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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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O QUE DIFERENCIAM AS 
USINAS DA AMMANN?

SISTEMA DE “DESPERDÍCIO ZERO”
A Ammann se recusou a aceitar que a primeira 
e a última tonelada de todos os turnos fossem 
desperdiçadas. A equipe de especialistas da Ammann 
desenvolveu uma solução patenteada que garante 
que todas as misturas tenham uma porcentagem 
adequada de grandes e pequenos agregados desde 
o início até o final. Agora, os clientes da Ammann, 
como você, conseguem evitar que até 5 toneladas de 
mistura por turno vá para o lixo – todos os dias.

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 
o comissionamento - assim como os modelos 
disponíveis que não necessitam do uso de um 
guindaste durante a instalação. Algumas usinas 
podem ser instaladas sem fundações de concreto, 
outra economia significativa de custos e tempo. A 
Ammann oferece tudo isso, ao mesmo tempo em que 
oferece benefícios que normalmente estão associados 
a instalações estacionárias.

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.

MISTURA E AQUECIMENTO 
SEPARADOS
A separação dos processos permite o ajuste dos 
tempos de mistura, proporcionando flexibilidade 
e reduzindo as emissões significativamente. 
Os operadores das usinas também valorizam a 
capacidade de poder modificar facilmente as 
receitas sem parar e iniciar o equipamento, uma boa 
economia de custos.

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.

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.
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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.

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.

“Ammann significa usinas de asfalto 
com soluções orientadas ao mercado 
e serviços personalizados.”
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UMA RECEITA PRÓPRIA

USINAS DE ASFALTO 
CONTÍNUAS

Qual é o segredo do sucesso das usinas de asfalto contínuas da Ammann? Construir componentes de qualidade, 
projetá-los para trabalhar em conjunto e nunca parar de se aprimorar. Estar próximo dos clientes é essencial para 
fazer esse processo funcionar. Dessa maneira, suas necessidades chegam à equipe de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Ammann, onde nascem novos produtos com valor agregado real. 

ACP 240–340 CONTIMIX

ACM 100–210 PRIME

ACP 300 CONTIHRT

SCC 200–400 COLDMIX

PREMIUM

MÓVEL

PREMIUM

CLÁSSICA
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ACC 90–120 COUNTERMIXACC 140–240 CONTIBASE
CLÁSSICACLÁSSICA

As informações do passado levaram ao sistema patenteado de “desperdício zero” e também nos levaram a 
separar o aquecimento e a mistura para que as receitas possam ser ajustadas durante o processo e paradas e 
partidas dispendiosas evitadas. Esses são apenas alguns exemplos e, é claro, há muito mais por vir.



ACP 240–340 CONTIMIX

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO 
CONTÍNUA
A ACP 240–340 ContiMix oferece os benefícios tanto de usinas 
gravimétricas como contínuas, proporcionando a produtividade e 
flexibilidade que você precisa. Ela também é conhecida pela alta 
capacidade com baixos custos de produção e preparação de misturas 
homogêneas de alta qualidade.  
 
A clara separação dos processos de aquecimento e mistura dos 
materiais reduz as emissões e permite que todos os ingredientes sejam 
descarregados diretamente no misturador de duplo eixo, que também 
serve como um pulmão e permite mudanças de receita durante o 
processo, eliminando assim paradas e partidas dispendiosas.  
 
Como todas as usinas de asfalto da Ammann, a ACP 240–340 
ContiMix é equipada com os componentes principais (Ammann Core 
Components) testados e aprovados, incluindo o secador, o misturador 
e o sistema de controle. 

DESTAQUES
• Produção de 240 t/h a 340 t/h 

• Asfaltos sensíveis ao calor podem ser 
adicionados ao material em mistura fora  
do secador 

• Investimento e custos operacionais reduzidos 

• Excelente performance e qualidade de mistura 

• Processos de mistura e aquecimento 
claramente separados

• Sem perda de material durante a partida e 
parada de produção devido ao sistema de 
“desperdício zero”

USINA DE ASFALTO PREMIUM
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MODELO DA USINA* 240 300 340

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA COM 3 % DE UMIDADE

240 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 2390 T 25100 T 25100 

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 16 MW 20 MW 24 MW

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

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 50 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

SISTEMA DE PESAGEM DE 
AGREGADOS

Sistema de pesagem na correia coletora ou na correia transportadora

SISTEMA DE PESAGEM DE FILLER Sistema de pesagem diferencial

SISTEMA DE DOSAGEM DE 
ASFALTO

Medidor de vazão mássico – coriolis

MODELO DO MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

4 t

NÚMERO DE BRAÇOS/ALETAS 
(POR EIXO)

10

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

260 t ou 300 t em 4 compartimentos

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

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 60 % Até 40 % com tambor de reciclado RAH50 + 15 % RAC no misturador.

OPCIONAIS Dispositivo para mistura com asfalto espumado (single-phase), adição de fibra granular.

* 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 %.
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ACP 300 CONTIHRT

“RECICLAGEM CONTÍNUA”
A Ammann ACP ContiHRT atende às necessidades 
dos clientes que desejam uma usina de asfalto 
contínua com alta capacidade de reciclagem.  
 
A usina possui um secador paralelo exclusivo para 
RAP – para a adição de reciclado a quente, e uma 
alimentação separada para reciclado a frio. Isso 
permite que a usina produza misturas que contenha 
até 60 por cento de RAP.  
 
Processos separados de secagem e mistura garantem 
a mais alta qualidade e flexibilidade – mesmo ao 
trabalhar com receitas complexas que utilizam RAP 
e aditivos. A usina também minimiza as emissões 
porque o RAP, o ligante e os aditivos são aquecidos a 
temperaturas de secagem mais baixas.

DESTAQUES
• Sistema paralelo de reciclado a quente RAH60 para alta 

utilização de RAP – de 60 por cento 

• Sistema separado de reciclado a frio para utilização de 30 por 
cento de RAP 

• Processos separados de secagem e mistura proporcionam alta 
qualidade e flexibilidade – mesmo com receitas complexas 

• O projeto horizontal da usina garante uma montagem e 
desmontagem rápida e fácil 

• Capacidade de produção contínua de até 300 toneladas 
métricas por hora proporcionando máximo desempenho para 
grandes projetos 

• Capaz de incorporar telhas, aditivos líquidos, fibra granulada e 
asfalto espumado devido ao sistema de “desperdício zero”

USINAS DE ASFALTO PREMIUM
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MODELO DA USINA * 300

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA COM 5 % DE UMIDADE

300 toneladas métricas/h

SISTEMA DE RECICLADO RAH60 (fluxo paralelo)

ADIÇÃO MÁXIMA DE RECICLADO 60 %

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES DE RECICLADO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES DE RECICLADO

20 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR DE 
RECICLADO

RT 25140

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
RECICLAGEM A 3 % DE UMIDADE

180 toneladas métricas/h

POTÊNCIA DO QUEIMADOR DO 
TAMBOR DE RECICLAGEM

12 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, gás liquefeito de petróleo (GLP)

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 90 000 Nm³/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

Conforme solicitação

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

20 m³

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 27110

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
SECAGEM A 3 % DE UMIDADE

363 toneladas métricas/h

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 26 MW

COMBUSTÍVEIS Gás natural, óleo leve, gás liquefeito de petróleo (GLP)

SISTEMA DE PESAGEM DE 
AGREGADOS

Pesagem na correia

SISTEMA DE PESAGEM DE FILLER Pesagem nos helicoidais (opcional)

SISTEMA DE DOSAGEM DE ASFALTO Medidor de vazão mássico – coriolis

MODELO DO MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento.

CAPACIDADE MÁXIMA DE MISTURA 320 toneladas métricas/h

ADIÇÃO DE RECICLADO A FRIO A 
3 % DE UMIDADE

Até 30 % de adição de RAC diretamente no misturador.

SISTEMA DE PESAGEM DE 
RECICLADO A FRIO

Pesagem na correia

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 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 virgens de 170 K e de asfalto reciclado de 120 K e fração máx. de material 0/2 de 40 %.
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ACC 140–240 CONTIBASE

PRONTA PARA CUSTOMIZAÇÃO
A ACC ContiBase oferece uma excelente relação custo/
desempenho. O preço de aquisição é extremamente 
competitivo porque a usina contínua é altamente 
padronizada e o modelo básico inclui apenas alguns 
extras. Como alternativa, o cliente seleciona o modelo 
ACC ContiBase padrão e, a seguir, escolhe entre uma 
variedade de opcionais. Esses opcionais, por fim, levam a 
uma usina altamente personalizada. 
 
Manter os custos ainda mais baixos é a liberdade do 
cliente usar fornecedores locais para obter os itens não 
críticos. As usinas ACC ContiBase proporcionam uma 
produtividade garantida, com opções de capacidade de 
140, 180 e 240 toneladas por hora.

DESTAQUES
• Relação custo / desempenho imbatível 

• Eficiência de combustível excepcional

• Fácil de transportar, ao mesmo tempo em que mantem 
as vantagens de uma usina convencional, incluindo alta 
produtividade por hora

• Suporte remoto para serviço conveniente 

• Utiliza a tecnologia Ammann de reciclagem, líder da 
indústria  

• Projetada para fácil integração de tecnologias futuras 

• Conta com o sistema controle as1, intuitivo e produtivo

USINAS DE ASFALTO CLÁSSICAS
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MODELO DA USINA* 140 180 240

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA COM 3 % DE UMIDADE

140 t/h 180 t/h 240 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 

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 10 MW 14 MW 16 MW

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

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 48 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h

SISTEMA DE PESAGEM DE 
AGREGADOS

Sistema de pesagem na correia coletora ou na correia transportadora

SISTEMA DE PESAGEM DE 
FILLER

Sistema de pesagem diferencial

SISTEMA DE DOSAGEM DE 
ASFALTO

Medidor de vazão mássico – coriolis

MODELO DO MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

1.6 t 1.6 t 4 t

NÚMERO DE BRAÇOS/ALETAS 
(POR EIXO)

10

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 em diferentes configurações.

SILO DE ARMAZENAMENTO 
DE MASSA PRONTA / 
COMPARTIMENTOS

25 t em 1 compartimento, 50 t ou 100 t em 2 compartimentos, 200 ou 300 t em 4 compartimentos

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

Alternativa: RAC via anel no tambor RAH50.

ADIÇÃO DE RECICLADO ATÉ 50 % 
/ 60 %

Até 40 % com tambor de reciclado RAH50,  
até 60% com 40% RAC via anel + 15 % RAC no misturador.

OPCIONAIS Dispositivo para mistura com asfalto espumado (single-phase), adição de fibra granular.

* 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 %.
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ACC 90–120 COUNTERMIX

TECNOLOGIA CONTRAFLUXO EFICIENTE
As usinas ACC CounterMix são eficientes e ecologicamente corretas.  
Elas combinam a simplicidade das usinas contínuas drum-mix tradicionais 
com a eficiência adicional obtida através da tecnologia de contrafluxo.  
 
As usinas produzem mistura a um custo mais baixo do que as usinas 
drum-mix tradicionais de tambor de fluxo paralelo. Elas necessitam menos 
energia para aquecer os materiais e, portanto, também reduzem as 
emissões. As usinas também podem incorporar facilmente asfalto reciclado 
e outros aditivos.  
 
A tecnologia de contrafluxo proporciona uma economia de custos, 
ajudando a usina a apresentar um baixo custo de utilização. As despesas 
relacionadas a descarte são minimizadas visto a usina reutilizar os finos de 
maior e menor granulometria.

DESTAQUES
• Demanda mínima de energia 

• Emissão reduzida de VOC nos gases 
de exaustão 

• Filtro de mangas com pré-separador 
eficiente e ecologicamente correto 

• Produz misturas de alta qualidade 

• Proporciona aquecimento dos 
agregados por radiação a partir da 
chama do queimador

USINAS DE ASFALTO CLÁSSICAS

14



MODELO DA USINA* 90 120

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA COM 3 % DE UMIDADE

90 t/h 120 t/h

NÚMERO DE SILOS 
ALIMENTADORES A FRIO

4

MODELO DO TAMBOR SECADOR 8 m³ cada silo com extensões

CORREIA EXTRATORA E 
ACIONAMENTO

450 mm × 1.4 m / 1.1 kW × 4 = 4.4 kW

CORREIA TRANSPORTADORA 
INTERMEDIÁRIA E ACIONAMENTO

500 mm × 11 m / 2.2 kW 600 mm / 3.7 kW

VIBRADOR DE PAREDE DO SILO 
ALIMENTADOR

0.18 kW

TELA DA PENEIRA REMOVEDORA 
DE SOBRETAMANHO E 
ACIONAMENTO

45 × 45 mm / 0.18 kW

CORREIA TRANSPORTADORA 
LANÇADORA E ACIONAMENTO

500 mm / 3,7 kW 500 mm / 4,5 kW

MODELO DO TAMBOR SECADOR Contrafluxo inclinado, cilíndrico

DIÂMETRO / COMPRIMENTO 1650 / 7080 mm (com anel RAP) 1800 / 8500 mm (com anel RAP)

ACIONAMENTO DO SECADOR 7.5 × 4 = 30 kW (total), com anel de RAP  9.5 × 4 = 38 kW (total), com anel de RAP

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 6.59 MW (queimador S8 com duto extendido) 7.67 MW (queimador S10 com duto extendido)

COMBUSTÍVEIS Queimador básico para LDO/Diesel. Opcional: óleo pesado.

CAPACIDADE DO FILTRAGEM 15 000 Nm³/h 31 000 Nm³/h

ÁREA DE FILTRAGEM 200 m² 420 m²

CAPACIDADE DO EXAUSTOR Potência do motor 45 kW Potência do motor 75 kW

CAPACIDADE DA CORREIA DE 
DESCARGA DE MASSA PRONTA

200 t/h

LARGURA DA CORREIA DE 
DESCARGA

600 mm

ACIONAMENTO DA CORREIA DE 
DESCARGA

5.5 kW

CAPACIDADE DO SILO DE 
DESCARGA DE MASSA PRONTA

1.5 t

ACIONAMENTO HIDRÁULICO 3.7 kW

FORNECIMENTO DE FILLER
Capacidade do silo de filler mineral 1.5 m³, acionamento 1.5 kW. Compressor de ar 11 kW.

Outros tamanhos e modelos sob consulta.

ITENS OPCIONAIS

CAPACIDADE DO ELEVADOR DE 
ARRASTE

100 t/h 120 t/h

SILO DE ARMAZENAMENTO DE 
MASSA PRONTA

50 t

TANQUES DE ASFALTO 20 kl / 30 kl tipo horizontal. Aquecimento direto / aquecimento por óleo térmico.

ADIÇÃO DE RECICLADO Através do anel de adição de RAP no tambor secador.

TAMANHO ESPECIAL SOB CONSULTA

*  Capacidade de produção de mistura a quente baseada nas seguintes condições: 10% de adição de asfalto e 12 % de filler, entrada dos agregados com 3 % de umidade, 
temperatura da mistura 150 °C e fração máx. de material 0/2 de 40 %.
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SCC 200–400 COLDMIX

FLEXIBILIDADE PURA: USINA CONTÍNUA DE 
MISTURA A FRIO 
Por vezes, as sub-bases exigem apenas mistura a frio. A usina 
Ammann SCC 200–400 ColdMix existe para fornecer o que 
é necessário – e somente o que é necessário – para ajudar a 
reduzir seus custos.  
 
A SCC 200–400 ColdMix é uma usina de mistura a frio 
compacta e eficiente, que economiza custos de combustível 
e, além disso, atende aos mais rígidos padrões de emissões. 
Pode ser usada para produzir camadas de bases ligadas 
hidraulicamente, mistura asfáltica feita com asfalto 
espumado ou asfalto frio à base de emulsão. 

DESTAQUES
• Produção de até 400 t/h 

• Usina contínua compacta com excelente 
performance e qualidade de mistura asfáltica 

• Conceito de planta modular com fundações de 
estrutura de aço; não requer bases de concreto 

• Pequena o suficiente para ser realocada com seus 
próprios recursos disponíveis 

USINAS DE ASFALTO CLÁSSICAS
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MODELO DA USINA 200 400

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA

130–200 t/h 200-400 t/h

POTÊNCIA DO GERADOR 200 kW 210 kW

LARGURA / ALTURA DE 
CARREGAMENTO

400 / 230 V

CAPACIDADE DOS SILOS 
ALIMENTADORES

3 × 8 m³ 4 × 20 m³

LARGURA / ALTURA DE 
CARREGAMENTO DOS SILOS

4000 mm / 4100 mm

BALANÇA DE PESAGEM DE 
CIMENTO

0,3 m³ 0,5 m³ 

SISTEMA DE PESAGEM 
DIFERENCIAL DE CIMENTO

1,3-8 t/h 1-40 t/h

DIMENSÕES DE TRANSPORTE 
(COM / SEM CAMINHÃO) 

Dimensões padrão de contêiner

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA 
CONCRETO COM VÁLVULA DE 
CONTROLE E MEDIDOR DE VAZÃO 
MAGNÉTICO INDUTIVO

2.6–10 m³/h 4-35 m³/h

MODELO DO MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento.

TAMANHO DO MISTURADOR / 
CAPACIDADE

2 t 4 t

ACIONAMENTO 2 × 30 kW 2 × 45 kW

CORREIA DE DESCARGA Para descarga em caminhão ou no canteiro de obras.

OPCIONAIS Asfalto espumado e dosagem de emulsão.
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ACM 100–210 PRIME

FLEXÍVEL, PURA E SIMPLES
A ACM 100 Prime, a ACM 140 Prime e a ACM 210 Prime são as versões 
ultra móveis das bem sucedidas usinas de asfalto contínuas da Ammann. 
 
As usinas mantêm os principais recursos e benefícios de outras usinas 
Ammann, incluindo o inovador sistema de controle as1 e componentes 
principais (Ammann “core components”) testados e aprovados. Um 
recurso especial das usinas é a comporta de descarga regulável do 
misturador, que permite que o nível de enchimento e o tempo da 
mistura sejam ajustados dependendo da fórmula e produção.  
 
A ACM 100 Prime tem uma capacidade de produção de 100 toneladas 
por hora, a ACM 140 Prime produz 140 toneladas por hora, ao passo 
que a ACM 210 Prime produz 210 toneladas por hora.

DESTAQUES
• Ultra móvel e com design compacto

• Excelente desempenho e qualidade de 
mistura

• Processos de mistura e aquecimento 
claramente separados

• Aditivos como fibras e asfalto espumado 
(Ammann Foam) podem ser introduzidos 
longe da fonte de calor 

• Tempo de mistura ajustável, baseado na 
fórmula e na capacidade

USINAS DE ASFALTO MÓVEIS
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MODELO DA USINA * 100 140 210

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO CONTÍNUA 
COM 3 % DE UMIDADE

100 t/h 140 t/h 210 t/h

NÚMERO DE SILOS DOSADORES Básico: 3 | + opcional 4 ou 5 Básico: 4 | + opcional 5 ou 6

CAPACIDADE DOS SILOS 7 m³ cada | opcional: 10 m³ cada com extensões 10 m³ cada com extensões

MODELO DO TAMBOR SECADOR T 1650 T 1860 T 2080

POTÊNCIA DO QUEIMADOR 7 MW 10 MW 14 MW

COMBUSTÍVEIS Básico: combustível leve, combustível pesado | opcional: Gás natural, GLP

CAPACIDADE DE FILTRAGEM 22 000 Nm³/h 30 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h

SISTEMA DE PESAGEM DOS AGREGADOS Pesagem individual através de duas células de carga por dosador

SISTEMA DE DOSAGEM DE ASFALTO Volumétrica | opcional: Medidor de vazão mássico

MISTURADOR Amix externo tipo pugmill duplo eixo com controle variável de tempo de mistura e nível de enchimento

CAPACIDADE DO MISTURADOR 0.9 t 1.5 t 2.1 t

QUANTIDADE DE ALETAS NO 
MISTURADOR

24 20 28

SISTEMA DE CONTROLE as1

ADIÇÃO DE RAP COM 3% DE UMIDADE
Até 15 % direto no

misturador
Até 20 % direto no misturador Até 40 % direto no misturador

MOBILIDADE 1 chassi 1 ou 2 chassis 2 chassis

DIMENSÕES DE TRANSPORTE 1 chassi 1 chassi 2 chassis
Módulo dosador

2 chassis
Módulo secador

2 chassis
Módulo dosador

2 chassis 
Módulo secador

Comprimento total 21 m 22.7 m 13.5 m 13.6 m 14.6 m 18.4 m

Comprimento (a partir pino rei) 17.9 m 19.6 m 12.5 m 12.7 m 12.9 m 17.5 m

Largura | Altura 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m 3.2 m | 4.4 m

Total de eixos 2 3 1 2 2 3

Carga máxima por eixo 8.5 t 8.5 t 7.1 t 9.5 t 7 t 8.3 t

Carga máxima sobre o pino rei 17 t 17 t 7.1 t 12 t 10.1 t 16.4 t

Peso total aproximado 34 t 42.5 t 14.2 t 31 t 24 t 41.2 t

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Extensões para os silos dosadores (disponíveis para ACM 100 Prime e ACM 140 Prime)
Um ou dois silos dosadores adicionais

Grades para retenção de material sobretamanho para os silos dosadores
Vibradores de parede adicionais para os silos dosadores

Queimador tri-combustível para combustíveis adicionais (gás natural, GLP)
Tanques para asfalto e/ou combustível móveis ou estacionários

Retificador de temperatura para combustível pesado
Sistema de adição de reciclado diretamente no misturador

Sistema de dosagem de filler importado
Sistema de dosagem de filler recuperado

Medidor de vazão para dosagem de asfalto (mássico)
Medidor de vazão de combustível 

Sistema de asfalto espumado (WMA - mistura morna)
Sistema de dosagem de fibra

Silo de armazenamento de massa pronta
Outros opcionais disponíveis sob consulta

*  Produção de misturas a quente baseada nas seguintes condições: 10 % de adição de asfalto e filler, entrada agregados com 3 % de umidade,  
temperatura da mistura 150 °C e fração de material 0/2 máx. de 40 %.
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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.

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
Os queimadores Ammann apresentam tecnologia comprovada 
e são altamente confiáveis e produtivos. O design robusto 
e compacto do queimador, bem como a sua eficiência 
energética, minimizam a necessidade de manutenção 
e reduzem o consumo de combustível. Os queimadores 
são controlados eletronicamente, o que possibilita um 
autodiagnostico e, quando requerido, apresentam os erros. 
Uma vasta gama de opções está disponível.  

SECADORES
Os secadores da Ammann têm alta eficiência de 
combustão e consumo de combustível reduzido graças ao 
design interno otimizado e ao isolamento externo de lã 
de rocha. Quatro acionamentos ajustáveis   garantem uma 
rotação suave. A tecnologia do secador reduz o desgaste e 
facilita a manutenção.

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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