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CLIENTE S CONTAM A S SUA S HISTÓRIA S
Rolos compactadores impulsionam o segmento de loca-
ção; Compactadores acopláveis reduzem pela metade 
o tempo de trabalho; Pavimentadoras trabalham na 

Alemanha; Toda a linha de produtos Ammann estão 
disponíveis para todos os projetos de construção de 

estradas.

IMPORTÂNCIA DO DADOS
Adote a telemetria ou fique para trás 

PÁGINA 6

RODOVIA ORBITAL
A usina de asfalto Ammann 
viabiliza o projeto Catar 

PÁGINA 4

R E V I S TA  D O  G R U P O  A M M A N N

AGREGANDO 
VALOR COM O ROLO 
ARX 90 TIER 4f
Oferece compactação excepcional e atende aos mais altos 
padrões de emissões.
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COMPONENTES-CHAVE 
DA LIDERANÇA NA 

INDÚSTRIA

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Na Ammann, frequentemente falamos sobre a qualidade 
dos principais componentes que compreendem nossas 
usinas de asfalto. É importante que os mecanismos de 
alimentação, secagem, aquecimento, peneiramento e 
mistura estejam perfeitamente integrados.

Ser o líder da indústria também requer uma mistura 
similar, mas de diferentes componentes de núcleo: equi-
pe, trabalho em equipe, conhecimento da indústria, um 
panorama geral e investimento.

Equipe. Nossa equipe deve ouvir os clientes; eles estão próximos dos produtos 
e sabem bem os desafios que seus negócios enfrentam. A equipe da Ammann 
também precisa de pessoas capazes de identificar tendências e oportunidades 
que outras pessoas da indústria, incluindo clientes, não conseguem viram ainda. 
Para um papel de liderança, é preciso ter visionários.

Trabalho em equipe. Estas pessoas inspiradas precisam ser capazes de 
trabalhar juntas - para articular suas visões em um grupo maior de forma que 
outros possam ajudar a preencher as lacunas e a elevar o nível dos projetos. As 
responsabilidades devem ser revisadas diversas vezes de forma sutil durante o 
desenvolvimento de um produto realmente inovador.

Conhecimento de indústria. Nossa empresa deve ver o presente antes que 
possamos enxergar o futuro. A equipe da Ammann viaja para diversas plantas 
e locais de trabalho em centenas de países todos os anos. Nós vemos nossos 
produtos em funcionamento – sob o estresse e o trabalho diário. Nós fazemos 
parte deste negócio há quase 150 anos. A cada ano temos uma nova chance de 
expandir nossa base de conhecimento.

Um panorama geral. Uma abordagem bem-sucedida em uma parte do 
mundo pode ser, muitas vezes, transferida para outra. Por exemplo, técnicas e 
máquinas usadas no Peru podem resolver um problema na Ásia também. As 
observações que a equipe da Ammann realiza durante as visitas aos locais de 
trabalho são compartilhadas internamente e podem contribuir nas características 
essenciais dos próximos produtos ou até mesmo nos próximos lançamentos de 
produtos.

Investimento. O desenvolvimento de produto envolve a maneira como o 
conhecimento da indústria e as inovações mais recentes chegam nas mãos dos 
clientes. E o comprometimento da Ammann no desenvolvimento de produtos 
nunca foi tão forte. Realizamos investimentos significativos nas equipes de 
pesquisa e captação de recursos nas instalações do Brasil, República Tcheca, 
Alemanha, Índia e Suíça.

Para manter a liderança na indústria, é preciso muito comprometimento em 
diversas frentes, principalmente por conta da linha de produtos diversificada da 
 Ammann. Porém, não há atalhos. O comprometimento é essencial para garan-
tir que as melhores e maiores ideias cheguem ao mercado - em produtos que 
ajudarão os clientes a obter cada vez mais sucesso e lucro.

ROLO 
COMPACTADOR 

TANDEM  
ARP 95

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann - group.com
MMP-1267-00-P2 | © Ammann Group

ROLO COMPACTADOR TANDEM  
ORIENTADO POR PIVÔ Tier 4i
Este rolo tem uma excelente performance em locais de trabalho onde a 
 manobrabilidade e a flexibilidade são difíceis.

• Eficiente em combustível, o motor Tier 4i está em conformidade com os altos 
padrões de emissão.

• Sua operação não requer esforços, com um sistema de volante que pode ser 
controlado com a ponta dos dedos e configurações vibratórias e de amplitude fáceis 
de se ajustar.

• Um novo design da cabine ajuda os operadores a verem as bordas do cilindro e as 
superfícies, enquanto o sistema orientado por pivô oferece manobrabilidade.

• O sistema opcional ACE adiciona inteligência e incorpora GPS e mede valores para 
garantir um ajuste rápido e adequado às condições no local de trabalho.
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EMPRESA NO QATAR, A AMMANN 
ATENDE ÀS DEMANDAS DE 

PRODUÇÃO DO PROJETO EM 
GRANDE ESCALA

A auto-estrada orbital, ou anel viário, é um corredor essencial na cidade de Doha, 
Qatar - e uma planta Ammann está ajudando a tornar o projeto um sucesso.

A ESTRADA VAI LIGAR A PRINCIPAL CIDADE DE DOHA 

COM OS PORTOS DO QATAR E DA FRONTEIRA  SAUDITA. 

O PROJETO DA ESTRADA É DE CERCA DE 40 KM DE 

COMPRIMENTO COM 7 FAIXAS. ESTÁ DIVIDIDO EM 

4  FASES, A FASE ATUAL REQUER A PRODUÇÃO DE 

 CERCA DE 3 MILHÕES DE TONELADAS DE ASFALTO. 

«ESTAMOS 
CONECTADOS 
 DIARIAMENTE 
E TEMOS O 
BACKUP COM-
PLETO E TOTAL 
APOIO A QUALQUER 
 MOMENTO.»
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«É o maior projeto em termos de quantidade 
de asfalto no Qatar, no momento», disse 
Youssef Ghadban, gerente da planta da Al 
Jaber & Makhlouf, que está fabricando o 
asfalto. A empresa é líder regional e tem uma 
presença significativa no Qatar, onde opera 5 
plantas, e no Líbano, onde opera 4.

Produtividade era uma obrigação no 
projeto de construção da estrada em grande 
escala. Os 3 milhões de toneladas de asfalto 
deverão ser fabricado dentro de 2 anos.

«Foi um desafio para nós, porque es-
távamos produzindo cerca de 500 000 a 
600 000 toneladas por ano», disse Roger 
Makhlouf, diretor administrativo da Al Jaber 
& Makhlouf. «Agora será uma média de 
1 a 1.5 milhões por ano, por isso é uma 
grande jogada e foi um grande desafio para 
a empresa – e para Ammann também, pois 
tivemos de personalizar as plantas para este 
projeto.»

As demandas de produção é um item 
crucial e foi dimensionada baseada na 
confiabilidade da planta. A capacidade de 
produzir variados tipos de misturas foi outra 
exigência.

A Al Jaber & Makhlouf utilizou 2 plantas 
de mistura de asfalto ABA 340 UniBatch 
Ammann no projeto do anel viário. A empre-
sa credita o apoio da Ammann e do Sistema 
de Controle as1 para ajudá-la a manter o 
ritmo com o exigente projeto da estrada.

«O as1 é o programa número um», disse 
Rabih El-Kattar, gerente de planta na Al 
Jaber & Makhlouf. «É mais fácil. Não é com-
plicado, especialmente ao alterar parâme-
tros. Se você tiver qualquer problema com 
esta planta, o computador pode lhe mostrar 
como corrigi-lo.»

O plantas UniBatch e o Sistema de Controle 
as1 ajudou a empresa a atender às exi-
gências por fórmulas diversificadas, como 
diferentes misturas foram necessárias para 
as camadas de base, intermediárias e de 
rolagem.

Qualidade também foi essencial. «O 
governo está sempre procurando a melhor 
qualidade dos projetos para construção de 
estrada», disse Ghadban. «Com uma parceria 
conjunta com a Ammann, estamos buscando 
alcançar o tipo de qualidade que eles estão 
pedindo.»

«Consideramos a Ammann uma parceira», 
disse Roger Makhlouf. «Temos total apoio 
deles. Estamos conectados diariamente e 
temos o backup completo e total apoio a 
qualquer momento. Acreditamos que o sof-
tware que eles têm é um dos melhores e está 
nos fornecendo alta precisão na produção e 
uma consistência muito elevada.»

ABA 100-340 UniBatch > Amplo intervalo de produção de 100 t/h até 340 t/h > As 

opções máximas de customização são combinadas com desempenho superior e eficiência 

econômica > Projetado para uso em todo o mundo, com módulos de torre de mistura que 

oferecem facilidade no transporte > Tecnologia robusta, experimentada e testada > Alimen-

tação opcional para aditivos como pigmento de tinta, fibras e Espuma Ammann > Pode ser 

montada e ampliada com inúmeras opções > Projetada para fácil integração de opções e 

tecnologias futuras
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INCORPORE TECNOLOGIA OU FIQUE 
PARA TRÁS

Por Kuno Kaufmann 
Diretor de Pesquisa & Desenvolvimento da Ammann

A TECNOLOGIA NÃO É UMA FERRAMENTA NOVA NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO 

DE ESTRADAS. PORÉM, SE VOCÊ OLHAR PARA O PASSADO, E ENTÃO PARA O 

FUTURO, VOCÊ VAI SE DAR CONTA DE QUE NÓS ESTAMOS NO MEIO DE UMA RE-

VOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE BENEFICIARÁ AQUELES QUE INCORPORAREM AS 

MUDANÇAS - E DEIXARÁ PARA TRÁS AQUELES QUE NÃO O FIZEREM.

Se esta revolução pudesse ser descrita em 
apenas uma palavra, ela seria «dados». 
Mais do que nunca, informações sobre os 
canteiros de obra estão sendo coletadas, 
armazenadas, documentadas e analisadas. 
Se nós pudéssemos adicionar uma pequena 
descrição além de «dados», a frase «em tem-
po real» seria a mais apropriada.

Nós temos boas informações sobre o que 
está acontecendo neste exato momento. O 
conhecimento permite ajustes aos canteiros 
de obra que resultam em melhor uso de má-
quinas, redução do consumo de combustível 
e muitas melhorias de qualidade. A economia 
de custos associada é enorme, e aqueles que 
não se aproveitam das oportunidades irão se 
tornar cada vez mais incapazes de competir 
na indústria de construção.

Comunicação e Controle Local
Esta transformação é o resultado de avanços 
combinados na indústria da telemetria (o 
uso de dados) com o controle de máquinas 
(respostas em tempo real para os dados no 
local de obra – em particular, a posição das 
máquinas).

Na construção de estradas, nós estamos 
falando tipicamente de compactadores de 
solo e asfalto. No entanto, outras máqui-
nas – pavimentadoras, niveladoras, tratores 

e mais – agora 
possuem um papel 
importante.

Atualmente, os 
dados são transmiti-
dos, armazenados e 
analisados em outro 
lugar, tipicamente 
na nuvem, e são 
usados para otimizar 
o uso das máqui-
nas. O controle de 
máquinas requer 

o governo das máquinas e dos processos 
«localmente», no local da obra.

A comunicação é essencial para o controle 
local. As máquinas precisam ser capazes 
de se comunicarem umas com as outras. À 
medida que são recolhidos, os dados são 
processados e sua relevância é comunicada 
rapidamente para a máquina adjacente, que 
pode se ajustar. Por exemplo, uma máquina 
de rolo pode falar para a outra, «eu já cobri 
esta área, mas ninguém cobriu aquela outra».

A comunicação é feita em tempo real. Os 
ajustes podem ser feitos imediatamente, 
ao invés de precisar voltar para o escritório 
e colocar os dados em uma planilha para 
poder encontrar tendências e oportunidades. 
Estes ajustes não são apenas para rastrear o 
movimento das máquinas, mas também para 
o posicionamento da pá, caçamba, sistema 
de nivelamento e tambor.

Onde Estamos Agora
Hoje nós estamos no último estágio do 
processo de adoção, com as melhorias de 
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interface deixando a utilização mais fácil. 
Tecnologias anteriores frequentemente 
sobrecarregavam os operadores com infor-
mações. Agora, mostra-se apenas o que é 
necessário.

O operador se mantém o mestre do local 
de obra. Ele ou ela agora pode maximizar 
a produtividade e se certificar de que a 
máquina e a tecnologia estão trabalhando 
em sincronia.

Alguns governos estão começando a exigir 
este tipo de tecnologia. Eventualmente, ela 
vai se tornar a norma nas licitações de locais 
de obra, quer você seja um empreiteiro de 
pequeno ou grande porte.

Para Onde Vamos
As máquinas continuarão a melhorar sua 
capacidade de coleta de dados, o que, em úl-
tima instância, vai impactar em melhorias no 
processo. A comunicação entre as máquinas 
também vai melhorar.

Esta necessidade por comunicação cria 
uma situação interessante: As máquinas 

construídas pelos principais rivais de fabri-
cação precisarão se comunicar umas com 
as outras. A realidade é que os canteiros de 
obras apresentam empreiteiros que preferem 
marcas variadas. Se as máquinas não são 
capazes de se comunicar através das marcas, 
os benefícios serão minimizados.

Na Ammann, nós estamos prontos para 
trabalhar com todas as marcas. Alguns de 
nossos concorrentes estão resistindo, mas 
nós achamos que esta é uma visão limitada. 
Nós continuamos comprometidos em servir 
nossos consumidores em seus termos e que-
remos que eles usem nosso equipamento por 
escolha própria. Nós também queremos que 
eles se mantenham competitivos no processo 
de licitação.

As ferramentas para coletar estas infor-
mações serão padronizadas. Todos os dados 
irão para a nuvem, e como eles se tornarão 
úteis a partir daí – da maneira mais fácil 
possível – dependerá de como empresas 
como a Trimble e a Topcon irão prosperar 
no futuro.

Na Ammann, nós também vemos o futuro 
como uma maior conexão de passos do pro-
cesso, particularmente as plantas de asfalto. 
Por exemplo, se um rolo ficar para trás, ele 
poderia comunicar com a pavimentadora – e, 
em última análise, a planta – que a produção 
da mistura deve ser ajustada.

Máquinas autônomas que não precisam de 
um operador estão no horizonte. Um obstá-
culo de segurança – algumas vezes real, ou-
tras uma questão de percepção – provavel-
mente continuará a existir por alguns anos.

No entanto, foi feito progresso. A Ammann 
desenvolveu um protótipo para uma placa 
compactadora autônoma. Portanto, faz todo 
sentido esperar que essa tecnologia seja 
estendida a outros compactadores.

A mensagem que compartilhamos com 
nossos consumidores é a de uma parceria 
contínua. Nós estamos comprometidos em 
desenvolver a tecnologia necessária para me-
lhorar seu recolhimento de dados e controle 
local em tempo real.
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Como uma locadora pode manter seus cli-
entes felizes? Fornecendo equipamentos que 
tornem seus clientes produtivos – e rentáveis.

Essa fórmula simples é uma das chaves 
para o sucesso da Caribloc, uma locadora na 
Martinica.

«A nossa prioridade é a satisfação do 
cliente», afirmou Katy Pereira, presidente da 
Caribloc. «Seguimos a evolução dos produtos 
e renovamos a nossa frota regularmente 
para oferecer aos nossos clientes os produtos 
mais adequados às suas necessidades e com 
o melhor preço.»

Essa linha de produtos inclui os rolos com-
pactadores da Ammann desde 2004.

«Meu pai foi apresentado à Ammann 
pela primeira vez em uma exposição em 
Paris», afirmou Pereira. Pouco depois, em 
2004, um representante Ammann visitou a 
Martinica. «Meu pai comprou um AV 12, o 
nosso primeiro Rolo Compactador Tandem 
Ammann», disse Pereira. «Depois disso, em 
2007, meu pai comprou 2 rolos compactado-
res tandem novos.»

O pai de Katy, Jacques, se aposentou logo 
em seguida, deixando as operações diárias 

nas mãos da filha. Mas, a relação da empresa 
com a Ammann permanece mais forte do 
que nunca.

«Em relação à Ammann, temos 8 rolos 
compactadores tandem e apenas 1 tambor 
comprado este ano», afirma ela.

Como esses rolos ajudam a Caribloc a obt-
er sucesso? Existem 3 formas principais.

A satisfação do cliente. «Escutamos as 
necessidades dos nossos clientes e recomen-
damos uma solução que melhor atenda tais 
necessidades», afirmou Pereira.Isso inclui os 
rolos compactadores Ammann.

«São máquinas de fácil utilização. A 
manutenção também é fácil e de longa vida 
útil. Equipamentos de qualidade permitem 
que o cliente forneça trabalho de qualidade e 
economize tempo.»

Confiabilidade. «Estamos a 8 mil quilômet-
ros da França e somos vítimas da insulari-
dade», disse Pereira. «Por isso, escolhemos 
representar apenas marcas de primeira 
classe. Escolhemos a Ammann porque confi-
abilidade de seus equipamentos.»

Os reparos são poucos e espaçados, e as 
peças estão prontamente disponíveis quando 
necessário. Isso é significativo, uma vez que 
a ilha caribenha é um território longe da 
França.

«Precisamos ter equipamentos que sejam 
realmente de primeira linha, equipamentos 
que não quebrem», afirmou Pereira. «Deve 
existir a possibilidade de um reparo rápido e 
a manutenção precisa ser simples.»

Versatilidade. O fornecimento de rolos 
compactadores na ilha é limitado, signifi-
cando que o que está ali, deve funcionar. Os 
clientes da Caribloc utilizam os rolos para 
compactar solos, asfalto quente e várias 
outras atividades.

Os rolos de tamanho pequeno se sobres-
saem nos canteiros de obra. «A empresa se 
especializou em equipamentos pequenos», 
disse Pereira. «As nossas máquinas maiores 
não superam as 8 toneladas.»

Porém, dadas as demandas variadas, os 
rolos menores também precisam ter uma 
boa saída de compactação para garantir 
que as metas sejam alcançadas. «A relação 

AMMANN AJUDA NO 
DESENVOLVIMENTO DA LOCADORA

O compactador certo para plena satisfação.



O QUE OS CLIENTES DA CARIBLOC DIZEM DOS 
ROLOS COMPACTADORES AMMANN?

«Em poucas palavras, é uma ótima marca de compactadores. 

Estamos utilizando os Rolos Ammann há cerca de 3 anos. Conse-

guimos excelentes resultados de compactação. Em resumo, o 

produto é perfeito. Não temos problemas.»

David Tresident

Gerente de canteiro de obras, Colas Martinique

«Na Martinica, trabalhamos, é claro, em parceria com a Caribloc, 

que utiliza equipamentos Ammann. São máquinas muito resis-

tentes e bastante confiáveis, não há perda de tempo e também 

são muito fáceis de manusear. Realizamos muitos trabalhos com 

os operadores que são contratados numa base ad hoc e eles 

se adaptam facilmente às máquinas desse tipo. Considerando 

tudo isso, decidimos trabalhar com a Caribloc, em particular, 

por causa dos produtos que a empresa utiliza – ou seja, a marca 

Ammann.»

Frantz Merine

Gerente de canteiro de obras, Colas Martinique

«Era importante para nós sermos capazes de alugar com a 

 Caribloc – não apenas porque eles oferecem máquina Ammann, 

mas também porque tínhamos uma opção de potência, com 

várias tonelagens. Em relação ao ... acesso a vários tipos de má-

quinas (pesos), essa possibilidade foi ofertada pela Caribloc.»

Arthur Marlin

Gerente de canteiro de obras, Colas Martinique

peso-potência dos compactadores Ammann 
os tornam ferramentas ideais para os nossos 
clientes», afirmou Pereira.

DIFERENCIAIS
A Caribloc experimentou diversas marcas nos 
seus 15 anos iniciais no mercado e escolheu 
confiar exclusivamente na Ammann desde 
2005. Essa exclusividade é uma grande grat-
ificação, pois a Caribloc coloca um enorme 
valor nas relações com seus clientes e no 
trabalho que eles realizam juntos.

«Acredito que a nossa capacidade de res-
posta e qualidade de serviço sejam os nossos 
pontos fortes, pois sempre podemos oferecer 
uma solução para os clientes», afirmou Katy. 
«Pessoalmente, o que é importante e gratif-
icante é saber que as minhas máquinas con-
tribuem para o crescimento da Martinica.»

Caribloc

LOCALIZAÇÃO: Ilha de Martinica, uma das ilhas de colônias francesas

PRESIDENTE: Katy Pereira

FUNDADOR: Jacques Pereira

ANO DE FUNDAÇÃO: 1990

EMPRESA: A principal atividade é a locação de máquinas, com foco na 

indústria da construção

CLIENTES: Os principais clientes são as empresas de natureza privada

RELAÇÃO COM A AMMANN: A Caribloc loca rolos compactadores e também 

serve como Revendedor Ammann na ilha. «Estamos muito orgulhosos por 

sermos o revendedor Ammann na Martinica», afirmou Katy Pereira. «É 

realmente um prazer trabalhar com a Ammann France. Espero que continue-

mos a trabalhar com a Ammann por muito tempo, ampliando o alcance dos 

equipamentos para outras aplicações.»

AMMANN-GROUP.COM 9
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DO INÍCIO AO FIM EM BANGLADESH

Um único empreiteiro e fabricante tratam de todas as fases do projeto

A AUTOESTRADA DHAKA-ARICHA ESTÁ SENDO EXPANDIDA PARA MELHORAR 

O FLUXO PARA VIAJANTES E TURISTAS NAS PRINCIPAIS REGIÕES DO PAÍS. A 

REVITALIZAÇÃO DA AUTOESTRADA TAMBÉM AUMENTARÁ A SEGURANÇA.

A rodovia Dhaka-Aricha é a força vital de Bangladesh. 
Comércio, trabalhadores e turistas deslocam-se pela 
rodovia e abastecem a economia do país.

O governo de Bangladesh está ciente do papel crucial 
desempenhado por esta rodovia e compromete-se a 
expandi-la, assim como realizar fortes esforços para man-
ter o que já existe. O governo também já fez esforços 
significativos para melhorar a segurança da estrada, in-
cluindo trechos de reconstrução/restauração, e também 
assegurando que a estrada se encontra uniforme e com a 
manutenção adequada.

A Tanvir Construction Companies Ltd., com sede em 
Dhaka, capital de Bangladesh, encontra-se encarregada, 

por parte do governo, de uma parcela significativa dos 
trabalhos na estrada. A Tanvir, empreiteiro de primeira 
classe do governo para a construção da estrada, recen-
temente fez a manutenção e o revestimento de uma 
extensão de 75 km da rodovia Dhaka-Aricha.

A empresa tratou de praticamente todas as fases do 
processo: a fabricação, pavimentação e compactação da 
mistura asfáltica. A empresa utilizou os equipamentos 
Ammann para todos os estágios da construção.

Usina de asfalto
O trabalho começou com a Ammann Apollo DM 50, 
uma usina de asfalto portátil contínua de tipo tambor de 
asfalto, que teve um volume de produção diária de 285 a 
300 toneladas.

«A usina de asfalto estava excelente», disse Tanvir Ahmed, diretor 
administrativo da Tanvir Construction Companies. «A sua capaci-
dade foi perfeita para as nossas exigências. Além disso, 
a relação de matérias-primas foi bem gerida. Usina de 
asfalto efetuou um bom desempenho».

A usina de asfalto encontra-se entre as mais populares 
do mundo devido à combinação de qualidade, baixos 
custos operacionais, produtividade, eficiência e alta 
disponibilidade.

A unidade de thermodrum utiliza um sistema de 
transferência de aquecimento triplo que usa técnicas de 
radiação, convecção e condução de calor. O processo 
garante uma transferência total de energia para os agre-
gados, o que se reflete em alta produtividade e baixo 
consumo de combustível. 

O design exclusivo permite a transferência total de 
calor, entre mistura e revestimento, baixas emissões e a 
prevenção da oxidação do betume. 
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A pavimentadora
A mistura foi transportada ao local de trabalho, onde a 
pavimentadora de asfalto com rodas AP 600 colocou 2 
camadas. Primeira, uma camada de 60 mm, seguida de 
uma segunda camada de 50 mm. 

A pavimentadora foi produtiva, trabalhando num ritmo 
de 5 a 6 metros por minuto. A qualidade da mistura 
foi excepcional, e o material foi distribuído de forma 
uniforme ao longo do sistema de nivelamento para criar 
uma cobertura regular.

«Os operadores gostam da pavimentadora porque é de 
fácil utilização», disse Ahmed. «Eu a recomendaria devido 
à superfície regular que ela proporciona».

A AP 600 é uma escolha comprovada entre os emp-
reiteiros, já que é uma pavimentadora pequena e eficaz 
em trabalhos que requerem larguras mais amplas. A 
pavimentadora se estende até 7 metros, tornando a 
adaptação perfeita para projetos que envolvem 2 faixas 
de 3.5 metros cada. Sem há ampla capacidade de largura 
da AP 600, teria que ser utilizada uma pavimentadora de 
9 metros – com um custo operacional maior e com maior 
complexidade no transporte.

«ATRAVÉS DA NOS-
SA EXPERIÊNCIA PO-
DEMOS DIZER QUE O 

EQUIPAMENTO DA 
AMMANN É MUITO CON-

FIÁVEL E FUNCIONA 
 ADEQUADAMENTE.»

O rolo
O rolo com pneus pneumático AP 240 T2 Ammann 
compactou o asfalto. «É um bom rolo de finalização para 
a aplicação», disse Ahmed . «Ele mantém o ritmo da pavi-
mentadora e tem um bom desempenho». O rolo também 
foi usado para vedar juntas.

Um intervalo de lastros de 9.5 toneladas a 24 toneladas 
ajuda a fazer com que este rolo Ammann seja uma boa 
alternativa para diferentes níveis de trabalho. Ajudando 
também na flexibilidade está o sistema de enchimento 
dos pneus durante a operação, o qual o operador utiliza 
para ajustar as pressões dos pneus sem sair da cabine.

Um fabricante
Ter um único fabricante proporciona tantos elementos 
essenciais e eficazes, disse Ahmed.

As comunicações são simplificadas porque existem 
menos pessoas a serem contactadas ao longo de todos 
os segmentos de produtos. Além disso, um fabricante 
que fornece equipamento para todas as fases do projeto 
também sabe como as peças e os processos devem 
trabalhar em conjunto.

«Através da nossa experiência podemos dizer que o eq-
uipamento da Ammann é muito confiável e funciona ade-
quadamente», disse Ahmed. Nós nos sentimos confiantes 
com os produtos da Ammann e também recebemos da 
Ammann e do distribuidor de Bangladesh um suporte 
pós-venda muito bom.

Ahmed deu à Ammann e ao distribuidor o voto de 
confiança. «Nós decidimos comprar os nossos próximos 
produtos com a Ammann», ele afirmou.
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COMPACTADOR AMMANN REDUZ O 
TEMPO PELA METADE

O Compactador Acoplável da Ammann facilitou o trabalho de centenas de torres 
instaladas durante a construção de um canal de drenagem.

 SPECIFICATIONS APA 20/30

 OPERATING WEIGHT CECE: 160 kg

 WIDTH: 300 mm

 FREQUENCY: 60 Hz

 CENTRIFUGAL FORCE: 20 kN

O COMPACTADOR FOI PRODUTIVO DEVIDO A SUA COMPACTAÇÃO VERTICAL, 

O IMPACTO VERTICAL É PODEROSO DEVIDO A TECNOLOGIA DE DUPLO-EIXO E 

OSCILADOR DIRECIONAL.
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O Compactador Acoplável APA 20/30 da Ammann reduz 
pela metade o tempo de instalação, economizando 
incontáveis horas do empreiteiro no local de trabalho.

«Anteriormente, este tipo de trabalho exigia a per-
furação prévia dos orifícios e a introdução das torres com 
um escavador», afirmou Johann Pflüger da Landschafts 
and Kulturbauverband (LKV), com sede em Aurich, na 
Alemanha.

«Com o APA 20/30, levou menos de um minuto por 
torre. Despendia-se pelo menos o dobro do tempo 
antes.»

O aterro exigiu a instalação de 3–4 torres de madeira 
por metro linear para uma distância entre 400 e 500 
metros. Os postos finalmente fornecem estabilização 
para os canais de drenagem em Hilgenriedersiel.

O compactador foi produtivo devido ao seu impacto 
em direção descendente e vertical, alimentado pela tecn-
ologia de 2 eixos e o oscilador direcional. As torres foram 
mantidas em posição vertical e simplesmente compacta-
das até que alcançassem a profundidade adequada.

A redução de custos foi considerável, assim como os 
ganhos em segurança. «Algumas das torres não podiam 
ser completamente inseridas com o método anterior», 
disse Pflüger. «Elas tinham que ser cortadas sob medida 
manualmente, usando-se uma motoserra. Com este 
compactador, as torres puderam ser inseridas conforme 
necessário».

APA 20/30
 > O menor Compactador Acoplável da Ammann
 >  Funciona com miniescavadores na faixa entre 2 a 5 
toneladas

 >  Pode ser montado em poucos minutos e não requer 
dispositivos hidráulicos de acoplamento rápido

 >  Sistema de limitação de vibração patenteado que pro-
tege a estrutura do escavador e o operador

 > Excitador direcional de 2 eixos
 > Unidade do excitador livre de manutenção
 > Dispositivo giratório mecânico de autobloqueio
 >  Buchas de borracha evitam o contato metal com metal 
sob pressões extremamente altas

 >  Funciona com sistema hidráulico, reduzindo emissões e 
consumo de combustível

«COM O APA 20/30, 
LEVOU MENOS DE 

UM MINUTO POR 
TORRE. DESPEN-

DIA-SE PELO MENOS 
O DOBRO DO TEMPO 

ANTES.»
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CONVENIÊNCIA  
DO CUSTO-BENEFÍCIO

Novos folhetos organizam de forma clara os kit de conveniência para o cliente. 

PARA ASSEGURAR QUE CADA PEÇA, GRANDE E PEQUENA, ESTEJA LÁ QUANDO 

VOCÊ PRECISAR DELA, A AMMANN ESTÁ OFERECENDO UMA AMPLA GAMA 

DE KITS DE PEÇAS. ESTES KITS TAMBÉM SIMPLIFICAM O PROCESSO DE 

PEDIDOS, UMA VEZ QUE TODOS OS COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIOS SÃO 

RESUMIDOS COM UM NÚMERO DE KIT.

A Ammann está oferecendo kits para todas 
as necessidades variadas. Você encontrará 
o kit que se adequa às suas necessidades, 
seja se você estiver fazendo manutenção de 
um produto, substituindo peças desgastadas 
ou simplesmente queira estar preparado em 
caso de quebra de uma máquina.

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 organiza-
das e eficientes e para garantir que as máqui-
nas 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 ma-
nutenção, mais provável dela ser concluí-
da. 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.
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Kits de emergência
Os kits de emergência previnem que 
pequenas frustrações se tornem proble-
mas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um local de trabalho. 
Estes kits incluem peças, tais como inter-
ruptores, fusíveis e bobinas de válvulas que 
são simples e rápidos de mudar, mas podem 
causar problemas significativos se não fun-
cionarem 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 técni-
co pode lidar com esta tarefa no local de 
trabalho. Estes reparos levam duas horas ou 
menos e são concluídos no local de trabalho.

E agora um panfleto está disponível e 
organiza claramente as ofertas do kit de 
manutenção para deixar mais fácil para os 
clientes encontrarem exatamente o que 
precisam.

O panfleto lista todos os kits de desgaste, 
kits de manutenção e kits de emergência para 
as máquinas Ammann. Ele pode ser encon-
trado online em www.ammann-group.com 
ou entre em contato com o seu Revendedor 
Ammann local para solicitar uma cópia.
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TREINAMENTO É A RESPOSTA

As Lições podem ter um Impacto Imediato no Lucro e na Produção.

OS GERENTES QUE SE PERGUNTAM SE O TREINAMENTO VALE 

O TEMPO E O CUSTO NECESSÁRIO DEVEM SIMPLESMENTE SE 

 PERGUNTAR: AS LIÇÕES DADAS PODEM TORNAR AS OPERAÇÕES 

MAIS EFICIENTES E, FINALMENTE, MAIS RENTÁVEIS?

O objeto dos instrutores de Usina de Asfalto 
da Ammann é a de fornecer tais lições 
valiosas a todos os membros da equipe da 
Usina de Asfalto, desde os operadores até os 
gerentes de várias centrais.

Naturalmente, aqueles que passam pela 
formação devem ser os avaliadores princi-
pais sobre se os esforços tiveram êxito. A 
Ammann recentemente pediu aos fun-
cionários da Tarmac, um importante cliente 
que participou do treinamento, se as lições 
tinham valor.

A resposta foi um sonoro «sim». Os partici-
pantes expressaram grandes elogios e muitos 
encontraram oportunidades de redução de 
custo e eficiências que podem ser aplicadas 
imediatamente.

Não é surpresa para Sandro Baumgartner, 
da Ammann, o instrutor-líder do treinamen-
to. «Os benefícios representam uma melhor 
compreensão da nossa Usina», afirma. 
«Podemos reduzir os custos de produção. 
Podemos reduzir o tempo de inatividade. 
Podemos aumentar a qualidade dos nossos 
produtos, do asfalto que produzimos.»

Um outro ponto comum era que os partic-
ipantes, independentemente da sua função 
específica ou nível de experiência, termina-
vam o treinamento com um novo conheci-
mento que eles poderiam colocar em prática 
imediatamente.

Rob Heath
Gerente de operações de área, Tarmac
«O curso é obviamente destinado a levar as 
pessoas a se concentrarem na redução de 
custos, em uma ampla variedade de áreas. 
Mas o importante é o foco na redução de 
custos desde o início.»

Phill Wilson
Usinas de asfalto em funcionamento
«Se nós descobríssemos que as coisas 
estão acelerando mais do que o normal, 
isso seria algo que me chamaria a atenção. 
Eu pensaria, ‘É possível que os elevadores 
estejam desgastados? E os agregados estão 
sendo lançados dentro do tambor, da forma 
como foi projetado que funcionasse?’ Sendo 
assim, se descobrisse que os elevadores 
estivessem com defeito, ou não estivessem 
funcionando bem, ou ainda precisassem 
ser trocados, eu faria com que a empresa 
economizasse dinheiro, porque estaríamos 
usando menos gás.»

Mike Gale
Especialista na otimização da produção
«O curso é uma espécie de sensibilização 
sobre a eficiência do combustível, e tem um 
enorme impacto sobre a nossa empresa, 
porque um dos maiores custos controláveis 
que temos, no funcionamento de uma usina 
de asfalto, é o combustível e o modo como 
o usamos.»

Phil Worthington
Usinas de asfalto em funcionamento
«Eu vi diferentes métodos de melhoria da 
qualidade dentro das usinas, assim, quando 
eu voltar para o trabalho, certamente haverá 
uma melhoria.»

Andy Hawkes
Supervisor da usina 
«Eu estou trabalhado na indústria há 9 anos. 
Mas há coisas novas hoje, sobre as quais eu 
não estava ciente. E, sim, eu aprendo coisas 
novas, o tempo todo. Ele simplesmente co-
bre tudo, desde a inicialização de uma usina 
até como elas funcionam.»
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ESPECIFICAÇÕES SOBRE O TREINAMENTO 
AMMANN

Níveis de treinamento

Três níveis de cursos são oferecidos nas instalações da  Ammann 

para os operadores e pessoal fundamental.

1. Básico: para os novatos

2.  Acompanhamento: é uma oferta intermediária para  aqueles 

com uma base de conhecimento mais forte

3.  Avançado: para aqueles com experiência e formação prévia que 

desejam ser especialistas

O treinamento de gerentes também é oferecido nos centros regio-

nais ou em suas instalações. O curso de gerente de produção per-

mite que os funcionários de produção sênior (incluindo gerentes 

e supervisores de produção) acessem dados valiosos do Sistema 

de Controle as1. Esta informação ajuda os gerentes a avaliarem e 

melhorarem o desempenho e operação da Usina de Asfalto.

Localizações

A Ammann possui 10 centros de treinamento regional ao redor do 

mundo. O treinamento pode ser também fornecido no local do 

Distribuidor Ammann ou em um local de preferência do cliente.

Módulos

O treinamento pode ser personalizado para atender às necessi-

dades particulares de um cliente. A Ammann também oferece a 

escolha entre vários módulos.

•  Tecnologia do processo, construída em torno das operações da 

Usina de Asfalto e a função dos principais componentes.

•  Segurança na Usina de Asfalto, que foca nos riscos potenciais 

nas centrais e discute sobre como garantir a segurança de 

todos na Usina de Asfalto

•  Funções mecânicas e elétricas, que representam “como ou o 

por quê”. Como funcionam os componentes principais e por 

que eles funcionam dessa maneira particular?

•  Manutenção, fornece uma compreensão dos requisitos neces-

sários e interpreta os manuais de manutenção.

•  Sistema de Controle As1, que se concentra na operação do 

sistema de controle e na sua comunicação com o hardware 

externo da Usina de Asfalto.

Keith Meason
Operador em locais de escavação 
«Eu sou muito novo na empresa. Na verdade, 
sou novo para o ambiente real também, 
sendo assim, eu senti que este curso especial 
seria muito benéfico para mim, especial-
mente.»

Daniel Morgan
Técnico aprendiz contratado
«Para ser honesto, são mais detalhes do que 
o esperado, o que é muito bom, porque eu 
não sabia o quanto eu acreditava saber.»

Jack Brookes
Gerente aprendiz de operações
«No início, eu não estava certo sobre o que o 
curso iria ensinar, mas agora que estou aqui 
sinto-me mais confiante sobre o verdadeiro 
processo do asfalto.»
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EM BREVE EM UM 
ESTABELECIMENTO PERTO DE VOCÊ

ESTE TEM SIDO UM ANO FORTE PARA FEIRAS DE 

EXPOSIÇÃO NA AMMANN, COM PRESENÇA ESPECÍFICA 

EM UMA SÉRIE DE EVENTOS.

A participação em feiras nos dá uma chance de falar com os nossos 
clientes sobre como podemos continuar a ser um fornecedor de 
soluções. Os Revendedores Ammann também participam das feiras e 
a presença deles permite aos visitantes fazer conexões locais.

A Ammann tem participação tanto em feiras grandes quanto 
pequenas. Siga os nossos planos na página «Shows e Eventos» em 
 www. ammann-group.com. 

ESPERAMOS VER VOCÊ EM ALGUM EVENTO EM BREVE!

Maior ênfase em grandes e pequenas feiras.
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AGENDA DE FEIRAS

2016 Outubro
 10.10. – 12.10. | Concrete days, Wisla, Poland

 Novembro
 22.11. – 25.11. | Bauma China, Shanghai

 24.11. – 28.11. | AGRAMA, Bern, Switzerland

 Dezembro
 12. – 15.12.  | BAUMA CONEXPO INDIA (BC India), New Delhi

2017 Março
 11.03. – 17.03. | CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, USA

 A participação da Ammann em feiras está sujeita a alterações.
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CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS COM 
A PAVIMENTADORA DE ASFALTO 

AFT 500 

Uma remodelação perfeita para que o tráfego possa fluir suavemente.

A EMPRESA WALTERSBACHER, COM SEDE EM BLACK FOREST, PODE OLHAR 

PARA TRÁS EM UM LONGO HISTÓRICO NOS SETORES DE ENGENHARIA 

CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PAISAGISMO, ONDE CONSTRUIU UMA 

EXCELENTE REPUTAÇÃO AO LONGO DE VÁRIAS GERAÇÕES. 
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A equipe comandada pelo diretor 
júnior da empresa Felix Waltersbacher 
utiliza uma pavimentadora de asfalto 

Ammann AFT 500 para obras de 
remodelação de estradas. A AFT 500 
exibiu suas capacidades ao máximo 

aproveitamento durante um 
projeto de remodelação em uma 

estrada local no município de 
Glatten perto de Baiersbronn. 

Uma estrada local perto 
de Baiersbronn – abriga a 

sede da empresa Walters-
bacher – precisava de um 

remodelamento com 
base em um contrato 

anual de engenharia 
civil e trabalhos 
de asfaltamento. 

Foi concedido à 
Waltersbacher o 

contrato para 

o projeto de construção, particularmente 
porque em seu portfólfio de equipamentos 
está inclusa a pavimentadora de asfalto de 
esteiras, equipamento altamente eficiente 
que pode realizar um trabalho de alta preci-
são: a Ammann AFT 500.

Felix Waltersbacher não hesitou em optar 
pela AFT 500 porque a empresa já tinha 
vários rolos de trincheira Ammann, além de 
outros tipos de compactadores. Anterior-
mente, o trabalho de asfaltamento era reali-
zado com uma pequena pavimentadora que 
pode lidar com larguras de trabalho de até 
2.5 m. Waltersbacher também queria lidar 
com larguras de trabalho maiores, então a 
empresa começou a procurar pela pavimen-
tadora certa. 

Felix Waltersbacher resume a história: «Nós 
já fomos capazes de cobrir uma largura de 
trabalho de 2.5 m com uma pavimentadora 
pequena, e queríamos dar um passo à frente. 
Willi Reutter, gerente de vendas de máqui-

nas grandes da Ammann (sul), dedicou uma 
atenção excepcional às nossas preocupa-
ções e nos deu conselhos perfeitos quando 
estávamos escolhendo a pavimentadora de 
esteiras certa.» O que em última análise, 
convenceu a empresa a comprar a pavimen-
tadora AFT 500, foi sua excelente relação 
custo-benefício. 

Para permitir ainda mais flexibilidade nas 
atribuições de construção de estradas, Felix 
Waltersbacher decidiu comprar as peças 
adicionais para larguras estendidas. O 
resultado: uma largura máxima de pavimen-
tação de 6500 mm. Willi Reutter, gerente de 
vendas de máquinas grandes da Ammann 
(sul), explica: «Graças à sua vasta gama de 
opções, a pavimentadora de asfalto AFT 
500 pode ser configurada de maneira ideal 
para cada cliente. Mais ou menos a largu-
ra de instalação da versão padrão, ajuste 
eletro-hidráulico do perfil de coroamento, ou 
placas limitadoras do sistema de nivelamento 

ESPECIFICAÇÕES AFT 500

LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO PADRÃO : 2550–4900 mm

MÁX. C/ EXTENSÃO: 6500 mm

MÍN. C/ PLACAS DE REDUÇÃO: 1500 mm

SISTEMA DE NIVELAMENTO: vibração/soquete + vibração 

VELOCIDADE DE PAVIMENTAÇÃO: 0–37 m/min

CLIENTES: empresas privadas em sua maioria

CORREIAS TRANSPORTADORAS: 2 independentes, reversíveis

ESCAVADORES: 2 independentes, reversíveis

Continua na próxima página >
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«GRAÇAS À SUA VAS-
TA GAMA DE OPÇÕES, 
A PAVIMENTADORA 
DE ASFALTO AFT 500 
PODE SER CONFIGURA-
DA DE MANEIRA IDEAL 
PARA CADA CLIENTE.»

laterais  aquecidas – com opções como estas, 
sempre nos esforçamos para atender a todas 
as exigências dos nossos clientes e fornecer 
máquinas que sejam perfeitamente adequa-
das para o seu propósito.» 

Antes de utilizar a pavimentadora de as-
falto, a equipe de seis membros liderada por 
Felix Waltersbacher primeiro teve de enfren-
tar alguns trabalhos preparatórios: tampas 
de esgoto e áreas ao redor foram renovadas, 
e os meio fios tiveram que ser regularizados. 
Este trabalho foi seguido por uma análise 
prévia do perfil das áreas danificadas e 
operações de moedura para as conexões 
da rodovia. Estas etapas de trabalho foram 
predefinidas na apresentação da proposta 
ao cliente. 

Um dos pontos fortes da AFT 500 tornou-
se evidente logo que o trabalho começou: 
esta pavimentadora inicia e para muito 
suavemente, e mantém uma velocidade 
constante graças a uma medição precisa da 
transmissão hidrostática, que é ligada por 
bombas variáveis com uma velocidade de 
fluxo ajustável. Felix Waltersbacher resume 
os benefícios: «Isto significa que podemos 
realizar um trabalho extremamente organiza-

do e preciso, pois a distribuição do material 
aplicado é absolutamente uniforme se a 
velocidade se mantém constante.»

Um total de 200 t de concreto betuminoso 
foi processado durante o projeto de remo-
delação. A camada de base e de desgaste 
representaram 20 t de material, para as quais 
a equipe de Felix Waltersbacher utilizou 
asfalto AC 16 DL; uma variedade de AC 8 foi 
utilizada para a camada superior. Dado que 
a produção máxima da AFT 500 é de 500 t 
de asfalto por hora, essas quantidades eram 
brincadeira de criança para a pavimentado-
ra de esteiras Ammann. Como a máquina 
utilizada neste projeto tem alta capacidade, 
o material pode sempre ser aplicado e com-
pactado à temperatura ideal.

Felix Waltersbacher transborda de entusias-
mo quando fala sobre sua pavimentadora de 
asfalto: «O nosso operador possui sempre 
tem uma excelente visão da AFT 500 – 
incluindo áreas periféricas. Alcançamos 
precisão adicional durante a operação graças 
ao sistema de nivelamento. Outro benefício: 
quando nossos motoristas de caminhão 
entregam material novo, eles apreciam a 
baixa altura de enchimento da pavimenta-

dora – o que significa que menos material é 
derramado.» 

Ajudado pelo carro-chefe do portfólfio de 
produtos Ammann para a linha de pavimen-
tadoras de asfalto de esteiras, a Walter-
sbacher agora pode oferecer excelentes 
resultados para a construção de estradas, 
mesmo em uma escala maior. A empresa Bla-
ck Forest pode olhar para trás em uma longa 
tradição ao longo de três gerações. Uma for-
ça de trabalho de 24 pessoas e uma máquina 
de alto desempenho dão a esta engenharia 
civil, características especificas em termos 
de construção de estradas e capacidade de 
lidar com uma vasta gama de tarefas – desde 
pequenos trabalhos em domicílios a grandes 
projetos em outros lugares. 

O resultado final do projeto de remodela-
ção da estrada utilizando a pavimentadora 
de asfalto de esteira Ammann é algo para se 
orgulhar: a estrada que costumava ser danifi-
cada e um pouco desnivelada agora tem uma 
vedação absolutamente uniforme, dando-lhe 
uma aparência visual soberba e proteção 
efetivamente melhorada contra cargas de 
tráfego e geadas.

CONHEÇA A 
FAMÍLIA DE 
PRODUTOS 

AMMANN

MAXIMIZE SEU INVESTIMENTO
Qual a semelhança entre o compactador de placa, o menor compactador,  
a usina de asfalto de maior capacidade de produção e todos os outros produtos do 
portfolio de Equipamentos da Ammann ?

• Inovação que aumenta a produtividade e a eficiência dos equipamentos; melhorando consideravelmente o 
resultado final

• Peças e componentes que garantem uma longa vida útil, criando a melhor relação custo-benefício

• O comprometimento de um negócio familiar que prospera na indústria de construção por quase 150 anos 
mantendo hoje em dia as mesmas promessas – e conhecendo o que os clientes necessitarão amanhã

Ammann do Brasil, Av. Ely Correa, 2500 / Pavilhões 21 & 22, Bairro Sitio Sobrado,  
CEP: 94180-452 Gravataí -RS- Brasil, Tel. + 55 51 3945 2200, info.abr@ammann-group.com
Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : www.ammann - group.com
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