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Esta edição da Ammann Customer Magazine apresenta 
muitos projetos de infraestrutura de alto nível em todo 
o globo.

Uma fábrica da Ammann em Elba fornece o concreto 
para uma nova rodovia de alta velocidade na Rússia. Na 
Grécia, uma série de Instalações de mistura de asfalto 
da Ammann de diferentes tamanhos e modelos está pro-
duzindo o Asfalto para um sistema rodoviário completa-
mente renovado.  

O equipamento de pavimentação e compactação da Ammann está sendo es-
sencial para vários projetos de pavimentação de estradas e construção em geral 
na Costa Rica. Em Cingapura, uma instalação usina de mistura de asfalto ABA 
UniBatch da Ammann está desempenhando o papel central em mais uma nova 
expansão do aeroporto de Changi.

Esses projetos - e muitos mais como eles em todo o mundo, incluindo alguns 
outros abordados nesta questão - têm muitas semelhanças. Eles são exigentes 
em termos de produção, qualidade e confiabilidade.

Outra característica em comum? 

Cada um desses locais de trabalho é um tipo de sala de aula para a Ammann 
e nossos clientes, onde as lições aprendidas nesses locais são compartilhadas 
com as equipes de desenvolvimento de produtos da Ammann. Eventualmente, 
essas lições resultam em aprimoramentos de produtos que oferecem ainda mais 
soluções.

O objetivo é ajudar a trazer produtividade e rentabilidade aos clientes globais que 
atendemos - clientes como você.

LOCADORES CONFIAM NA AMMANN

Por que muitas locadores de máquinas utilizam máquinas Ammann?  
A resposta se resume a uma única palavra: confiança.

A Ammann constrói essa confiança fornecendo uma série 
de linhas de frente.

Execução do pedido. “Grandes locadores requerem 
grandes volumes de máquinas”, afirmou Marc Gunia, 
diretor de Conta Principal e Comercial de Máquinas na 
Ammann France. “Eles têm que confiar que podemos en-
tregar o que prometemos. Eles têm muitos clientes e pe-
didos. Os negócios de aluguel precisam que a Ammann 
os ajude a cumprir suas promessas.”

Operação fácil. Claro que o equipamento leve deve 
funcionar bem quando chegar aos clientes e seus can-
teiros de obra. As máquinas de aluguel são muitas vezes 
operadas por usuários com menos experiência, de modo 
que a operação intuitiva é essencial.

“As máquinas Ammann são bastante fáceis de usar”, 
disse Gunia. “As funções e controles das máquinas as 
tornam o mais fácil de usar possível.”

Conforto. O conforto do operador também é um fator. 
Os compactadores leves da Ammann minimizam os 
níveis de vibração que atingem o operador. Na verdade, 
os compactadores de placa vibratória com movimento 
para frente da Ammann levam a indústria a eliminar a 
vibração indesejada do braço-mão.

Confiabilidade. A engenharia alemã de ponta e os 
componentes Ammann de qualidade asseguram que 
as máquinas sejam confiáveis, garantindo o máximo de 
tempo de atividade
 
Suporte pós-venda. Esta é outra vantagem competitiva. 
“A Ammann fornece suporte para ajudar as máquinas 
a durarem”, disse Gunia. Isso ajuda os proprietários da 
frota de aluguel a tirar o máximo proveito do seu inves-
timento.

Baixos custos de propriedade. O serviço e a manu-
tenção também são fáceis, outro benefício significativo 

ao considerar o número de máquinas de propriedade de 
ocadores de máquinas.

Muitos dos atributos - confiabilidade, custos de manu-
tenção mais baixos e até mesmo um preço de compra 
razoável - combinam-se para criar um baixo custo de 
propriedade para os locadores.

“O custo total de propriedade das máquinas Ammann é 
muito atraente para locadores de máquinas”, disse Gunia. 
“É uma vantagem competitiva.”

A Ardent Hire Solutions, sediada no reino Unido, 

fez um acordo para comprar mais de 100 novos 

rolos compactadores da Ammann. O acordo 

engloba uma gama de máquinas de compactação 

da Ammann, que inclui rolos de vala, rolos em 

tandem leves e compactadores de solo autopro-

pulsados monocilíndrico.

Essas máquinas atualizarão e complementarão 

uma frota já existente de rolos compactadores da 

Ammann, localizada nos 14 armazéns nacionais 

da Ardent.

“Escolhemos a Ammann devido aos seus produtos 

líderes de mercado impulsionados pelo design 

inovador”, disse Tom Gleeson, diretor comercial 

da Ardent. “Por exemplo, devido a Ammann ter 

introduzido uma junta central articulada e oscilan-

te no seu rolo de vala, fomos capazes de dar aos 

nossos clientes especificações de segurança muito 

maiores, e também uma solução à estabilidade e 

ao controle das máquinas. Sua oferta de produtos 

alinhou-se às necessidades dos nossos clientes, 

fazendo com que esta parceria tivesse um encaixe 

perfeito”.  
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A máquina é a solução ideal para reciclagem 
de asfalto, que varia em tamanho desde a 
moagem fina a granulometria maiores. O 
processamento protetor também mantém os 
tamanhos de grãos desejados.

O Ammann RSS 120-M pode ir da insta-
lação à produção em apenas 30 minutos. A 
máquina é capaz de processar 180 toneladas 
de materiais de reciclagem por hora.

Um único operador pode operar a má-
quina, que é composta por um britador que 
utiliza dois eixos elétricos contra-rotativos de 
baixa velocidade. O RSS 120-M possui fresas 
com três dentes intercambiáveis que trituram 
o material. Esta tecnologia patenteada reduz 
significativamente o requisito de energia, 
o que leva a economias substanciais de 
combustível.

APRESENTAÇÕES DE NOVOS 
 PRODUTOS

Britador, separador de ferro e peneira vibratória

A AMMANN ANUNCIA O LANÇAMENTO DO BRITADOR, SEPARADOR DE FERRO 

E PENEIRA VIBRATÓRIA RSS 120-M. É UMA MÁQUINA MÓVEL QUE QUALIFICA O 

ASFALTO RECICLADO PARA O USO EM UMA USINA DE ASFALTO. É ESSENCIALMENTE 

UMA MÁQUINA 3-EM-1 COM A SUA CAPACIDADE DE FUNCIONAR COMO BRITADOR, 

SEPARADOR DE FERRO E PENEIRA VIBRATÓRIA.

Vários esforços ecológicos são incorpora-
dos na máquina, incluindo um sistema de 
redução de poeira e níveis minimizados de 
ruído e de emissões.

Centrais de concreto móveis 
O ConcreteCenter 60 Apollo é a solução per-
feita para aqueles que procuram uma central 
de mistura de concreto flexível, otimizada 

para o transporte e ainda assim barata.
A central é ideal para locais de construção. 

Possui dimensões de transporte favoráveis e 
se encaixa em dois contêineres abertos no 
topo. Em muitos casos, o solo compactado 
pode servir como a fundação da central.

O tempo de configuração é rápido devido 
a componentes elétricos e pneumáticos 
pré-instalados. Um mecanismo dobrável 
também permite uma instalação rápida.

O sistema de controle CS100 fácil de ope-
rar é o cérebro da central. O sistema permite 
o uso eficiente de agregados e elimina tare-
fas administrativas.

Placas vibratórias de avanço
A nova linha de máquinas de compactação 
de placas vibratórias de avanço APF com 
tecnologia avançadas da Ammann fornece 
poder de compactação líder na indústria, 

manobrabilidade, velocidade de avanço e 
capacidade de escalada. Elas também são 
conhecidas por reduzir drasticamente a 
vibração indesejada para os operadores.

Os novos modelos são os Ammann 
APF 12/33, APF 15/40, APF 15/50, APF 20/50 
Hatz e APF 20/50 Honda. A APF 10/33 per-
manecerá disponível e completará o portfólio 
de placas APF. A linha de produtos APF é a 
mais leve de todas as máquinas de compac-
tação de placas da Ammann, com pesos 
variando de 54 kg a 107 kg e larguras de 330 
mm a 500 mm.

Os índices de vibração reduzido (abaixo de 
2,5 m/s2) resultam do amortecedor em forma 
de Z na alavanca. Este sistema patenteado 
permite um controle preciso da máquina, en-
quanto protege o operador das vibrações. Os 
baixos níveis de HAV permitem longos turnos 
de trabalho, sem risco para a saúde do ope-

rador ou necessidade de documentação. As 
principais opções disponíveis na maioria das 
máquinas de compactação incluem um ta-
pete Vulcolan sem ferramentas e um tanque 
de água montável sem ferramentas.
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Compactadores
A nova linha de produtos ATR (Ammann 
Tamper Rammer) da Ammann continuará 
fornecendo a solução de compactação de 
percussão líder da indústria, juntamente com 
vários novos recursos 

Os novos modelos são o ATR 30, ATR 60 C, 
ATR 60 P, ATR 68 C e ATR 68 P.

Os compactadores Premium (P) incluem 
novos recursos, como um acelerador de gás 
otimizado, um sistema adicional de filtra-
gem de ar e um motor Honda GXR 120 que 
atende aos mais rigorosos requisitos de emis-
sões. As versões Classic (C) são as sucessoras 
da linha anterior de compactadores ACR da 
Ammann. As máquinas são fáceis de usar, 
altamente robustas, duráveis e equipadas 
com o motor a gasolina Honda GX100.

O compactador ATR 30 é o menor e a mais 
leve máquina da linha de produtos compac-
tadores. Ele possui larguras de base estreitas, 
de 80 mm ou 130 mm, e um peso de apenas 

29 kg. É uma ótima ferramenta para traba-
lhos com cabos ou tubos em valas estreitas.

O compactador ACR 70 D (Diesel) perma-
nece no portfólio da Ammann.

Máquinas de compactação de solos ARS
A Ammann introduziu os dois primeiros 
modelos da nova linha ARS de máquinas de 
compactação de solo monocilíndrico, que 
combinam características consagradas com a 
tecnologia de compactação inteligente.

O sistema de compactação inteligente 
ACEforce está disponível no ARS 200 T4f/
T3 e no ARS 220 T4f/T3, com pesos de 20 e 
22 toneladas, respectivamente. O ACEforce 
ajuda o operador a monitorar indicações de 
compactação. 

As máquinas ARS possuem cabines de-
senvolvidas recentemente que estabelecem 
novos padrões no conforto e visibilidade do 
operador. A cabine é espaçosa e possui um 
baixo nível de ruído, para maior conforto do 

operador. Uma ampla visibilidade ideal em 
torno da máquina gerando maior segurança 
no local de trabalho.

Os controles são intuitivos e de fácil acesso. 
O monitor multifuncional exclusivo integrado 
no volante ajuda os operadores de todos 
os níveis de habilidade a utilizarem todas as 
funções da máquina. O sistema de propulsão 
inteligente fornece a liderança da indústria.

1
Ampla visibilidade de todos os ângulos para 
maior a segurança no local de trabalho.

2
Cabine espaçosa com baixos níveis de ruído 
e assento giratório de 270º para conforto e 
redução da fadiga.

3
Os controles e display intuitivos das máqui-
nas ajudam os operadores de todos os níveis 
de experiência a obterem sucesso.

4
Monitor de controle e informação diante 
do operador, monitor multifuncional para 

controle e análise intuitivos das máquinas, 
mesmo por um operador inexperiente.

5
 Alavanca de acionamento inteligente que 
desencadeia paradas automáticas quando 
em inclinações íngremes ou se a alavanca de 
deslocamento se mover muito rápido.

A DIFERENÇA DE DESIGN

O rolo orientado por pivô APR 95 Tier 4i da Ammann foi projetado para produtividade e 
segurança

1

 2

 3

 4

  5
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Elvin Koh, CEO

Terry Isedale,   
Project  Manager

Low Cheng Hwee, 
 Operations Manager

“É uma usina avançada e que ocupa pouco 
espaço, o que é perfeito para a localização”, 
disse Michal Dvorak da Ammann Singapore 
PTE Ltd. “Também é bem leve, o que é im-
portante nas proximidades de um aeroporto. 
É muito simples de operar e fácil de aprender 
como um primeiro sistema de controle. A 
central usina também tem uma fácil manu-
tenção”.

Mistura para a pista
A camada de base consistiu em 1,6 milhão 
de toneladas de mistura fria, um número 
que aumentará antes da conclusão, disse 
Terry Isedale, gerente de projeto da United 
E & P. A central também produzirá materiais 
aglutinantes, 650.000 toneladas e 850.000 
toneladas para a elevação de superfície. 

O material da superfície será uma mistura 
que nunca antes foi usada em Cingapura, 
disse Isedale. Mas as capacidades da central 
e do sistema operacional permitiram a 
produção.

“Está tendo um bom desempenho”, disse 
Isedale. “Programamos originalmente a 
planta para operar apenas 10 horas por dia, 
seis dias por semana. Isso será provavel-
mente alterado para 24 horas por dia, sete 
dias por semana, por um período de três 
meses. Temos a certeza que ela consegue 
seguir com este ritmo”.

Uma superfície lisa
Os rolos tandem articulados AV 110X da 
Ammann lidaram com a compactação da 
pista. O rolo possui duas estruturas conec-
tadas por uma junta dupla, que permitem a 
condução por guincho em cada lado. Aquela 
condução fornece potência de compactação 
e capacidade de resposta melhoradas.

“A capacidade de manobra é fantástica, 
de acordo com os operadores”, disse Low 
Cheng Hwee, gerente de operações na 
United E & P. “Os operadores gostam muito. 
É importante que as máquinas deixem a 
superfície lisa quando por ela passam. Não 
queremos deixar nenhuma protuberância 
para trás”.

Este objetivo está sendo cumprido e a 
pista está alcançando todos os objetivos de 
densidade e lisura.

Os rolos e a central da Ammann estão 
ajudando a United E & P a cumprir com suas 
promessas. Como resultado, Changi está 
bem posicionado para continuar sua concor-
rência a prêmios de “melhor aeroporto”.

Changi também tem uma reputação por sua 
qualidade. Foi considerado o melhor aero-
porto do mundo por várias organizações, 
incluindo a conceituada Skytrax, que tem 
concedido à Changi seu prêmio máximo nos 
últimos cinco anos e talvez conceda mais.

Permanecer no topo é sempre um desafio. 
O tráfego de passageiros continua a crescer 
anualmente, e o aeroporto também é um 
dos centros de carga mais movimentados 
do mundo. Esse volume cria uma pressão 
que poderia ser tirada da experiência do 
passageiro. Mas os funcionários de Changi 
estão tomando medidas para cumprir com as 
crescentes exigências e, ao mesmo tempo, 
manter a qualidade.

Expandindo Changi
A construção do Terminal 4 estará concluída 
em 2017. A expansão do Terminal 1 será a 
seguir, em 2019, permitindo que aquelas ins-

talações lidem com 28 milhões de passagei-
ros por ano. O Terminal 5 abrirá em meados 
de 2020. Este terminal, sozinho, poderá 
acomodar 50 milhões de viajantes anual-
mente. O primeiro projeto é a conclusão do 
Terminal 4, que consiste em incorporar mais 
uma pista. É um trabalho exigente e com 
restrições de tempo, e não há margem para 
erros no que diz respeito à qualidade.

Quem fornece a mistura para o terminal 
é a usina de mistura de asfalto ABA 300 
UniBatch da Ammann. “O aeroporto de 
Changi é um projeto gigantesco, e estamos 
fornecendo 850.000 toneladas de pré-mis-
tura para o efeito”, disse Elvin Koh Oon Bin, 
CEO da United E & P Pte Ltd., que é dona da 
usina de asfalto ABA UniBatch.

A ABA UniBatch era uma solução natural 
para a expansão. Primeiro, oferece uma 
capacidade de produção de 300 toneladas 
por hora.

Por favor Escaneie o 
Código QR para assistir ao vídeo

A USINA DE ASFALTO ABA 
UNIBATCH EXERCE UM PAPEL 

FUNDAMENTAL NA EXPANSÃO DO 
AEROPORTO

Uma pista está sendo incorporada às instalações de Changi em Singapura

O AEROPORTO DE CHANGI EM CINGAPURA É UM DOS CENTROS DE TRANSPORTE 

MAIS MOVIMENTADOS NO SUL DA ÁSIA E NO MUNDO. UM VOO POUSA OU DECOLA 

DO AEROPORTO A CADA 90 SEGUNDOS, COM 58,7 MILHÕES DE PASSAGEIROS 

PASSANDO POR CHANGI EM 2016.
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Na diretiva europeia CEN 
17006, estão definidas 

especificações e requisitos 
para a inserção do controle 

contínuo de compacta-
ção (CCC – Continuous 

Compaction Control) 
como um método de 
controle da qualidade 
para terraplanagens. 

Como é referido no presente relatório, este 
controle é adequado para solos, materiais 
com granulação equivalente e materiais de 
britagem de pedra, que podem ser compac-
tados com rolos vibratórios. Um sistema de 
documentação e medição integrado nos ro-
los destina-se à garantia da qualidade. Como 
rolos vibratórios são válidos tanto rolos com 
vibrações verticais com amplitude fixa e rolos 

com vibração horizontal com amplitude fixa, 
como rolos que podem ajustar de forma 
flexível o sentido de ação da amplitude e/ou 
frequência durante a operação. 

Todos os rolos compactadores da Ammann 
que comecem por ASC 70 até ARS 220, os 
rolos tandem da série ARX e os da série ARP 
podem ser equipados com uma versão do 
sistema ACE.  

Na Ammann, o tema “Compactação 
inteligente” está na ordem do dia já há vários 
anos e está integrado no desenvolvimento 
de novas máquinas. O primeiro passo na 
direção de um sistema preciso de controle 
e medição em máquinas de compactação 
já foi dado em 1998, com a introdução da 
versão ACE pro. Este sistema foi o início para 
uma melhoria permanente e é considerado 
no setor como tecnologia pioneira. As 

vantagens do ACE pro são claras: É reduzido 
o número de passagens com o rolo, o que é 
demonstrado com economia de no combus-
tível, custos da mão-de-obra e desgaste das 
máquinas. Graças à contínua medição da 
compactação e à o ajuste permanente dos 
parâmetros de amplitude e frequência, estão 
garantidos resultados de compactação otimi-
zados e são evitados retrabalhos dispendio-
sos. A utilização do sistema ACE pro garante 
superfícies ou camadas uniformes e aumenta 
assim a durabilidade da base compactada 
juntamente com a camada superior. 

Willi Reutter, Diretor de aplicações de 
equipamento pesado na Ammann, salienta a 
importância cada vez maior de uma medição 
da compactação permanente: “Esta nova 
norma da UE só vem a comprovar que os 
clientes, sejam do setor público ou privado, 

SÃO MAIS DO QUE CUMPRIDOS 
 TODOS OS REQUISITOS RELATIVOS 

A COMPACTAÇÃO INTELIGENTE  
COM ACE

Na construção de estradas é regra geral que, quanto mais cuidadosas e  
precisas forem as terraplanagens, maior a qualidade, durabilidade e resistência das 

 estradas acabadas. 

MAIS AINDA, UMA COMPACTAÇÃO CONTROLADA E UNIFORME AS PASSADAS COM 

ROLOS E OS ROLOS COMPACTADORES CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA 

A CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS RESISTENTES E DE QUALIDADE. PARA ISSO, 

A AMMANN DISPONIBILIZA, COM O SEU SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROLE 

E MEDIÇÃO ACE (AMMANN COMPACTION EXPERT) EM VÁRIAS VERSÕES, A 

TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA TAL. OS CLIENTES, SOBRETUDO EM LICITAÇÕES 

E PROJETOS PÚBLICOS, ESPERAM UMA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO 

CONTROLADA E DOCUMENTADA: A NÍVEL EUROPEU, SERÁ CRIADA UMA DIRETIVA 

QUE ESTABELECE COMO PADRÃO A COMPACTAÇÃO DO SOLO “INTELIGENTE” EM 

PROJETOS GRANDES.     

exigem, cada vez com mais frequência, um 
processo padronizado para a medição da 
compactação na compactação do solo. A 
compactação com um sistema deste tipo 
garante, por um lado, resultados claramente 
melhores; por outro lado, os clientes e 
empresas de engenharia salvaguardam-se 
também, tendo em conta a qualidade e dura-
bilidade, quando exigem uma compactação 
em conformidade com a nova norma CEN 
17006. Esta nova diretiva aplica-se em toda 
a compactação do solo no que se refere a 
rolos e rolos compactadores monocilíndrico a 
partir de um peso superior a sete toneladas. 
Naturalmente, os nossos sistemas ACE, com-
postos por sensores e pelo painel de controle 
instalado na cabine, são sempre montados 
de modo que o condutor tenha sempre o 
visor dentro do seu campo de visão e possa, 
assim, trabalhar de forma segura”. 

Thilo Ohlraun, Diretor de vendas da 
compactação na Ammann, explica: “Na 
Ammann, nos orgulhamos com esta evolu-
ção, pois desde 1998 que decidimos pela 
introdução do ACE para uma tecnologia de 
controle sólida. Os nossos sistemas, seja o 
ACE pro ou o ACE force, cumprem todas as 
especificações exigidas na norma e vão além 
muitas vezes, devido a sua potência. Pode-
mos assim assegurar que os clientes tomam 
sempre a decisão correta, quando na com-
pactação do solo apostam em um sistema 
ACE da Ammann. Dar um passo em frente: 
para obter êxito em uma venda, determi-
nante a demonstração completa do sistema  
de medição contínua da compactação”. 

O sistema detecta de imediato superfícies 
insuficientemente compactadas e apresenta 
estas no controle automático de qualidade. A 
versão ACE pro reage até aos valores de medi-
ção registrados e ajusta automaticamente os 
parâmetros de vibração. Todos os valores de 
medição, incluindo os parâmetros relativos a 
capacidade de carga, número de passagens, 
bem como valores de frequência e amplitude 
são continuamente exibidos e armazena-
dos em tempo real. No sistema ACE force 
a máquina funciona com uma frequência 
ou amplitude fixa, a versão ACE pro adapta 
os parâmetros de compactação de forma 
automática e contínua durante as passagens. 
Ambos os sistemas ACE oferecem também 
um software de documentação ADS com 
função de análise do Office para um controle 
confortável das passagens efetuadas. Natu-
ralmente, todos os sistemas ACE podem ser 
combinados com todos os produtos de GPS 
comuns, com o objetivo de um mapeamento 
e orientação do utilizador. 



AMMANN-GROUP.COM 1312 AMMANN GROUP MAGAZINE

UMA PLANTA RÁPIDA, PARA UMA 
ESTRADA RÁPIDA

A Ammann CBT 60 SL Elba tem um papel chave em em uma estrada pedagiada russa

UM DIA, A M11 SERÁ UMA RODOVIA RUSSA DE ALTA VELOCIDADE. HOJE, 

O CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA 

ESTÁ UTILIZANDO UMA PLANTA MÓVEL DE MISTURA DE CONCRETO 

QUE OFERECE VELOCIDADE NA REALOCAÇÃO.

“Nós adquirimos a Ammann CBT 60 SL 
Elba porque ela possui muitas vantagens, 
incluindo sua capacidade de ser montada 
rapidamente,” disse Dmitry Popov, chefe do 
departamento técnico da TSM Company, 
uma empresa líder na construção de rodovias 
com sede em Moscou. “O transporte é 
simples e o tempo de montagem é curto. 

Os componentes elétricos e pneumáticos da 
planta são completamente pré-instalados. 
Além disso, não é necessária uma fundação. 
O solo compactado a 250 kN/m² é sufi-
ciente.”

A M11, também conhecida como rodovia 
Moscou - São Petersburgo, é um empreen-
dimento significante. Ela é paralela a estrada 

M10 existente, mas será uma estrada de alta 
velocidade com pedágio com uma média 
de velocidade de 150 km/h. Quando estiver 
finalizada em 2018, ela terá 650 km, com 
o número de faixas variando de 4 a 10. Ela 
inclui 32  cruzamentos, 167 viadutos e 85 
pontes.

A TSM, fundada em 2005, está traba-

lhando na fase da estrada que vai do quilô-
metro 58 ao 149. Fornecendo um concreto já 
misturado para esse comprimento da estrada 
vai exigir relocação da planta. A planta tam-
bém será implementada em outros projetos 
depois que a estrada estiver finalizada.

“Nós chamamos esta planta de ‘super 
móvel’,” disse Popov. “A Ammann CBT 60 
SL Elba é extremamente rápida nos tempos 
configurados devido aos seus mecanismos 
dobráveis e design compacto. Ela precisa 
apenas de dois contêineres abertos no topo 
para relocação. Ela também possui dimen-
sões favoráveis ao transporte e consistente-
mente cumpre com os requerimentos.”

A função principal da plana na M11 é pro-
duzir concreto já misturado e misturas sólidas 
para saídas de pontes e viadutos.

Além da mobilidade, a planta também 
possui a produtividade necessária para 
cumprir com os prazos, com uma capacidade 
produtiva de 58 m³ por hora.

“O tempo do ciclo é curto devido a pesa-
gem direta de material inerente na correia 
transportadora e da alimentação direta no 
silo,” disse Popov. A excelente mistura ga-
rante a produção de material homogêneo.

Mais trabalho espera a Ammann CBT 60 SL 
Elba depois da M11. “Nossa empresa está en-
volvida em construções complexas, recons-

trução e reparo de estradas, aeródromos e 
facilidades industriais e hidrotécnicas,” disse 
Popov. “A planta será realocada frequen-
temente. Ela funcionará principalmente na 
construção de pontes, viadutos e estradas.”

A TSM possui uma história longa de execu-
ção projetos importantes, incluindo trabalho 
na M4, M9 (Baltic Highway) e a rodovia 
A-149 Adler para Krasnaya Polyana. Trabalho 
em diversos aeródromos também foram 
realizados.

A TSM acredita que a inovação e tecnolo-
gia avançadas permitem que ela responda 
mais rápido às necessidades dos seus clientes 
- e para ganhar vantagens competitivas. Ela 
oferece a construção integral de infraestru-

tura através das suas mais de 2.200 unida-
des de equipamentos. A TSM produz suas 
próprias misturas e minerais e opera em um 
centro moderno de manutenção e reparo em 
um laboratório certificado.

“Nós dependemos da tecnologia para 
nos ajudar a fornecer resultados de quali-
dade para nossos clientes,” disse Popov. “A 
Ammann planta CBT 60 SL Elba se encaixa 
bem em nosso comprometimento em manter 
os projetos no prazo através de tecnologia e 
produtividade.”
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de mistura de asfalto e precisávamos garantir 
que o resto da frota pudesse continuar o 
trabalho”, disse Apéstegui.

A Pavicen optou pela Ammann, que possui 
produtos para cada fase de construção 
rodoviária. O crescimento c contínuo, com a 
usina de asfalto Ammann e equipamentos de 
pavimentação ajudando a empresa a atingir 
seus objetivos.

Quais são os segredos para  um cresci-

A Pavicen, com sede em Alajuela, Costa 
Rica, foi fundada em 1978. Cresceu de forma 
constante, primeiro com a compra de uma 
pedreira e depois com a aquisição de várias 
usinas de asfalto ao longo dos anos. Uma 
excelente escolha foi feita em 2015, quando 
a Pavicen adquiriu uma Usina de asfalto 
Ammann ACM 140 Prime com capacidade de 
140 toneladas por hora.

“A usina forneceu muito mais capacidade 

4 PRINCÍPIOS  
PARA O CRESCIMENTO

Plano de Prosperidade da Empresa Costarriquenha

O CRESCIMENTO DA PAVICEN INICIALMENTE FOI LENTO E ESTÁVEL. “CRESCEMOS, 

POUCO A POUCO, E O CRESCIMENTO SIGNIFICOU UM TRABALHO ÁRDUO”, DISSE 

JAVIER APÉSTEGUI ARIAS, UM DOS TRÊS SÓCIOS DA EMPRESA.

mento bem-sucedido? Apéstegui comparti-
lhou as observações que se seguem.

O crescimento lento é um ótimo começo 
para uma indústria. Embora o crescimento 
tenha sido reconhecidamente lento nos pri-
meiros anos, também deu à Pavicen a chance 
de conhecer bem o negócio.“Trabalhar em 
projetos de pequena escala, como pavimen-
tação e calçadas residenciais, nos deu uma 

compreensão do negócio”, disse Apéstegui.
Muitas dessas mesmas lições podem ser 

aplicadas em uma escala mais ampla. Entre 
elas: a necessidade de equipamentos supe-
riores que ajudem a cumprir prazos e metas 
de qualidade.

Encontre um fornecedor que dê suporte 
a toda a linha de produtos. O crescimento 
da Pavicen significou assumir mais projetos - 
incluindo alguns trabalhos desafiadores onde 
a qualidade e a versatilidade eram essenciais. 
“Tínhamos a usina e depois precisamos de 
máquinas melhores que oferecessem um 
ótimo desempenho”, disse Apéstegui.“Foi 
aí que pensamos em padronizar a linha de 
produtos que usamos e escolhemos uma 
única marca.”

A Pavicen escolheu a Ammann para for-
necer equipamentos de compactação leves, 
rolos, pavimentadoras e a usina de asfalto.

Uma única marca ajudou os operadores 
a aplicar a experiência adquirida com uma 
máquina para aprender rapidamente a operar 
outra. As máquinas também são semelhantes 
em termos de manutenção, o que propor-
ciona uma eficiência maior. As máquinas 
também cobrem todas as fases de construção 
da estrada, - até mesmo os equipamentos 
leves. “As máquinas leves também são muito 
importantes para nós”, disse Apéstegui. 
“Temos compactadores de placas que usamos 
diariamente em nossos trabalhos.”

Maximize a tecnologia útil. A experiência 
da Pavicen - incluindo as lições aprendidas 

durante os primeiros anos de crescimento 
lento - ensinou a Apéstegui que a tecno-
logia é essencial para a produtividade e a 
qualidade. Essa tecnologia também deve 
ser intuitiva para que os operadores possam 
utilizá-la adequadamente.

“Todas as máquinas Ammann possuem tec-
nologia avançada, mas também são fáceis de 
operar”, disse Apéstegui. “Os operadores se 
sentem à vontade.” Os trabalhos da Pavicen 
normalmente requerem testes de densidade 
e a tecnologia disponível no equipamento 
da Ammann garante que os objetivos sejam 
atendidos. Isso levou a Pavicen a utilizar 
ferramentas de avaliação de compactação 
opcionais oferecidas pela Ammann. “Isso 
permite que o operador monitore constante-
mente a compactação da base e sub-base”, 
disse Apéstegui. Os trabalhadores não 
desperdiçam tempo nem combustível da 
empresa fazendo mais passagens do que são 
necessárias. Eles também deixam os locais 
de trabalho sabendo que os objetivos foram 
atingidos. A Pavicen também utiliza a Pavi-
mentadora de estradas com rodas Ammann 
AFW 350. “Foi uma grande melhoria em 
termos de qualidade para a nossa empresa, 
porque não tínhamos um finalizador com 
soquete ou sensores. A tecnologia nesta 
máquina nos destacou no mercado.”

Procure um treinamento adequado. 
Mesmo a tecnologia mais intuitiva requer 
tempo de treinamento. “A Ammann nos deu 
a chance de treinar nossa equipe na Europa 
e também enviou pessoas da Europa para 
mostrar aos operadores como funcionam as 
pavimentadoras”, afirmou Apéstegui.“Este 
suporte foi fundamental para tornar a tecno-
logia útil.”

Essas quatro observações importantes 
podem ajudar as empresas em situações 
semelhantes a gerenciar o crescimento, assim 
como criar um plano de prosperidade.
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QUANDO A MOBILIDADE É A COISA 
MAIS IMPORTANTE

As usinas de asfalto da Ammann são frequentemente realocadas durante os projetos de 
construção de 1.415 km de estradas gregas 

QUASE UMA DÉCADA DE GRANDES CONSTRUÇÕES DE 

ESTRADAS NA GRÉCIA ESTÁ CHEGANDO AO FIM, COM 

IMPRESSIONANTES 1.415 KM DE ESTRADAS CONSTRUÍDAS EM 

HÁ UM CUSTO DE 8 BILHÕES DE EUROS.

Os resultados são transformadores. As cida-
des que eram essencialmente isoladas agora 
estão prontas para fortalecer sua economia  
graças as novas estradas de acesso. Rodovias 
maiores agora são mais seguras e eficientes.

“A redução média de tempo de viagem é 
de 30 por cento,” disse Jannis Charalampidis, 
diretor comercial do Grupo SPANOS, um 
distribuidor da Ammann. 

O empreendimento inclui muitos projetos, 
com estradas construídas no norte, sul, leste 
e oeste. Entre os empreendimentos especí-
ficos estão o Olympia Odos, Moreas, Nea 
Odos, Kentriki Odos e Aegean.

As novas estradas agora conectam as três 
regiões e a capital do país com os principais 
acessos da Grécia para a Europa: os portos 
de Patras e Igoumenitsa, os quais incluem 
sítios arqueológicos, áreas de turismo e 
de produção agrícola. Outro trabalho de 
construção irá acelerar o desenvolvimento 
do Peloponeso, do noroeste da Grécia e do 
Épiro.

 Os órgãos governamentais e muitas 
empresas dedicaram anos ao projetos de 
infraestrutura.

As usinas de asfalto t trabalham ardua-
mente e muitas delas foram utilizadas 
durante todo o projeto. As usina de asfalto 
se mantiveram produtivas através da sua 
facilidade de relocação, e sua habilidade de 
criar misturas de qualidade quando voltam 
ao trabalho.

A mobilidade é o segredo
O tamanho do projeto podia ser esmagador 
em muitas frentes, incluindo o uso do equi-

pamento. Isso fez com que muitos 
fabricantes de asfalto esco-

lhessem as usinas 
de asfalto 

móvel da Ammann por serem otimizadas 
para transporte.

“Existem mais de 40 usinas de asfalto 
da Ammann na Grécia, e mais de 20 delas 
estão diretamente envolvidas na construção 
das novas estradas,” disse Charalampidis. 
“Destas 20 plantas, 10 são plantas Ammann 
móveis ou semimóveis.”

As plantas ABM EasyBatch são categori-
zadas como “móveis”. Elas podem produzir 
em um lugar para outro, em apenas dois ou 
três dias.

As usinas de asfalto ABT SpeedyBatch 
são “otimizadas para o transporte”, o que 
significa que elas podem ser desmontadas 
e remontadas em alguns dias, mas não tão 
rapidamente quando as ABM EasyBatch. 
Mas as usinas de asfalto otimizadas para o 
transporte possuem uma vantagem porque 
elas oferecem um pouco mais de capacidade 
de produção do que suas homólogas móveis.

Ambos os tipos de usinas de asfalto foram 
movidos com frequência. Elissavet Pantzart-
zidou, membro do conselho da Pyramis ATE, 
estimou que as duas plantas da Ammann fo-
ram realocadas 15 vezes para acompanhar o 
ritmo das necessidades de produção durante 
a década de construção.

“O maior desafio é o tamanho total do 
projeto”, disse Pantzartzidou, cuja empresa 
usou as plantas ABT 280 SpeedyBatch e 
ABM 90 EasyBatch de mistura de asfalto.

As usinas de asfalto móveis da Ammann 
permitiram que nos movêssemos rapida-
mente de um lugar para o outro e para 
atingir todos os requerimentos de prazos e 
qualidade.”

As usinas de asfalto móveis e otimizadas 
para transporte da Ammann tem em comum 
é a facilidade de relocação para minimizar o 
tempo de inoperante.

“Desmontar todas as partes de uma usina 
SpeedyBatch leva apenas dois dias e então 

mais dois dias para remontar”, disse Efange-
los Karakitsos, operador da Ifaistos Asfaltika 
S.A. “não é preciso de nada especial para 
instalar esta planta, pois ela tem pés de 
suporte que fazem com que a instalação 
seja muito fácil, contanto que tenha uma 
superfície plana e lisa para uma boa pegada 
aderência.”

Os componentes eletrônicos são fáceis de 
montar porque consistem em componentes 
de encaixe que são claramente marcados, 
ele disse.

Um chão bem compactado é o único 
requerimento para instalação, disse Konstan-
takos Lampros, que opera uma planta ABT 
SpeedyBatch para a Pyramis ATE. “Não é 
preciso de mais nada”, ele disse. “A monta-
gem elétrica é fácil porque as conexões são 
pré-integradas e isso é tudo que é necessá-
rio.” As relocações rápidas garantiram que 
as usinas estivessem próximas da ação de 
pavimentação. Sua produtividade também 
ajudou a manter o projeto em dia, essencial 
não só para os envolvidos na construção das 
estradas, mas para toda a Grécia.

“Como você pode compreender, esse tipo 
de projeto melhora áreas de difícil acesso, 
conectando-as a centros urbanos maiores”, 
disse Charalampidis. “As novas estradas 
conectam todo o país e claramente melho-
ram a velocidade e qualidade do transporte. 
Elas oferecem benefícios econômicos e 
altos níveis de segurança para motoristas e 
veículos.”

Por favor Escaneie o 
Código QR para assistir ao vídeo
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UMA FROTA VERSÁTIL DA AMMANN 
AGREGA VALOR A UM PROJETO DO 

SRI LANKA

Equipamento produtivo de compactação leve em um projeto de estrada estadual

A PERFORMANCE PRÉVIA É ESSENCIAL PARA TRABALHOS FUTUROS NO QUE DIZ 

RESPEITO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SRI LANKA.

trada precisava da compactação de calçadas 
para pedestres, aterro de acostamentos e 
remendo de estradas - uma combinação 
perfeita para a linha de equipamentos leves 
da Ammann. Também foi necessário fazer 
um pouco de compactação tradicional do 
asfalto.

A Rathne se especializou na construção de 
estradas, construção de prédios e forneci-
mentos de asfalto. Portanto, ela precisa de 
máquinas que possam se manter produtivas 
quando há alterações nas condições do local 
de trabalho.

“As máquinas da Ammann são produtivas 
em diversas aplicações,” disse Karannagoda.

Compactador manual ARW 65
“O compactador ARW 65 de 1 tonelada 
(EUA) foi muito efetivo nas áreas de pedes-
tres”, disse Karannagoda. O compactador 
manual oferece uma função de alta ampli-
tude para trabalho em cascalho/solo ou uma 
função de baixa amplitude para asfalto e 
materiais betuminosos.

Rolo tandem articulado ARX 23
“O ARX 23 é um rolo versátil que pode ser 
usado em estradas rurais ou urbanas,” disse 

Karannagoda O ARX 23 possui uma boa 
compactação.

“Além disso, ele também é fácil de operar,” 
disse Karannagoda. “Os operadores gostam 
de que além de ser fácil de controlar e mano-
brar, ele é fácil de manter.”

Compactador ACR 60
“Existia uma necessidade para aterro de 
acostamento e construção de fundações no 
projeto estadual,” disse Karannagoda. “Esta 
máquina foi muito boa para essas aplica-
ções.”

O ACR 60 é o mais leve dos compactado-
res Ammann, com 62 kg. Seu cabo permite 
maneabilidade, enquanto limita a vibração 
para o operador.

“Ele possui uma baixo consumo de com-
bustível e uma boa força de compactação, e 
no final do dia, fornece valor,” disse Karan-
nagoda. “Além disso, é uma máquina de alta 
duração.”

Os operadores elogiam a vibração limitada 
e o cabo de ajuste fácil.

Placa vibratória de movimento dianteiro 
APF 1850
“Nós usados a APF 1850 para compactação 

de valas e trabalho de remendo de estrada,” 
disse Karannagoda. A máquina pode ser 
usada em solo, cascalho, pedras de pavimen-
tação, asfalto e outras superfícies.

“Ela tem uma boa força de compactação e 
é uma máquina de alta duração,” ele disse.

Um sistema de aspersão, o qual um dos 
itens opcionais da APF 1850, provou ser uma 
característica valiosa. “Ela trabalha bem,” 
disse Karannagoda.

O que todas as máquinas trouxeram para 
o local de trabalho da estrada estadual? 
“Valor,” disse Karannagoda. “Os produtos 
da Ammann possuem um consumo de 
combustível muito baixo, uma boa força de 
compactação e são duradouros.”

Essas qualidades ajudaram a Rathne Cons-
truction a alcançar seu objetivo no prazo 
para ajudar a assegurar que a empresa seja 
convidada novamente para futuros projetos 
governamentais.Com muitos negócios futuros em jogo, a 

Rathne Construction usou diversas máquinas 
de compactação da Ammann em um projeto 
recente de estrada estadual.

“Estamos sempre preocupados com os pra-
zos dos projetos e cada vez mais enfrentando 
concorrentes,” disse G.R. Karannagoda, 
diretor executivo da Rathne Construction, 

com sede em Ambalantota, Sri Lanka. “Este 
projeto foi essencial porque precisávamos ser 
bem-sucedidos para nos qualificarmos para 
projetos futuros.”

A Rathne, fundada em 2006, trabalhou 
como subempreiteira em um projeto de 
Autoridade de Desenvolvimento de Estrada 
Estadual no distrito de Hambantota. A es-

AMMANN-GROUP.COM 19



UMA 
MÁQUINA  

3 EM 1

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann - group.com
PMP-2123-00-P2 | © Ammann Group

TRITURADOR DE RECICLAGEM RSS 120-M DA AMMANN
O RSS 120-M da Ammann é um britador, separador de ferro e peneira – todos compondo  
uma mesma máquina – e é ideal para a reciclagem de asfalto, desde materiais fresados  
a placas de asfalto. A máquina apresenta tecnologia patenteada que permite uma britagem 
eficiente e suave, resultando em poucas partículas finas.

Principais recursos:

• Capacidade de produção de 180 toneladas por hora

• Baixos índices de emissões de poeira e de ruídos 

• Gerenciamento de parâmetros remotos ou locais

• Da instalação à produção em 30 minutos

• Transporte padrão em caminhão semirreboque  


