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Hans-Christian Schneider 
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Feiras de negócios, de qualquer tamanho e localização, 
sempre são empolgantes para nós. A CONEXPO-CON/
AGG 2017, a ser realizada em Las Vegas em Março, não 
é uma exceção.

Feiras de negócios fornecem oportunidades de 
mostrar nossos produtos – mas oferecem muito mais. 
Elas são excelentes ocasiões para falar com clientes e co-
nhecer mais sobre os desafios que eles enfrentam. Nossa 
tarefa é desenvolver produtos que tragam soluções para 
os desafios dos clientes.

A programação da CONEXPO mostra que nosso conceito de desenvolvimento de 
produto está vivo e bem na Ammann… alguns exemplos:
 >  A usina de asfalto gravimétrica ABA UniBatch da Ammann fornece diversos 
benefícios verdes que foram solicitados por empresas em todo o mundo. Espe-
cificamente, a UniBatch usa altas percentagens de asfalto reciclado (RAP). Isto 
não é bom apenas para o ambiente, mas também reduz significativamente os 
custos para nossa carteira de clientes, à medida que transforma “resíduo” em 
material de qualidade.

 >  A usina Ammann ACM 100 Prime, foi criada para fabricantes de asfalto que 
possuem diversos trabalhos pequenos em localizações variadas e precisam de 
transporte frequente para fornecer seus produtos. A usina é produtiva, fácil de 
instalar e também permite a reciclagem.

 >  A tecnologia de resolução de problemas não é integrada apenas em produtos 
com vários andares. Os visitantes da CONEXPO pode ver isso por si próprios 
examinando a característica de isolação de vibração em nossa linha de equipa-
mentos leves.

 >  Os níveis de vibração do operador nos compactadores leves da Ammann estão 
substancialmente abaixo das regulamentações, mesmo aquelas nos países mais 
rigorosos.  Isto deixa os operadores mais confortáveis e produtivos em seus 
turnos. Os compactadores também são simples, para que os operadores de 
todos os níveis de experiência possam ser produtivos imediatamente.

Óbvio que a Ammann desenvolve muitos produtos além de usina de grande porte 
e compactadores manuais. Uma característica comum de todos eles é a tecno-
logia com relevância – tecnologia que ajuda nossos clientes a se tornarem mais 
produtivos e ajuda no crescimento de seus negócios.
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JUNTE-SE AO CLUBE

Os membros do Clube de Operadores recebem vários benefícios

ESTÁ À PROCURA DE DICAS, INFORMAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA 

E ATÉ DESCONTOS EM FORMAÇÃO? VOCÊ PODE OBTER TUDO 

ISTO E MUITO MAIS COM A INSCRIÇÃO GRATUITA NO CLUBE 

DE OPERADORES.

O clube teve início em 2009 e as melhorias recentes tor-
nam-no mais relevante do que nunca. Os benefícios são 
numerosos. Entre eles estão:

• Um desconto de 10 por cento em formação Ammann
• Admissão gratuita para eventos locais
•  Admissão gratuita para eventos VIP nas feiras de 

exposição
•  Uma assinatura gratuita da Revista dos Clientes da 

Ammann
• Um presente de boas-vindas

Mais vantagens em breve. Dentre as maiores vantagens 
encontra-se o blog de operadores, o qual irá fornecer 
notícias, assim como dicas para ajudar a melhorar as suas 
operações. Os leitores do blog também terão a possibili-
dade de aprender sobre como os seus pares encontram 
soluções para os problemas encarados por todos no seio 
da indústria.

A adesão é rápida e fácil em www.operator-club.com.
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ABA UNIBATCH RESPONDE 
A QUESTÕES AMBIENTAIS

A planta prospera enquanto os reguladores assistem

A USINA DE ASFALTO UNIBATCH FORNECE TODAS AS CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTAIS NECESSÁRIAS DA ROADWORX, INCLUINDO A CAPACIDADE DE 

TRABALHAR COM ASFALTO RECICLADO E COM OPCIONAIS QUE REDUZEM 

DRASTICAMENTE O RUÍDO E O ODOR.
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Darryl Byrne esteve envolvido na compra de 
múltiplas plantas de asfalto durante sua car-
reira. Ele sabe que uma decisão de compra 
não deve ser tomada levianamente – espe-
cialmente quando iscalização ambiental e 
moradores estão acompanhando de perto.

“Nós não apressamos uma decisão”, diz 
Byrne, gerente geral da Roadwork, um for-
necedor australiano de serviços de manuten-
ção de estradas com sede em Sydney. “Nós 
levamos anos fazendo nossas pesquisas.”

Os esforços foram recompensados. A 
Roadworx comissionou uma nova planta de 
mistura de asfalto ABA UniBatch da Ammann 
em Wollongong, cerca de uma hora ao sul 
de Sydney. Em novembro de 2015, por mais 
de 20 anos a Roadworx se orgulhou em 
fornecer soluções de infraestrutura para câ-
maras municipais, departamentos governa-
mentais e empresas públicas e privadas.

A planta UniBatch fornece todas as 
características ambientais que a Roadworx 
precisava, incluindo uma capacidade de usar 
asfalto reciclado (RAP) e opções que redu-
zem drasticamente o barulho e odor.

A pesquisa
Byrne e outros da Roadworx fizeram diversas 
viagens para a Europa, visitando lugares 
onde as plantas da Ammann estavam 
operando. “Vê-las ajudou muito”, diz Byrne. 
“Uma coisa é ler um panfleto, mas é impor-
tante andar pela planta e vê-la funcionando.”

O que eles viram com a UniBatch, e suas 
antecessoras, foi uma planta que podia ser 
produtiva e se encaixava nas necessidades 
dos consumidores. “A qualidade da mistura é 
de primeira classe”, diz Byrne.

Mas os clientes não eram sua única preo-
cupação. A planta estava sendo localizada 
em uma área onde muitos olhos estariam 
observando.

“A Austrália é muito exigente no que diz 
respeito a padrões ambientais”, diz Byrne. 
Complicando ainda mais a situação estava 
outra planta operacional próxima do local, 
construída por outro fabricante. Os morado-
res ao redor e outros membros da comuni-
dade estavam preocupado com as emissões 
gasosas e o barulho de ter duas plantas 
próximas.

O plano
A Roadworx tinha uma resposta para todas 
as perguntas feitas pelos moradores e pelas 
autoridades. “Nós tivemos que nos assegurar 
de que fizemos tudo o que podíamos ter 
feito para minimizar o impacto”, diz Byrne. 
“Nós colocamos a maioria das características 
opcionais que podíamos na planta  UniBatch.”

Sistemas de mitigação de ruído foram usa-
dos, incluindo a instalação de um silenciador 
Ammapax Stack. Um revestimento adicional 
ajudou a reduzir ainda mais o ruído e tam-
bém criou um visual atraente.

“Nós monitoramos o ruído, e os níveis são 
muito, muito bons”, diz Byrne.

O odor foi outro desafio. “Nós colocamos 
o sistema de extração de fumaça azul para 
funcionar na planta”, diz Byrne. O sistema 
roteia qualquer fumaça e odor por um ba-
ghouse para filtração.

“O odor foi extremamente mínimo no lo-
cal”, disse Byrne. “Até a fazenda de reserva-
tório de betuminosa não possui cheiro.”

Outra concordância ambiental foi o uso do 
sistema as1 EcoView, um software próprio 
da Ammann que monitora o consumo de 
energia de toda a planta, incluindo combustí-
vel e eletricidade. Este software dinâmico faz 
com que o investimento seja mais eficiente e 
também reduz as emissões de gases.

“Os valores energéticos que recebemos da 
planta são muito bons e melhores do que 
esperado”, diz Byrne. “Nós podemos ajustar 
muitas das configurações da planta para 
minimizar o consumo de energia.”

As características fizeram uma grande 
diferença. “Nós estamos produzindo um 
produto de qualidade, o qual satisfaz nossos 
consumidores”, diz Byrne. “Nós estamos re-
cebendo bons números em termos de com-
bustível através do incinerador e consumo 
de energia. A planta em si tem funcionado 
extremamente bem, e o ruído e odor não são 
um problema. Além disso, o suporte local da 
Ammann Austrália tem sido excepcional.”

“NÓS ESTAMOS 

PRODUZINDO 

UM PRODUTO DE 

QUALIDADE, O QUAL 

SATISFAZ NOSSOS 

CONSUMIDORES.”

ESPECIFICAÇÕES ABA UNIBATCH

CAPACIDADE: 100 – 340 t / h (111 – 387 ton curta / hr)

TAMANHO DO MISTURADOR:

1.7 – 4.3 t (1.9 – 4.8 ton curta)

SILO DE AGREGADO QUENTE:

29 – 40 t (32 – 44 ton curta)

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA PRONTA:

 40 ou 30 t (44 ou 33 ton curta), 2 compartimentos

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 60
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OS COMPACTADORES DE SOLOS  
AMMANN ALAVANCAM A 

CONSTRUÇÃO EM KARACHI

Uma estrada chave na Ásia Central está sendo construída com a ajuda de 30 
compactadores de solo da Ammann

A KARACHI-LAHORE MOTORWAY (KLM) É UMA ESTRADA DE 1152 KM DE ALTA 

VELOCIDADE COM ACESSO CONTROLADO. COM UMA LARGURA DE 6 FAIXAS, 

ELA É O PROTÓTIPO DE UM SISTEMA DE ESTRADA MODERNO E TERÁ UM PAPEL 

CENTRAL EM UM CORREDOR COMERCIAL LIGANDO OS PORTOS DO PAQUISTÃO DE 

KARACHI E GWADAR COM ESTADOS DA CHINA E ÁSIA CENTRAL.
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Karachi
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Hyderabad
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 “Este é um projeto importante não só para a 
área Karachi, ou até mesmo para o Paquis-
tão, mas para a Ásia central”, disse Mohabat 
Khan da Zahir Khan & Brothers, com sede no 
Paquistão. Zahir Khan & Brothers está lide-
rando os esforços de compactação do solo.

O trafego será pesado quando a estrada 
estiver completa no final de 2017. A KLM é 
paralela a National Highway 5, a qual atual-
mente carrega 65 % do trafego do Paquistão.

A estrada terá interseções separadas por 
grau e incluirá as maiores pontes, interse-
ções, túneis, áreas de serviços, áreas de 
descanso, áreas de manutenção, praças 
de pedágio e centros de administração do 
Paquistão. O pavimento será flexível.

Compactação do solo
O trabalho no solo deve ser completado an-
tes que a mistura possa ser colocada. Trinta 
roladores Ammann – 20 ASC 150 compacta-
dores de solo e 10 ASC 170 compactadores 
de solo – estão lidando com uma grande 
quantidade desta compactação.

O trabalho de compactação possuiu um 
prazo exigente de 36 meses, dado o compri-

mento e largura da KLM – assim como o fato 
de que certa remediação de solo foi neces-
sária. Espera-se que ele seja completado no 
começo de 2017.

Parte do chão era macio, o que exigiu que 
a camada superior do solo fosse removida e 
uma camada de areia fosse adicionada e gra-
duada. Água também foi borrifada na areia 
antes da compactação para melhorar o liga-
mento. A seguir veio o solo especificado, o 
qual foi despejado, graduado e  compactado.

Uma camada de 250 a 300 mm de solo foi 
colocada e compactada após a finalização 
da remediação. A camada mede 450 mm de 
altura onde a estrada cruza com uma estrada 
existente. Agregados serão colocados em 
uma dará futura, seguidos da mistura.

Roladores de solo de tambor com pés ou 
tambor liso compactaram a área. Os rolado-
res de pata, com seu efeito de amassamento, 
operaram onde a compactação era particu-
larmente difícil de acessar. Estes roladores 
tipicamente fizeram 5 passos, enquanto 
os roladores de tambor liso fizeram 2. Os 
roladores trabalharam em baixa vibração e 
alta amplitude.

Os roladores foram bem sucedidos, alcan-
çando os alvos de compactação dentro do 
número antecipado de passes e ajudando 
a manter os desafios do projeto dentro do 
planejado.

Os operadores relataram estarem satisfei-
tos com os roladores devido a sua opera-
ção intuitiva. Os capatazes apreciaram a 
facilidade de operação assim como o acesso 
conveniente a todos os pontos de serviço.

 “Os roladores da Ammann alcançaram 
seus objetivos de compactação e os funcio-
nários e capatazes gostaram da máquina”, 
disse Khan.
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A 3ª ponte da rodovia Northern Marmara 
em Istanbul foi inaugurada no final no verão 
de 2016. Enquanto toda a estrada é um 
empreendimento significativo, a 3ª ponte 
é “a ponte mais inovadora”, de acordo com 
muitos relatórios publicados.
 >  Com uma largura de 59 metros, ela é a 
ponte suspensa mais larga do mundo

 >  Em um comprimento de 1408 metros, ela 
é a ponte mais extensa com um sistema de 
ferrovia

 >  Com uma altura de mais de 322 metros, é 
a torre mais alta do mundo em uma ponte 
de suspensão

Espera-se que o projeto tenha um impacto 
significante na economia turca.

 “A rodovia Northern Marmara e o projeto 
da 3° ponte são símbolos da Turquia mo-
derna e deixarão o país mais perto de seu 
objetivo de se tornar uma das 10 maiores 
economias do mundo em 2023”, declaração 
realizada pela IC Ictas – Astaldi Consortium 
(ICA), que está executando o projeto.

A estrada e a ponte requerem uma quan-
tidade substancial de asfalto, e as 2 plantas 
ABA 340 UniBatch de mistura de asfalto 
fabricaram grande parte dele, junto com 3 
plantas de mistura de asfalto mais antigas da 

Ammann. Embora números de volume espe-
cífico não estejam disponíveis, um represente 
da Ammann disse que “o principal desafio foi 
a produção de milhões de toneladas de as-
falto em um período de tempo muito curto. 
As duas UniBtach 340 produziram mais de 
2 milhões de toneladas de asfalto em 1 ano.”

A planta Ammann cumpriu as demandas 
de produção e fabricação de uma camada 
asfáltica, uma camada de base e a camada 
de rolamento. Nos estágios finais do projeto, 
um asfalto de borracha modificado chamado 
TecRoad foi usado. A produção é conhecida 
por sua durabilidade, segurança, aderência e 

PLANTA AMMANN PRODUZ MISTURA 
PARA 3ª PONTE EM ISTANBUL

Turquia completou um de seus maiores projetos até hoje, e 2 plantas da Ammann 
tiveram um papel crucial

A USINA AMMANN CUMPRIU AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO E 

FABRICAÇÃO DA CAMADA DE BASE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO 

(BINDER) E A CAMADA DE ROLAMENTO.



ABA 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

•  Alimentação 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

• Layout flexível

•  Adaptável em empresas que estão começando ou pode ser 

facilmente integrada em locais existentes

AMMANN MODITEK

• Capacidade de até 20 t / h

• Planta MilTEK de alto cisalhamento

• Amplitude de corte ajustável para diferentes aplicações

•  Tipo de design de container para fácil montagem e 

 transporte

•  Dois tanques de processamento de mistura para número 

desejados de passes entre 1 e 6 toneladas

• Sistema de pesagem de célula de carga

•  Design especial para prevenir que partículas de polímero 

grudem dentro do tanque

•  Operação completamente automatizada com um computa-

dor industrial e monitor touch screen e modo manual

• Características de gravação da fórmula e relatórios

• Sistema de refrigeração a água para uma vida útil prolongada

• Design com certificação CE e produção

AMMANN-GROUP.COM 9

redução de uído. Ela também é um produto 
verde pois utiliza desperdícios de borracha 
reciclados.

Uma planta Ammann ModiTEK também 
forneceu um polímero modificado de be-
tume (PMB) para o projeto. A planta tipica-
mente produziu 34 toneladas por hora.
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VIVA MAIS TEMPO

Componentes das usinas de asfalto se desgastam. Ainda mais em conjunto 
com materiais reciclados. Ammann traz a solução Amdurit®

O INÍCIO DA AMDURIT® VOLTA PARA O ANO DE 2009, A MEDIDA QUE O USO 

CRESCENTE DE MATERIAIS RECICLADOS AFETOU OS COMPONENTES.
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Mesmo a vida dos serviços em aço à prova 
de desgaste foi insatisfatória. Era necessário 
algo ainda mais duro – encontrado na forma 
do Amdurit. Aplicações iniciais em calha de 
descarga dos tambores confirmaram a efeti-
vidade deste novo material.

Os benefícios são significantes. Chapas 
Amdurit não precisam ser substituídos com 
tanta frequência quanto outros componen-
tes. Um tempo de vida mais longo reduz a 
quantidade de montagens e desmontagens 
caras na planta. Além disso, os sistemas dis-
poníveis são criados para otimizar as plantas 
de mistura de asfalto com relação a rápida 
substituição de partes desgastadas. O resul-
tado é a disponibilidade melhorada da planta 
e custos operacionais reduzidos.

Produção otimizada
Chapas soldados como proteção de desgaste 
não são novidades. No entanto, Ammann 
construiu na proteção existente através de 
testes e mudando o aliado para criar um grau 
maior de dureza. Estabelecer uma linha de 
produção completa na sede em Langenthal 
deixou o processo de produção sob controle.

No coração do Amdurit está um sistema 
de deposição de soldagem. Um chapa de 
aço está montado e soldado. A aplicação de 
calor dobra o chapa, o qual é subsequente-
mente passado por um rolo para ser esticado 
novamente. Sua superfície é amaciada para 
prevenir aglomeração durante o uso. A 
chapa então é cortado no tamanho desejado 
por uma máquina de plasma. O resultado: 
um chapa Amdurit padrão.

Como toda peça de equipamento 
Ammann, seus principais componentes são 
fabricados no Langenthal. Portanto, é lógico 
que partes desgastadas Amdurit para tambo-
res, misturadores, peneiras e filtros também 
sejam fabricados aqui. Todos os outros 
componentes são produzidos localmente em 
sua respectiva fábrica. Máquinas de corte 
de plasma também são usadas para cortar 
os componentes necessários de chapas de 
aço. Isto traz as partes sobressalentes “mais 
próximas do consumidor”.

Partes otimizadas
Todas as substituições são precedidas por 
uma análise: quanto desgaste existe e qual 
a melhor espessura e qualidade de material 

para neutralizar isto? Os possíveis usos para 
componentes Amdurit em plantas de mistura 
de concreto e asfalto ou plantas de casca-
lho são virtualmente ilimitadas. Existem, no 
entanto, aplicações preferenciais.

Os silos pré alimentação nas plantas de 
mistura de asfalto, por exemplo, podem ser 
revestidos compreensivamente ou parcial-
mente. Áreas de tambores de alimentação 
e descarga são ideais para o fortalecimento. 
Revestir as dobras de tubos de gás brutos 
com Amdurit é recomendado por conta do 
desgaste abrasivo que ocorre mais frequen-
temente aqui. A Amdurit também é ideal 
para reforçar a parede traseira e elementos 
laterais de elevadores quentes, assim como 
as seções de alimentação e descarga e a área 
de transição para a tela.

A calha de transição da tela é especial-
mente suscetível a desgastes, assim como a 
chicana, calha de desvio e aba de descarga. 
Os elementos de conexão e paredes de 
partição de silos quentes agregados também 
são predestinados a serem revestidos com 
chapas de desgaste substituíveis. O silo de 
armazenamento de minerais misturados 
e silos de transferência também possuem 
componentes particularmente suscetíveis. Os 
pré-filtros em sistema de extração de poeira 
também estão dentre os candidatos. 

Chicanas também são inteiramente 
feitas de Amdurit e a construção soldada é 
reforçada com suportes adicionais. A calha 
de desvio também é feita inteiramente de 
Amdurit, onde proteção adicional é aplicada 
manualmente nas pontas da face.

As áreas preferenciais de utilização em 
relação a componentes para alimentação de 
asfalto recuperado são:
• Alimentação e descarga de elevador RA
•  Alimentação do tubo do tambor, cone e 

escalas no tubo do tambor
• Silos intermediário e calha no  misturador
•  Alimentação RA, parafuso sem fim e 

parafuso.

Uma diversidade de métodos de fixação 
como soldagem, grampeamento e aparafu-
samento fazem com que seja fácil substituir 
a parte original com proteção de desgaste 
da Amdurit. Os chapas de desgaste recém 
desenvolvidos da Amdurit não são soldados, 

Continua na próxima página >
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são aparafusados no lugar. Prender para-
fusos com rosca na parte traseira do chapa 
tem a vantagem de uma face lateral lisa, 
sem lugares sujeitos a desgastes. Também é 
possível soldar anéis chamados furos dissipa-
dores no prato Amdurit e prendê-los usando 
parafusos com cabeças reforçadas.

Design otimizado
Combater o desgaste e rasgo de forma 
efetiva requer experiência. Dois dos espe-
cialistas de design da Ammann focaram 
exclusivamente neste assunto por anos. Eles 
desenvolveram diversos sistemas que permi-
tiram que o operador da planta adequassem 
os componentes com velocidade e precisão. 

As partes para descarga no tambor, por 
exemplo, são feitas com precisão de acordo 
com o desenho. Elas são fáceis de prender 
devido aos parafusos com rosca e portanto 
são fáceis de serem substituídas quando e 
como necessário. Partes desgastadas são nu-
meradas para montagem precisa e fornecidas 
juntamente com um desenho de instalação. 

Um modelo de furadeira faz com que 
seja fácil adequar os chapas Amdurit com 
parafusos com rosca para a balança de peso 
agregada.

Ao invés disso, um sistema completo de 
kit está disponível para elevadores quentes. 
A parte inferior consiste de três seções com 

reforços protegidos para que os componen-
tes possam ser removidos individualmente. 
As partes laterais também são presas através 
de parafusos com rosca. Uma nova seção 
de transição pode ser adicionada retros-
pectivamente se a área entre o elevador e a 
tela ainda não estiver revestida com painéis 
 Amdurit. Parafusos com rosca fazem com 
que a futura substituição de chapas desgas-
tados seja rápida e fácil. A porta grande é 
grande suficiente para instalar os maiores 
painéis da Amdurit. Parafusos com rosca fa-
zem com que a substituição futura de chapas 
desgastados seja rápida e fácil. 

Duas variantes estão disponíveis para a aba 
de transição que previnem a lavagem pelos 
furos de parafusos e são fáceis de substituir. 
Os chapas estão disponíveis com e sem uma 
quebra de material. A variante 1 consiste 
em dois chapas Amdurit com parafusos com 
rosca e um modelo de furadeira para a aba 
de transição existente. A variante 2 é uma 
aba de transição completa (em contraste 
com um kit) no qual as chapas Amdurit com 
parafusos de rosca possuem tamanho de 
fábrica.

Um silo “amortecedor” de asfalto recupe-
rado, por exemplo, pode ser equipado com 
uma proteção de desgaste nova de longa du-
ração em apenas cinco dias. O ajuste vai de 
baixo para cima no silo. O silo é preenchido 

sucessivamente com cascalho para permitir 
que as chapas de proteção contra desgaste 
da Amdurit sejam instalados linha por linha.

A otimização da proteção contra desgaste 
é melhorada ainda mais a medida que os 
designers ganham acesso aos documentos 
originais e podem criar componentes feitos 
sob medida. Isto é alcançado através de uma 
reformulação da planta com base nos dese-
nhos originais para que as partes desgasta-
das a serem substituídas no futuro gastem 
menos tempo ainda.

Se, por exemplo, a seção de alimentação 
em um elevador de asfalto quente ou recu-
perado é um único componente soldado, ele 
pode ser substituído por uma seção de ali-
mentação com uma parede traseira removí-
vel. Isto faz com que seja mais fácil substituir 
a parede traseira e elementos laterais.

Converter a tubulação de entrada no barril 
paralelo de redondo para quadrado também 
é conveniente. Então, não é mais necessário 
desmontar toda a tubulação de entrada pois 
a nova solução possui uma grande mon-
tagem de abas através das quais os pratos 
Amdurit podem ser facilmente substituídos.

AMDURIT NOS FILMES

Interessado em saber como um produto de alta du-

rabilidade é fabricado? Confira o novo filme Amdurit 

nos bastidores. Você pode encontrar o vídeo na pági-

na da Ammann – www.ammann-group.com – Ou no 

canal Youtube da Ammann
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A NOVA PAVIMENTADORA 
APOLLO POSSUI UM SISTEMA DE 

COMPACTAÇÃO AVANÇADO

O painel MOBA é outra característica principal da AP 800

O PORTFÓLIO DE PRODUTOS DE PAVIMENTAÇÃO DA APOLLO FOI APRIMORADO 

COM O LANÇAMENTO DA NOVA PAVIMENTADORA APOLLO AP 800 COM SENSOR 

HIDROSTÁTICO. O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO INCLUIU UM FOCO EM 

CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS, ECONÔMICAS E ECOLÓGICAS.

A máquina fez sua estreia na BAUMA 
CONEXPO INDIA em dezembro de 2016 e 
foi muito bem recebida pelos visitantes do 
estande da Ammann.

A AP 800 é uma pavimentadora de esteiras 
de tamanho médio com largura de pavimen-
tação de até 7 metros. Apresenta o novo 
painel MOBA, que permite um funcionamento 
simples da máquina e um controle ergonô-
mico para os operadores da pavimentadora 
e quanto os da mesa compactadora. Um 
console basculante facilita o ajuste rápido 
entre o posicionamento do operador do lado 
esquerdo ou direito. A pavimentadora tem um 
design robusto e permite visibilidade, conforto 
de trabalho e facilidade na manutenção.

A máquina é poderosa com boa aderência 
por causa de um sistema com esteiras de alta 
tração. Inclui transmissão hidráulica direta e 
independente em cada esteira em vez de um 
acionamento por corrente. Um sistema de 
suspensão de três pontos permite uma con-
dução suave, enquanto as sapatas da esteira 
de 352 mm de longa vida útil proporcionam 
uma tração excepcional necessária para 
pavimentações largas. A pavimentadora tra-
balha habilmente com projetos de estradas, 
estradas rurais ou com a superfície de áreas 
maiores.

A pavimentadora tem o tamanho ideal 
para mesa compactadora TV 4900, recém 
desenvolvido. A mesa compactadora e 

ESPECIFICAÇÕES AP 800

PESO: 18 750 kg (41 336 lb)

CAPACIDADE MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO (TEÓRICA):  

600 t / h (1322 lb / hr)

ESPECIFICAÇÕES TV 4900 SCREED

LARGURA PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO: 2.55 – 4.90 m (100 – 193 in)

LARGURA MÁXIMA C/ EXTENSÃO: 7 m (276 in)

vibratório possui tecnologia mais avançada 
do mercado. Tem uma largura básica de 
2.5 metros e é hidraulicamente extensível a 
4.9 metros. As extensões mecânicas facilitam 
a pavimentação em larguras de até 7 metros.

Um acionamento de transportador helicoi-
dal independente ajuda a melhorar a opera-
ção, prolongar a vida útil dos componentes e 
reduzir a manutenção.

O rápido serviço pós-venda é sempre uma 
característica chave dos produtos Apollo. É 
fornecido por uma equipe de pessoal trei-
nado, localizada na fábrica e em escritórios 
regionais e filiais que cobremtoda a Índia.
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PRESENÇA EM FEIRAS DE NEGÓCIOS

Novas centrais e placas apresentadas na CONEXPO

A planta usa altas porcentagens de asfalto 
reciclado (RAP) e incorpora um sistema de 
redução de ruído, um sistema de extração 
de fumos e um software de economia de 
energia que reduz ainda mais as emissões. 
Um revestimento completo reduz a poeira e 
fornece um apelo estético.

Outra usina da Ammann, a ACM 100 
Prime, também será exibida na feira. Esta 
usina de mistura contínua foi criada para 
fabricantes de asfalto que possuem diversos 
trabalhos pequenos em localizações variadas 
e precisam de transporte frequente para 
fornecer seus produtos. A usina é produ-
tiva, fácil de instalar e também permite a 
reciclagem. 

Diversos modelos de compactadores leves 
estarão a disposição. 

Estas máquinas oferecem diversas caracte-
rísticas, como operação intuitiva e alças com 
limitação de vibração que fazem com que os 
compactadores sejam produtivos, seguros e 
confortáveis. Os compactadores também são 
simples, para que os operadores de todos os 
níveis de experiência possam ser produtivos 
imediatamente.

Equipamentos de compactação pesada – 
rolo monocilíndrico, rolo tandem e rolo 

A tecnologia da Ammann e as vantagens 
de produtividade que ela oferece serão 
mostradas em produtos que variam de usinas 
de asfalto completamente montadas a pe-
quenas placas vibratórias compactadoras na 
CONEXPO-CON/AGG 2017.

A feira de negócios de construção in-
dustrial, a ser realizada em Las Vegas nos 
dias 7–11 de Março, incluirá mais de 2500 
expositores e cobrirá cerca de 230 mil metros 
quadrados.

A Ammann apresentará uma grande varie-
dade de produtos, incluindo equipamentos 
de compactação leve, rolos pesados e usinas 
de asfalto.

Os esforços de suporte pós-venda que 
serão mostrados incluem oportunidades de 
treinamento e o Amdurit®, o sistema próprio 
da Ammann de proteção contra desgaste. A 
cabine também mostrará os “cérebros” das 
usinas, o sistema de controle as1 líder do 
mercado.

A ABA 240 UniBatch da Ammann será 
exibida, completamente montada. 

Isto dará aos visitantes uma visão de perto 
da central tecnologicamente avançada e 
energeticamente eficiente e sua gama de 
benefícios verdes. 

pneumático - também serão exibidos. As 
máquinas são conhecidas por seu controle 
intuitivo, visibilidade excepcional, conforto 
operacional, alta saída de compactação e 
fácil acesso a pontos de serviço.

Os sistemas de compactação inteligente 
ACEforce e ACEpro patenteados da Ammann 
estão disponíveis em muitos modelos de 
compactação da Ammann. Os sistemas elimi-
nam passagens desnecessárias e reduzem os 
custos operacionais. 



AMMANN-GROUP.COM 15

BAUMA CHINA

BAUMA CONEXPO INDIA

OUTRAS FEIRAS DE NEGÓCIOS RECENTES
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EQUIPAMENTOS LEVES DA AMMANN 
EM FUNCIONAMENTO

O aluguel convenceu o proprietário a adquirir a placa vibratória reversível

MESTRE EM PAISAGISMO E JARDINAGEM ESCOLHEU UMA PLACA 

VIBRATÓRIA PROFISSIONAL E PODEROSA A APR 2620

ESPECIFICAÇÕES APR 2620

PESO: 130 / 135 kg (287 / 298 lb)

LARGURA DE TRABALHO: 380 / 500 mm (15.9 / 19.7 in)

FREQUÊNCIA: 95 Hz (5700 vpm)

FORÇA CENTRÍFUGA: 24 kN (5.4 lbf)
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A AMMANN COMPACTORS ATINGE UM 
GRANDE MARCO NA REMOÇÃO DE VIBRAÇÕES 
INDESEJADAS

A linha APH de compactadores de placa hidrostáticos da 

Ammann passa a possuir um cabo com níveis de vibração no 

segmento mão-braço (HAV) abaixo de 2.5 m / seg2, fazendo da 

Ammann um dos primeiros fabricantes a alcançar este marco.

Os níveis HAV reduzidos permitem que os operadores utilizem 

as placas por horas, com um risco muito baixo de vibrações. Na 

verdade, os países com as restrições mais rigorosas não requer-

em que os operadores usem luvas em jornadas de trabalho de 8 

horas quando os níveis HAV caem abaixo de 2.5 m / seg2.

O cabo apresenta uma direção orbital conhecida nas 

placas Ammann há anos, permitindo precisão na operação e 

 orientação.

Outras características fundamentais incluem o sistema de ex-

citação de eixo triplo, que mantém o movimento da placa con-

sistente e permite um deslocamento suave – mesmo em solos 

pesados e coesos. O eixo triplo também ajuda na ultrapassagem 

de declives acentuados sem esforços. As máquinas APH podem 

até mesmo escalar enquanto reaterram áreas saturadas.

O trabalho de compactação em diferentes 
superfícies e substratos desempenha um pa-
pel importante no funcionamento cotidiano 
do negócio de Peter Dörflinger, paisagista e 
jardineiro mestre da Renschen em Baden -
Württemberg, Alemanha.

Seja solo, misturas minerais, cascalho ou 
pavimentação, as tarefas de Dörflinger, fre-
quentemente, envolvem a compactação. De 
forma que não foi uma surpresa que o pai-
sagista e jardineiro mestre tenha escolhido 
uma placa vibratória potente e profissional.

Anteriormente, Dörflinger tinha utilizado 
máquinas alugadas de vários fabricantes 
para lidar com as tarefas de compactação. 
Quando alugou uma máquina Ammann para 
uma destas tarefas, ele ficou impressionado 
com o desempenho da placa vibratória. Isto 
levou Dörflinger a tomar uma decisão crucial: 
Ele queria possuir – não alugar – uma placa 
vibratória durável e potente.

“A minha linha de negócio principal 
consiste em tarefas relacionadas com 
pedidos para serviços de compactação para 
operadores comerciais de menores dimen-
sões, parques de estacionamento e jardins 
privados. A minha placa vibratória de eleição 
teria que ser muito flexível, mas de longa 
duração, dado que a experiência demonstra 
que utilizamos compactadores praticamente 
a cada dois dias”, afirma Dörflinger.

Rapidamente, tornou-se claro que a placa 
vibratória reversível APR 2620 da Ammann 
era ideal para as tarefas de Dörflinger. Os 
movimentos vibratórios em todas as máqui-
nas APR são gerados por um excitador de 
eixo gêmeo, o qual permite mudanças dire-
cionais através da alavanca do operador. Isto 
torna a APR 2620 particularmente adequada 
para o trabalho de compactação em espaços 
confinados.

Adicionalmente, as máquinas APR são 
também escaladoras ágeis e podem superar 
inclinações entre 30 por cento e 35 por 
cento, a depender do modelo.

“O compactador é muito fácil de controlar 
e extremamente ágil – propriedades que o 
tornam agradável e eficiente,” explica.

Dörflinger encomendou a sua APR 2620 
com uma placa Vulcolan para compactar su-
avemente os blocos de pavimentação. “O ta-
pete de borracha da Ammann é anexado na 
parte dianteira e traseira e assenta de forma 

sólida como uma pedra – o que significa que 
o tapete não se move ou fragmenta ao inver-
ter o compactador,” afirma Dörflinger.

O cabo de orientação reduz as vibrações e 
pode ser dobrado e removido. A placa base – 
o componente submetido a mais esforço – é 
resistente ao desgaste e a estrutura robusta 
com uma suspensão de ponto único central 
fornece à máquina estabilidade adicional.

“A Ammann até pintou a máquina de 
acordo com as cores da minha empresa antes 
da entrega – e o apoio da concessionária do 
centro de serviço da Reichert é exemplar,” 
afirma Dörflinger. “Irei considerar visitar 
primeiro a Ammann sempre que precisar 
comprar uma máquina nova.”

Continua na próxima página >
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Um compactador para todas as tarefas
As novas placas vibratórias de movimento 
dianteiro Ammann APF 1240 demonstra-
ram o seu valor em múltiplas aplicações e 
são bem-sucedidas em espaços apertados, 
graças a um design prático e a um punho 
dobrável.

As placas são ideais para locais de trabalho 
de dimensões pequenas a médias. A versão 
a gasolina possui uma força de compactação 
adequada para uma profundidade de até 
15 cm. A versão a diesel pode ainda atingir 
profundidades de até 18 cm.

A APF 1240 é de 40 cm de largura e é 
particularmente compacta e muito fácil de 
manobrar. Quando confrontado com um 

obstáculo, o operador pode simplesmente 
virar o cabo na direção dianteira e guiar a 
placa vibratória na outra direção.

Um cabo de orientação opcional à prova 
de vibrações torna o trabalho ainda mais 
fácil e mais ergonómico. A placa vibratória 
compacta possui ainda outra característica 
conveniente para quando o trabalho está 
terminado: o cabo pode ser dobrado ou 
removido, para que a APF 1240 caiba na mala 
de um carro.

“A APF 1240 MOSTRA 

O SEU VALOR EM 

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES 

E SEUS GANHOS EM 

 ESPAÇOS RESTRITOS.”

ESPECIFICAÇÕES APF 1240 PETROL

PESO: 69 kg (152 lb)

LARGURA DE TRABALHO: 400 mm (15.7 in)

FREQUÊNCIA: 98 Hz (5880 vpm)

FORÇA CENTRÍFUGA: 12 kN (2.7 lbf)
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4 MILHÕES DE TONELADAS E 
CONTANDO

O fabricante de asfalto recebeu a usina em 1996

UMA FÁBRICA DE ASFALTO DA AMMANN ULTRAPASSOU OS 4 MILHÕES DE 

TONELADAS DE PRODUÇÃO, COM O CLIENTE NA EXPECTATIVA DE OBTER AINDA 

2 TONELADAS ADICIONAIS ORIUNDAS DESSA FÁBRICA.

A empresa, TAČ d.o.o., assumiu a Ammann 
ABP 300 Universal Asphalt-Mixing Plant 
em 1996, com instalação em 1997. “Ela 
ainda está em operação”, diz Boštjan Tušar, 
gerente de produção da planta, localizada 
em Ljubljana – a capital e a maior cidade da 
Eslovênia. “Uma produção de quatro milhões 
de toneladas é incrível.”

Os componentes provaram ter uma vida 
longa e a TAČ d.o.o. cuidaram muito bem da 

planta em seus quase 20 anos de operação. 
“Todos os reparos e manutenções foram fei-
tos, sempre com partes originais e sob super-
visão de técnicos de serviços da Ammann”, 
disse Tušar.

A empresa também usou o sistema 
proprietário de vestimenta de proteção da 
Ammann. “Amdurit® foi usado na maioria 
das unidades expostas e partes da planta”, 
disse Tušar. “Nós sabemos que isso foi um 

fator significante na extensão da vida da 
planta.”

A empresa planeja manter a planta funcio-
nando por muito mais tempo. “Pelo menos 
outros dois milhões de toneladas, possivel-
mente mais”, disse Tušar.

ESPECIFICAÇÕES ABP UNIVERSAL

CAPACIDADE: 240–320 t / h (265 – 353 ton curta / hr)

TAMANHO DO MISTURADOR: 4 or 5 t (4.4 or 5.5 ton curta / hr)

SILO DE AGREGADO QUENTE:  140 t, 200 t (154 ton curta, 220 ton curta)

SILO DE ARMAZENAGEM DE MISTURA PRONTA: 

140 t ou 180 t (154 ou 198 ton curta), 2 compartimentos 

260 – 340 t (287 – 375 ton curta), 4 compartimentos

SISTEMA DE CONTROLE: as1

SISTEMA DE RECICLAGEM: RAC / RAH 50 / RAH 100
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