM 3 % DE UMIDADE

Adição de até 25 % de RAC diretamente no misturador.

BALANÇA DE RECICLADO A FRIO Pesagem na correia.

SILO DE RECICLADO A FRIO 5 t 2 t (com silo pulmão de RAH de 20 t) ou 5 t (com silo pulmão de RAH de 40 t).

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

200 t em 4 compartimentos
Expansões disponíveis: 

300 t em 6 compartimentos

400 t em 4 compartimentos 
Expansões disponíveis: 600 t em 6 compartimentos,  

800 t em 8 compartimentos ou 1000 t em 10 compartimentos  

FORNECIMENTO DE ASFALTO E-Bit, configurações verticais ou horizontais, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponíveis também com compartimentos divididos.

FORNECIMENTO DE FILLER Conforme solicitação do cliente: torres de filler Ø = 3200 ou Ø = 3800 em diferentes configurações 

*  Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 5 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K e fração máx. de material 0/2 de 4 0% | 80 ciclos de mistura por hora.



ABA 100–340 UNIBATCH

OTIMIZADA COM TECNOLOGIA  
DE PONTA
A versatilidade torna a ABA 100–340 UniBatch uma 
das usinas mais populares da Ammann. A usina está 
entre as alternativas de menor custo e é fácil de 
operar e manter. Ela também é conhecida por sua 
confiabilidade.  
 
A ABA 100–340 UniBatch oferece mais flexibilidade 
do que algumas outras usinas. É facilmente 
customizável e frequentemente envolve a engenharia 
da Ammann no local de instalação para garantir que 
o potencial da planta seja totalmente alcançado. Seu 
layout é flexível e a planta é adaptável a novos locais 
de instalação ou é facilmente integrada em locais 
existentes.

DESTAQUES
• Ampla gama de produção de 100 t/h a 340 t/h 

• Máximas opções de personalização combinadas com 
performance superior e eficiência econômica 

• Projetada para utilização em todo o mundo, com torre de 
mistura em módulos proporcionando facilidade de transporte 

• Tecnologia robusta e comprovada 

• Opcionais para alimentação de aditivos como pigmento 
corante, fibras e asfalto espumado Ammann 

• Pode ser montada e ampliada com inúmeras opções

• Projetada para fácil integração de opcionais e futuras 
tecnologias

USINAS DE ASFALTO AVANÇADAS
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PADRÃO

MODELO DA USINA* 140 180 210 240 260 300 340

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 340 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³–15 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural,  GLP, óleo leve, óleo pesado, pó de carvão (lenhite/BCD), pó de madeira* (*somente com T27110)

CAPACIDADE DE FILTRAGEM  
(FM AFA G5)

28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

PENEIRAMENTO 4 ou 5 frações 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

Módulo básico: 29 t
Módulo adicional de 24 t  

(total máx. 53 t)

Módulo básico: 36 t
Módulos adicionais 25 t + 25 t

(total máx. 86 t)

Módulo básico: 40 t
Módulos adicionais  

25 t + 25 t +25 t
(total máx. 115 t)

BALANÇA DE AGREGADOS 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BALANÇA DE FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BALANÇA DE ASFALTO 200 kg 264 kg 363 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE MÁX.**

 1.7 t 2.2 t  3.3 t  4.3 t

CAPACIDADE MÁX. DO 
MISTURADOR

145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

FORNECIMENTO DE ASFALTO
E-Bit, configurações verticais ou horizontais, 60 m³, 80 m³, 100 m³,

disponíveis também com compartimentos divididos. Opção: tanques com aquecimento por óleo térmico.

FORNECIMENTO DE FILLER Conforme solicitação do cliente: silos de filler recuperado e importado ou torres de filler em diferentes configurações.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Básico: 40 ou 30 t (2 c.) Opções para comportas de descarga em linha ou em 90°
Opcional sob a torre: +70 t (2 c.) até 3 silos em linha com skip horizontal e isolamento de 50 mm;

ou versão simplificada de 45 t ou 30 t (1 c.) com isolamento de 50 mm como opcional
Opção lateral com skip: 62 t (1 c.); ou 63 t (2 c.) + extensão de 49 t (2 c.).

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 %
Recomendação: RAC diretamente no misturador. 

Alternativa: RAC no elevador de agregados ou via anel do tambor secador RAH50.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 %
Até 40 % com tambor de reciclado RAH50, até 55 % com 40 % via anel + 15 % de RAC no misturador,

ou até 60 % via sistema de tambor secador em paralelo.

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K, fórmulas AC16 (6 frações) - AC22 (5 frações)  | 85 ciclos de mistura por hora.

** A injeção otimizada de asfalto e filler no misturador aumenta a eficiência de mistura de 85 ciclos por hora.
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PERFORMANCE

MODELO DA USINA* 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
5  % DE UMIDADE

100 t/h 140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 320 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³–15 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110 

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 10 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural,  GLP, óleo leve, óleo pesado, pó de carvão (lenhite/BCD), pó de madeira* (*somente com T27110)

CAPACIDADE DE FILTRAGEM  
(FM AFA G5)

28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 83 000 Nm³/h 90 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

PENEIRAMENTO 4 frações 4 ou 5 frações 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 13 m² 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

Módulo básico: 29 t
Módulo adicional de 24 t  

(total máx. 53 t)

Módulo básico: 36 t
Módulos adicionais 25 t + 25 t

(total máx. 86 t)

Módulo básico: 40 t
Módulos adicionais  

25 t + 25 t +25 t
(total máx. 115 t)

BALANÇA DE AGREGADOS 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BALANÇA DE FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BALANÇA DE ASFALTO 200 kg 264 kg 363 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE MÁX.**

 1.2 t  1.7 t  2.2 t  3.3 t  4.3 t

CAPACIDADE MÁX. DO 
MISTURADOR

102 t/h 145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

FORNECIMENTO DE ASFALTO
E-Bit, configurações verticais ou horizontais, 60 m³, 80 m³, 100 m³,

disponíveis também com compartimentos divididos. Opção: tanques com aquecimento por óleo térmico.

FORNECIMENTO DE FILLER Conforme solicitação do cliente: silos de filler recuperado e importado ou torres de filler em diferentes configurações.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Básico: 40 ou 30 t (2 c.) Opções para comportas de descarga em linha ou em 90°
Opcional sob a torre: +70 t (2 c.) até 3 silos em linha com skip horizontal e isolamento de 50 mm;

ou versão simplificada de 45 t ou 30 t (1 c.) com isolamento de 50 mm como opcional
Opção lateral com skip: 62 t (1 c.); ou 63 t (2 c.) + extensão de 49 t (2 c.).

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 %
Recomendação: RAC diretamente no misturador.

Alternativa: RAC no elevador de agregados ou via anel do tambor secador RAH50.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 %
Até 40 % com tambor de reciclado RAH50, até 55 % com 40 % via anel + 15 % de RAC no misturador,

ou até 60 % via sistema de tambor secador em paralelo.

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 5 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K, fórmulas AC16 (6 frações) - AC22 (5 frações)  | 85 ciclos de mistura por hora.

** A injeção otimizada de asfalto e filler no misturador aumenta a eficiência de mistura de 85 ciclos por hora.
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ABC 140-240 SOLIDBATCH

USINA DE ASFALTO ACESSÍVEL, SEM 
COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE
Procurando uma usina de asfalto eficiente, mas acessível? 
A ABC 140–240 SolidBatch pode muito bem ser  
sua resposta.  
 
A usina oferece capacidade de produção de 140 a 
240 toneladas por hora. Apresenta a qualidade Ammann, 
com todos os componentes principais (Ammann 
Core Components), como misturador, filtro e peneira 
desenvolvidos na própria empresa.  
 
É altamente padronizada para manter os custos baixos, 
embora a usina possa ser customizada para requisitos 
específicos de fabricação e mobilidade aprimorada. 

DESTAQUES
• Design e qualidade Ammann 

• Relação custo/desempenho imbatível 

• Compacta e modular para fácil transporte 

• Montagem rápida também devido a opções como fundações 
de aço integradas e cabeamento plug-in  

• Área de instalação compacta 

• Possibilidade de usar fornecedores locais de componentes 
não críticos 

• Projetado para fácil integração de opcionais e tecnologias 
futuras, como uso aperfeiçoado de aditivos, fibras e mais 
materiais recicláveis 

USINAS DE ASFALTO CLÁSSICAS
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MODELO DA USINA* 140 180 210 240

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

4, 5 ou 6

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

10 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1870 T 2080 T 2080 T 2390

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural,  GLP, óleo leve, óleo pesado

CAPACIDADE DE FILTRAGEM  
(FM AFA)

28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S

PENEIRAMENTO 4 ou 5 frações 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 15 m² ou 20 m² 27 m² ou 33 m² 

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

25 t ou 53 t 36 t ou 86 t

BALANÇA DE AGREGADOS 2500 kg 4155 kg

BALANÇA DE FILLER 300 kg 456 kg

BALANÇA DE ASFALTO 200 kg 264 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

1,7 t 2,2 t 3,3 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO E-Bit, 60 m³ (máx. 3) ou tanques contaneirs horizontais 55m³ (máx. 3) Tubulações com aquecimento elétrico.

FORNECIMENTO DE FILLER Silos de filler recuperado e importado ou torres de filler.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Descarga direta, 23 t com 1 compartimento,
50 t ou 90 t com 2 compartimentos e descarga direta.

Descarga direta, 50 t ou 90 t com 2 compartimentos  
e descarga direta.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 % Recomendação: RAC diretamente no misturador.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 % RAC via anel do tambor secador RAH50.

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 170K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.
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ABC 80–260 VALUETEC

A MAIS MODERNA TECNOLOGIA  
A UM PREÇO ACESSÍVEL
As usinas ABC ValueTec são eficientes, produtivas 
e perfeitas para atender as necessidades de 
empreiteiros que desejam processos simples e 
capacidade de customizá-las posteriormente  
com opcionais.  
 
As usinas podem variar de modelos 
essencialmente básicos a muito avançados, de 
acordo com as suas necessidades.

DESTAQUES
• Relação custo / desempenho imbatível

• Facilmente customizável com uma série de opcionais compatíveis 

• Acomoda-se em contêineres padrões para transporte econômico

• O queimador e o tambor secador se harmonizam bem juntos para 
uma performance de secagem com economia de combustível 

• Misturador de eixo duplo com paletas garante boa qualidade de 
mistura a uma taxa de produção consistente

USINAS DE ASFALTO CLÁSSICAS
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MODELO DA USINA 80 140 180 260

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE**

80 t/h 140 t/h 180 t/h 260 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

4-5 4-5 4-5 5-6

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

8 m³ 12 m³ 12 m³ 15 m³

ACIONAMENTO DO TAMBOR 
SECADOR

4 × 4 kW 4 × 9.5 kW 4 × 11 kW 4 × 15 kW

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 7 MW 10 MW 14 MW 18 MW

COMBUSTÍVEIS Óleo leve ou pesado

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 20 000 Nm³/h 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h

ÁREA DO FILTRAGEM 200 m² 420 m² 483 m² 724 m²

LARGURA/COMPRIMENTO DA 
PENEIRA

1.2 m / 3 m 1.5 m / 3,6 m 1.5 m / 3,6 m 1.8 m / 4 m

PENEIRAMENTO 4 ou 5 frações 4 ou 5 frações 4 ou 5 frações 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 13 m² 20 m² 20 m² 33 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES 16 t 29 t 29 t 56 t

BALANÇA DE AGREGADOS 1200 kg 2500 kg 2500 kg 4155 kg

BALANÇA DE FILLER 200 kg 300 kg 300 kg 456 kg

BALANÇA DE ASFALTO 150 kg 200 kg 200 kg 264 kg

AMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE MÁX.*

1.2 t 1.7 t 2.2 t  3.3 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO 15 m³, 30 m³ ou 50 m³ – Horizontal – Aquecimento por óleo térmico.

CAPACIDADE DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL (ÓLEO LEVE E 
PESADO)

18 000 l, 24 000 l – Vertical – Combustível pesado com aquecimento por óleo térmico.

FORNECIMENTO DE FILLER Silos de filler recuperado e importado.

SILO DE ARMAZENAMENTO DE 
MASSA PRONTA

50 t
(um compartimento)

45 t
(um compartimento)

45 t
(um compartimento)

100 t
(dois compartimentos)

ADIÇÃO DE RECICLADO
até 25%

(RAC a frio)
até 40–45 %

(reciclado quente + frio)
até 40–45 %

(reciclado quente + frio)
até 40–45 %

(reciclado quente + frio)

* A injeção otimizada de asfalto e filler no misturador aumenta a eficiência de mistura de 85 ciclos por hora.

** Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de 
umidade, aumento da temperatura dos agregados de 175K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL EFICIENTE
A usina ABT 140–180 QuickBatch foi projetada para transporte e instalação 
fáceis e econômicos, ao mesmo tempo em que oferece benefícios 
normalmente associados às instalações fixas.  
 
A eficiência de transporte internacional da ABT 140–180 QuickBatch é 
construída em torno do conceito de logística do “princípio do contêiner”. 
Os contêineres custam menos para transportar e os métodos para enviá-
los estão disponíveis mais facilmente - fatores que podem gerar economias 
substanciais de custo, especialmente se a usina for repetidamente realocada.  
 
Os componentes principais, incluindo unidades do secador/filtro e módulos 
de torre de mistura, utilizam estruturas que também servem como 
contêineres de transporte certificados. Os componentes são construídos em 
unidades de 20' ou 40', os tamanhos mais comuns de contêineres. Quando 
chega o momento de mover, os componentes são simplesmente carregados 
nos veículos de transporte. A usina inteira é disposta em 10 unidades. 
 
A precisão separa a ABT 140–180 QuickBatch da maioria das usinas em 
contêineres. A QuickBatch ABT 140–180 adere rigorosamente aos padrões 
internacionais, ajudando os proprietários das usinas a evitar complicações 
e garantindo que todos os requisitos relacionados as dimensões de 
transportes, tanto marítimos quanto terrestres e ferroviários, sejam 
atendidos.

USINAS DE ASFALTO COM TRANSPORTE OTIMIZADO

DESTAQUES
• Produção de 140-180 t/h 

• Baixos custos de transporte devido ao 
"princípio do contêiner" 

• Os contêineres correspondem 
precisamente aos padrões internacionais 
para evitar complicações de transporte

• Processo de embalar/desembalar mínimo 
ao realocar 

• Custos de preparação de site reduzidos 
visto a usina não requerer fundações de 
concreto 

• Baixos custos de instalação porque os 
módulos individuais altamente funcionais 
são conectados por meio de interfaces 
inteligentes

• Oferece todas as vantagens reais de uma 
usina de asfalto estacionária em termos 
de produção, desempenho e requisitos 
de espaço

ABT 140–180 QUICKBATCH
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MODELO DA USINA* 140 180

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

140 t/h 180 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

4 na versão básica (silos alimentadores adicionais conforme solicitação)

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³ cada

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1870 T 2080

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 10 MW 14 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, GLP, óleo leve, óleo pesado

CAPACIDADE DE FILTRAGEM  
(FM AFA)

29 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1536 VA 1536 S

PENEIRAMENTO 4 ou 5 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 15 – 20 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

Módulo básico: 26 t
Módulo adicional: 44 t (total máx. 70 t)

BALANÇA DE AGREGADOS 2500 kg

BALANÇA DE FILLER 300 kg

BALANÇA DE ASFALTO 200 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

1.7 t 2.2 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO Tanques container Eco-Bit, configuração horizontal.

FORNECIMENTO DE FILLER Silos de filler recuperado e importado.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Básico: descarga direta do misturador. Opcional: 32 t; 18 m³

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 % RAC diretamente no misturador 

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | Valores sujeitos a variação de ± 10 %.



ABT 240–300 SPEEDYBATCH

22

MOBILIDADE  
SEM COMPROMETIMENTO
A ABT 240–300 SpeedyBatch foi configurada 
perfeitamente de acordo com as dimensões 
de  contêineres  e desenvolvida para uma 
implantação rápida.  
 
A usina ABT 240–300 SpeedyBatch oferece 
itens que tornam o processo de movimentação 
mais fácil. Os dutos para os cabos são 
integrados às passarelas, fornecendo proteção 
durante o transporte. Os elevadores e seus 
custos associados não são necessários, já que 
os silos de filler recuperado e importado fazem 
parte da estrutura de suporte.

DESTAQUES
• Produção de 240 t/h a 300 t/h 

• Instalação e implementação extremamente rápidas 

• Custos de preparação de site reduzidos visto a usina não requerer 
fundações de concreto

• Baixos custos de instalação porque os módulos individuais altamente 
funcionais são conectados por meio de interfaces inteligentes 

• Oferece todas as vantagens reais de uma usina de asfalto estacionária 
em termos de produção, desempenho e requisitos de espaço

• Inclui a gama completa de soluções de reciclagem da Ammann 

• Transporte de filler realizado por helicoidais; sem a necessidade de 
elevadores

USINAS DE ASFALTO COM TRANSPORTE OTIMIZADO
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MODELO DA USINA* 240 300

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

240 t/h 300 t/h 

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

14.19 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR ES 2390 ES 25100

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 16 MW 20 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural,  GLP, óleo leve, óleo pesado, combinação óleo/gás

CAPACIDADE DE FILTRAGEM  
(FM AFA)

50 000 Nm³/h 65 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1840 S VA 2050 S

PENEIRAMENTO 4 ou 5 frações 5 ou 6 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 31 m² 43,5 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

18 t + opção de extensão 29 t
(total 47 t)

27 t + opção de extensão de 33 t
(total 60 t)

BALANÇA DE AGREGADOS 3200 kg 4320 kg

BALANÇA DE FILLER 359 kg 440 kg

BALANÇA DE ASFALTO 285 kg 380 kg

AMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

3.3 t 4 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO
Tanques horizontais com aquecimento por óleo térmico 35 – 50 – 67 m³.

Opcional: E-Bit, configurações verticais ou horizontais, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponíveis também  
com compartimentos divididos.

FORNECIMENTO DE FILLER
Silo de filler recuperado horizontal (integrado ao filtro), opcional silos de filler importado com silo filler recuperado, 

torre de filler qualquer configuração solicitada.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Descarga direta, 30 t em 1 compartimento, lateral de 112 t em 2 compartimentos.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 %
Recomendação: RAC diretamente no misturador.

Alternativa: RAC no elevador de agregados ou via anel do tambor secador RAH50.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 % Até 40 % com tambor de reciclado RAH50

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 175K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.



ABM 90–140 EASYBATCH
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A USINA SUPER-MÓVEL MAIS COMPACTA 
DO MERCADO
A ABM 90–140 EasyBatch oferece a flexibilidade de uma 
usina gravimétrica com capacidade de alta mobilidade. 
Na verdade, a usina ABM 90–140 EasyBatch fica pronta 
para produzir dois dias após um deslocamento.  
 
A usina completa e autônoma é montada sobre chassis 
e pode ser instalada sem o auxílio de guindaste. A usina 
é ideal para diversas realocações em um único ano e 
foi especificamente projetada para produção confiável 
em regiões com infraestrutura pouco desenvolvida. Sua 
largura de transporte de 3 m e altura de 4.25 m também 
facilitam os deslocamentos.

DESTAQUES
• Produção de 90 t/h a 140 t/h 

• Realocação e instalação extremamente rápidas 

• Pré-montada e testada em fábrica 

• Compacta no site e durante o transporte, com largura 
máxima de 3 m 

• Não requerer fundações de concreto

• Pode ser instalada sem guindaste 

• Os opcionais disponíveis tornam a usina customizável para 
as aplicações, particularmente importante dado o uso 
frequente em locais isolados

USINAS DE ASFALTO MÓVEIS
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MODELO DA USINA* 90 140

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

90 t/h 140 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

2 + 2 4 (Opção: + 1)

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

Total 24 m³ Total 26 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR ES 1410 / 1650 T 1770 S

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 6.5 MW 10 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, óleo pesado

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 18 000 Nm³/h 29 000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 1440 VA 1536

PENEIRAMENTO 4 Frações incluindo o bypass 4 frações (opcional: 5 frações)

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 10.5 m² 15.8 m²

SILO DE AGREGADOS QUENTES - 
1 LINHA

10 t
15 t (4 compartimentos /  

Opcional: 5 compartimentos)

BALANÇA DE AGREGADOS 1760 kg 2560 kg

BALANÇA DE AGREGADOS Incluído na balança de agregados Opçional: balança de filler de 200 kg separada

DOSAGEM DE ASFALTO Sistema de fluxo de massa de coriolis opcional ou volumétrico

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

1.2 t 1.7 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO 1 tanque de asfalto de 25 m³ Opcional

FORNECIMENTO DE FILLER Opcional

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Descarga direta.
Opciomal: silo lateral 57 t – 120 t com 1 c. ou 76 t com 2 c.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 % Opcional
Adição de reciclado a frio (RAC) diretamente

no misturador.

DIMENSÕES DE TRANSPORTE  
SEM CAMINHÃO
(comprimento × largura × altura) 

Trailer 1: 19,95 × 3 × 4,48 m
Trailer 2: 15,8 × 3 × 4,48 m

Trailer 1: 21,5 × 3 × 4,3 m
Trailer 2: 16,5 × 3 × 4,3 m

OPCIONAIS
Tanques de asfalto

Silo de filler
Medidor de vazão mássico coriolis para dosagem de asfalto

Silo alimentador a frio adicional
Peneira com 5 frações

Sistema de asfalto espumado
Tanques de asfalto

Silo de filler
Medidor de vazão mássico coriolis para dosagem de asfalto

Balança de pesagem de filler
Tanque de combustível diesel

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 170K e fração máx. de material 0/2 de 40 % | 80 ciclos de mistura por hora.



ABM 240–320 BLACKMOVE
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ALTA CAPACIDADE EM CONJUNTO COM  
MOBILIDADE AUTÔNOMA
A ABM 240–320 BlackMove é a usina de asfalto móvel de maior capacidade 
do mercado. A usina oferece capacidade de 240 a 320 toneladas por hora 
e, ainda assim, consegue manter uma alta mobilidade. É perfeitamente 
adequada para uso em grandes canteiros de obras, localizados distantes dos 
principais centros de infraestrutura.  
 
A usina é montada sobre seis semirreboques e pode ser instalada com 
equipamentos de elevação de pequena capacidade. A instalação na obra 
dos sistemas eletrônico e de controle consiste simplesmente em conectar as 
interfaces básicas.  
 
O design avançado da usina permite uma ampla gama de opcionais, como 
asfalto reciclado e adição de fibra, que também podem ser instaladas através 
de retrofit.

DESTAQUES
• Produção de 240 t/h a 320 t/h

• Pré-montada e testada em fábrica

• Transportada em seis semirreboques

• Montagem na obra extremamente rápida

• Não requerer fundações de concreto

• Pode ser equipada com uma ampla gama 
de sistemas de alimentação

USINAS DE ASFALTO MÓVEIS
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MODELO DA USINA* 240 320

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COM 
3 % DE UMIDADE

240 t/h 300 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

5 (opção 9)

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

7.5 m³ ou 14 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 22100 T 25110

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 16 MW 20 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural,  GLP, óleo leve, óleo pesado

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 48 000 Nm³/h 65.000 Nm³/h

MODELO DA PENEIRA VA 2050 BM2

PENEIRAMENTO 5 frações

SUPERFÍCIE DA PENEIRA 36.2 m²

NÚMERO DE MALHAS DE 
PENEIRA

5

SILO DE AGREGADOS QUENTES 
- 1 LINHA

23 t (5 compartimentos)

BALANÇA DE AGREGADOS 4000 kg

BALANÇA DE FILLER 400 kg

BALANÇA DE ASFALTO 320 kg

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

4 t

FORNECIMENTO DE ASFALTO Máx. de 4 tanques. E-bit horizontal de 55 m³

FORNECIMENTO DE FILLER
Básico: Silo de filler recuperdo de 20 m³.

Opcional: Silo de filler recuperado de 20m³, silo de filler importado de 60 m³.
Opcional: torre de filler (filler recuperado de 20 m³, filler importado de 40 m³).

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

Descarga direta ou silo lateral de 54 t (1 c.) ou 112 t (2 c.) semimóvel.
Opcional: 90 t (2 c.) móvel.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 30 % RAC diretamente no misturador

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 40 % RAH50-25100 –

* Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
aumento da temperatura dos agregados de 170K e fração máx. de material 0/2 de 40% | 80 ciclos de mistura por hora.



As usinas de asfalto premium da Ammann utilizam engenharia de processo complexo, que requer interação perfeita 
entre todos os componentes individuais. Esta integração é tão essencial, que a Ammann desenvolve e fabrica todos 
os componentes principais (Ammann Core Components), incluindo secadores, queimadores, filtros, peneiras, sistemas 
de controle e misturadores. Fabricá-los é a única garantia de que nossas usinas cumprirão com os exigentes critérios 
e padrões do ambiente do mercado moderno. A Ammann é, atualmente, a única fabricante de usinas de asfalto que 
oferece essa abordagem de procedência de fabricação única, nos colocando como parceiros profissionais que podem 
lidar com todos os aspectos da sua usina de asfalto. Damos as respostas quando você precisa delas e mantemos a mente 
aberta para entender completamente as suas necessidades.

QUEIMADORES E SECADORES
Os queimadores e secadores da Ammann são altamente 
confiáveis, produtivos e possuem tecnologia de ponta. O design 
robusto, compacto e energeticamente eficiente minimiza as 
exigências de manutenção e reduz o consumo de combustível. 
Os queimadores e secadores são adaptáveis a vários tipos de 
usinas da Ammann e construídos para facilitar a operação.  
Uma vasta gama de opções está disponível.  

PENEIRAS
As peneiras da Ammann são altamente confiáveis e classificam 
os materiais de maneira apropriada. O carregamento otimizado 
do material maximiza o uso da área disponível da peneira. 
Uma estrutura livre de poeira está entre as características 
apropriadamente projetadas. As peneiras são fáceis de operar 
e requerem mínima manutenção. Uma vasta gama de opções 
está disponível. 

FILTROS
O fluxo é otimizado por meio de uma análise altamente técnica. 
Os filtros funcionam bem de cima a baixo e minimizam a 
necessidade de manutenções. As mangas Ammatex oferecem 
resistência a altas temperaturas e eliminam a necessidade de 
comportas de entrada de ar frio. O revestimento e as costuras 
de PTFE proporcionam resistência excepcional e vida útil mais 
longa. O isolamento térmico eficiente contribui para a alta 
performance das usinas.

MISTURADORES
Os misturadores são altamente confiáveis, alcançando perfeita 
homogeneização com curto tempo de mistura. A manutenção 
é mínima e todos os componentes funcionam de forma 
perfeita e eficiente em virtude da qualidade da engenharia 
da Ammann. Os misturadores de fácil operação são parte 
primordial das usinas Ammann.

COMPONENTES PRINCIPAIS
DAS USINAS AMMANN 
TUDO A PARTIR DE UMA ORIGEM
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O SISTEMA DE FIELD BUS  
GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS 
CONFIÁVEL 
O sistema field bus é comprovadamente robusto e confiável 
para condições críticas de operação. As falhas podem ser 
detectadas e eliminadas de forma eficiente através das 
ferramentas de diagnóstico, mesmo via suporte remoto. 

COMPONENTES DO PAINÉL ELÉTRICO  
DESENVOLVIDOS PARA TRABALHOS 
ÁRDUOS, 24 HORAS POR DIA 
Os componentes do painel elétrico devem resistir aos 
esforços de trabalho mais extremos, 24 horas por dia. Por 
essa razão a Ammann utiliza exclusivamente componentes 
de qualidade comprovada, de fabricantes de renome e 
disponíveis no mundo inteiro. 

O confiável e inovador sistema de controle as1 combina o consagrado software da Ammann com um hardware 
industrial especialmente compatibilizado. O computador industrial que leva o as1 foi projetado e testado 
para uso em ambientes altamente hostis. Sua rede de comunicação também foi otimizada. A flexibilidade das 
configurações atendem as mais variadas necessidades dos clientes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Funcionalidade abrangente do sistema

• Fácil de aprender em pouco tempo

• Operação segura 

• Conceito comprovado de field bus e elementos de 
carga com o máximo de confiabilidade

• Organização profissional de hotline e assistência, 
operacional no mundo inteiro

HOTLINE E ASSISTÊNCIA  
GARANTIA DE DISPONIBILIDADE DAS USINAS 
As falhas eletromecânicas podem ser rapidamente 
solucionadas pela própria equipe técnica do cliente com 
a ajuda dos esquemas elétricos e das ferramentas de 
diagnóstico do as1.

A experiente equipe de atendimento via hotline da Ammann 
pode ser chamada a qualquer hora para suporte em 
diagnósticos de falhas ou manutenções. Os modernos meios 
de telecomunicação aumentam a disponibilidade operacional 
das usinas e reduzem a necessidade de despesas com visitas a 
obras para serviços.

CONTROLE AS1
AVANÇADO, CONFIÁVEL E COMPROVADO NO MUNDO INTEIRO
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COBRINDO TODAS AS NECESSIDADES
Os contratos de serviços de manutenção e os treinamentos técnicos fornecidos pela Ammann ajudam a proteger o seu 
investimento, enquanto os treinamentos dos operadores garantem que a sua equipe seja capaz de utilizar todos os 
recursos e benefícios disponíveis na sua usina. Quando suas necessidades mudarem, a Ammann oferece opções de retrofit 
(modernização) que podem proporcionar uma usina tão boa quanto uma nova a um baixo custo. 

COLOQUE A EXPERTISE 
DA AMMANN PARA 
TRABALHAR
A Ammann oferece pacotes de 
serviços que asseguram que 
toda a manutenção esteja em 
dia, tornando sua usina eficiente 
e protegendo-a do desgaste 
prematuro que pode resultar de 
práticas de serviço ruins. Uma 
variedade de pacotes de serviços 
técnicos estão disponíveis. Ou, 
se preferir, um representante 
da Ammann pode visitar a sua 
usina e juntos vocês podem 
desenvolver um plano que se 
adapte perfeitamente as suas 
necessidades.

ESTAMOS PRONTOS 
PARA SUA 
NECESSIDADE
Os especialistas da Ammann 
estão preparados para 
atender você em situaões 
de emergência 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. 
A equipe de atendimento 
remoto é altamente treinada 
e experiente. Os atendentes 
podem orientá-los sobre 
suas necessidades – em 
vários idiomas – através de 
uma conexão remota ao seu 
sistema, que minimizará o 
tempo de solução dos

problemas.

VALOR E 
DISPONIBILIDADE
As peças da Ammann fornecem 
o melhor retorno durante a 
vida útil da sua usina. As peças 
são feitas para durar e ter uma 
vida útil mais longa do que os 
produtos de baixo custo no 
mercado. As peças da Ammann 
também são a opção perfeita 
para a sua usina, permitindo que 
outros componentes funcionem 
de forma mais eficiente e durem 
mais. A disponibilidade é outro 
foco importante da Ammann. A 
equipe de logística da Ammann 
revisou recentemente os centros 
de armazenamento e processos 
para assegurar que as peças mais 
essenciais estejam sempre próximas.

PÓS-VENDAS
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TREINAMENTO

APRENDA A EXPLORAR COMPLETAMENTE O POTENCIAL DA SUA USINA ATRAVÉS DE TREINAMENTO
A sua usina dispõe de componentes que garantem alta produtividade e utiliza tecnologias que oferecem benefícios que eram 
inimagináveis até alguns anos atrás. No entanto, estes componentes e essas tecnologias só são realmente boas quando o operador as 
utiliza. Como você pode ajudar seus operadores a tirarem o máximo proveito das ferramentas a sua disposição? A resposta é treinamento.

CENTROS DE TREINAMENTO NO MUNDO INTEIRO
A Ammann dispõe de mais de 10 centros de treinamento no mundo inteiro.  
Todos distinguem-se pelas seguintes características:

• Relação equilibrada entre a teoria e a prática: Os centros 
combinam o ensino teórico tradicional com a experiência 
prática, incluindo a disponibilidade de componentes das 
usinas para as aulas de manutenção.

• Experimentar sem consequências graves: O simulador as1 
proporciona cenários realísticos sem o risco de desperdiçar 
material ou de provocar tempos de paradas na usina. 
Os operadores podem experimentar e aprender com os 
seus erros – sem consequências dispendiosas para a sua 
operação.

• Aprender com colegas: As formações são procuradas por 
participantes de outras empresas. Todos os participantes 
dizem que a interação com os colegas e saber como estes 
lidam com os problemas fornece uma vantagem adicional.

• Aprender na sua língua materna: Os cursos são dados em 
diferentes idiomas. Deste modo, garante-se que todos os 
participantes compreendam tudo e que o investimentona 
formação valha realmente a pena.

Além disso, os especialistas da Ammann podem customizar um curso adaptado às suas necessidades e trabalhar com os seus 
operadores e gerentes de produção na sua empresa. A vantagem consiste na experiência prática no seu própria equipamento 
e na possibilidade de um número maior de colaboradores poder participar, mais adequado do que se fossem enviados a um 
centro de treinamento regional. Escolha um dos módulos de treinamento da Ammann.
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