
PAVIMENTADORAS DE ASFALTO 
SOBRE ESTEIRAS - CLASSE 
GRANDE, PREMIUM
AFT 600-3 AFT 700-3 
AFT 800-3, AFT 900-3
EU Etapa V / U.S. EPA Tier 4f
EU Etapa IIIA / U.S. EPA Tier 3

MACHINES
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As pavimentadoras premium grandes sobre esteiras AFT 600-3, AFT 700-3, AFT 800-3 e AFT 900-3 da Ammann dão 
conta dos trabalhos mais difíceis e proporcionam alta qualidade em todas as etapas. As pavimentadoras também 
são inteligentes. Elas utilizam o PaveManager 2.0, um sistema automatizado baseado em CAN que monitora 

PAVIMENTADORAS PREMIUM SOBRE ESTEIRAS

DESTAQUES
• Feedback constante do PaveManager 

2.0, um sistema operacional baseado 
em CAN

• VarioSpeed, um sistema hidráulico 
de detecção de carga que reduz o 
consumo de combustível *

• Eficiência do motor através  
do EcoMode

• TruckAssist™ para um acoplamento 
seguro e uma comunicação eficiente

• Velocidade máxima de pavimentação 
de 28 metros por minuto

• Sensores proporcionais para um fluxo 
consistente de material 

• Mesas aquecidas eletricamente ou a gás

• Mesas de calcamento-vibração,  
mesas de alta compactação e mesas 
de estrutura rígida

 

* A disponibilidade depende do  
  modelo / versão

AFT 600-3

AFT 700-3

PESO: 18 500 kg
POTÊNCIA DO MOTOR: 129 kW

LARGURA BÁSICA DE TRABALHO: 2550–5100 mm
LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO: 9000 mm

PESO: 18 500 kg
POTÊNCIA DO MOTOR: 142 / 149 kW

LARGURA BÁSICA DE TRABALHO: 2550–5100 mm
LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO: 10 000 mm

A AFT 600-3 é uma pavimentadora sobre esteiras que utiliza 
o PaveManager 2.0, um sistema de controle baseado em 
CAN que apresenta uma série de funções automatizadas.  
Pode utilizar mesas de calcamento / vibração ou de  
alta compactação.

• Motor Cummins QSB ou B de 6,7 litros C173 129 kW  
(Disponível com Estágio IIIA (T3) ou Estágio V (T4f))

• Esteira com 2900 mm de comprimento (eixo da lagarta)

• Esteira com 320 mm de largura (sapatas)

• Capacidade de 650 toneladas por hora

• Largura máxima de pavimentação de 9 metros

• Mesa de calcamento / vibração ou de alta compactação

• Mesas de 3.0–6.0 m disponíveis

• Aquecimento elétrico ou a gás

A AFT 700-3 é uma pavimentadora sobre esteiras que 
apresenta o PaveManager 2.0. Ela oferece mais potência e 
capacidade do que a AFT 600-3 e pode ser equipada com a 
mesa padrão de calcamento / vibração e também com mesas de 
alta compactação ou de estrutura rígida.

• Motor Cummins QSB ou B de 6,7 litros C200 142 / 149 kW  
(Disponível em Estágio IIIA (T3) ou Estágio V (T4f))

• Esteira com 2900 mm de comprimento (eixo da lagarta)

• Esteira com 320 mm de largura (sapatas)

• Capacidade de 800 toneladas por hora

• Largura máxima de pavimentação de 10 metros

• Mesas de calcamento / vibração, alta compactação ou de  
estrutura rígida 

• Mesas de 3.0–6.0 m disponíveis

• Aquecimento elétrico ou a gás
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PAVIMENTADORAS PREMIUM SOBRE ESTEIRAS

AFT 800-3

AFT 900-3

PESO: 20 000 kg
POTÊNCIA DO MOTOR: 164 / 168 kW

LARGURA BÁSICA DE TRABALHO: 2550–5100 mm
LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO: 12 000 mm

PESO: 20 000 kg
POTÊNCIA DO MOTOR: 194 kW

LARGURA BÁSICA DE TRABALHO: 2550–5100 mm
LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO: 14 000 mm

A AFT 800-3 é uma pavimentadora com lagarta que apresenta 
o PaveManager 2.0. A pavimentadora é projetada para grandes 
capacidades de pavimentação e larguras de trabalho e pode  
utilizar mesas de calcamento / vibração, alta compactação ou de 
estrutura rígida.

• Motor Cummins QSB 6,7 litros C220 ou B 6,7 litros C225 164 / 168 kW  
(Disponível em Estágio IIIA (T3) ou Estágio V (T4f))

• Esteira com 3360 mm de comprimento (eixo da lagarta)

• Esteira com 320 mm de largura (sapatas)

• Capacidade de 900 toneladas por hora

• Largura máxima de pavimentação de 12 metros

• Mesas de calcamento / vibração, alta compactação ou de estrutura rígida

• Mesas de 3.0–6.0 m disponíveis

• Aquecimento elétrico ou a gás

A AFT 900-3 é uma pavimentadora com lagarta que apresenta o 
PaveManager 2.0. É a maior pavimentadora com lagarta da linha 
Ammann, com capacidades de pavimentação de até 14 metros 
e uma capacidade teórica máxima de 1100 toneladas por hora. 
Pode utilizar mesas de calcamento/vibração, alta compactação ou 
de estrutura rígida.

• Motor Cummins QSB ou B 6.7 litros C260 194 kW (Disponível em 
Estágio IIIA (T3) ou Estágio V (T4f))

• Esteira com 3360 mm de comprimento (eixo da lagarta)

• Esteira com 320 mm de largura (sapatas)

• Capacidade de 1100 toneladas por hora

• Largura máxima de pavimentação de 14 metros

• Mesas de calcamento / vibração, alta compactação ou de  
estrutura rígida

• Mesas de 3.0–6.0 m disponíveis

• Aquecimento elétrico ou a gás

constantemente o processo de pavimentação e dá feedback aos operadores. O patenteado sistema de propulsão 
VarioSpeed ajusta as RPM automaticamente com base na carga, enquanto o EcoMode agrega uma eficiência do 
motor que economiza combustível.
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ALTA PRODUÇÃO 
EM LARGURAS DE 
PAVIMENTAÇÃO MÁXIMAS

As pavimentadoras premium grandes sobre esteiras da Ammann são as melhores no que fazem quando qualidade 
e produção mais importam.  As pavimentadoras premium agregam toques de aprimoramento da qualidade 
em cada etapa do processo – desde o acoplamento do caminhão, passando por soluções de antissegregação 
na tremonha e no sistema de alimentação de material, até mesas que oferecem uma pré-compactação e 
uniformidade fora do comum. A produtividade é sempre essencial, e essas pavimentadoras têm capacidades de 
pavimentação teóricas que variam de 650 a 1100 toneladas por hora. 
 
A AFT 600-3 e a AFT 700-3 podem ser usadas em projetos suburbanos e em estradas menores – e em grandes projetos 
também. A AFT 800-3 e a AFT 900-3 são projetadas para os maiores desafios de produção – rodovias com várias pistas, 
aeroportos e pavimentação de portos. Suas larguras máximas – de até 14 metros na AFT 900-3 – oferecem produtividade, 
enquanto o PaveManager 2.0 é um ótimo recurso para alcançar metas de qualidade. 
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APLICAÇÕES 
• Aeroportos

• Portos

• Estradas nacionais

• Rodovias

• Estradas rurais

• Ruas municipais

• Loteamentos

• Grandes praças e 
pátios

EMISSÕES
Os modelos premium de pavimentadoras estão disponíveis 
com os mais recentes motores Estágio V (T4f), atendendo 
a todas as regulamentações de emissões. Além disso, os 
motores de Estágio IIIA (T3) estão disponíveis em países sem 
exigências de Estágio V (T4f).



Os grandes funis apresentam flancos controlados 
separadamente e uma baixa altura de despejo 
para caminhões. Cantos arredondados evitam 
que a mistura grude.

O QUE DISTINGUE A CLASSE 
PREMIUM DE GRANDES 
PAVIMENTADORAS SOBRE 
ESTEIRAS DA AMMANN?

ECOMODE

FLUXO DE MATERIAL

TREMONHA DE ALTA CAPACIDADE

BAIXO RUÍDO

SISTEMA DE IMPACTO SEGURO

RESUMO  
DOS SEUS 
BENEFÍCIOS
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Os níveis de ruído são reduzidos por meio da 
eficiência de um conceito de propulsão e de um 
projeto de mesa.

Um sistema hidráulico 
antichoque patenteado 
reduz o impacto dos 
caminhões e estende 
o comprimento de 
despejo.

O sistema de controle variável EcoMode 
permite o ajuste da velocidade ideal do 
motor para o canteiro de obras.

Um eficiente sistema transportador 
totalmente automatizado possibilita um 
fluxo consistente e minimiza a segregação.

LUZES DE TRABALHO INTEGRADAS
Lâmpadas de halogênio, LED ou 
balões luminosos iluminam todas as 
áreas da pavimentadora – incluindo o 
compartimento do motor e as mesas, até 
mesmo ao trabalhar com grandes larguras. 

TRAÇÃO SUPERIOR
O sistema proporciona maior 
contato com o solo para uma tração 
melhorada e maior vida útil da esteira.



ESCAVADOR

TRANSPORTE SEGURO

MESA

PAVEMANAGER INTUITIVO

ERGONOMIA

PLATAFORMA DO OPERADOR

VARIOSPEED
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A alta posição do assento do operador 
oferece vistas excelentes para a tremonha 
e todas as áreas de trabalho. Uma cabine 
climática opcional protege o operador de 
condições climáticas rigorosas.

O operador tem maior conforto com uma 
plataforma deslizante e um console ajustável.

O sistema hidráulico de detecção de carga que reduz o consumo de 
combustível. O sistema reconhece a demanda de potência e controla a 
velocidade do motor ajustando as RPM ideais.

O diminuto propulsor do 
escavador apresenta uma 
altura hidraulicamente 
ajustável de até 250 mm. 
Os diâmetros variam de 
380 a 500 mm.

Braços de tração utilizam cilindros de travamento de 
operação manual para um transporte fácil e seguro.

Funções integradas de 
nivelamento proporcionam 
qualidade, enquanto a Flexi 
Lever oferece um ajuste rápido e 
prático do ângulo de ataque.

O sistema baseado em CAN oferece um controle 
inteligente do processo de pavimentação para 
uma qualidade aprimorada.
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PASSOS PARA A 
UNIFORMIDADE

A pavimentação uniforme é um processo de várias etapas, incluindo a alimentação do material. As 
pavimentadoras premium grandes sobre esteiras da Ammann apresentam uma alimentação de material 
eficiente e consistente que garante uma cobertura do escavador e uma distribuição da mistura apropriadas por 
toda a mesa. Processos automatizados ajudam a garantir a consistência por todo o processo.

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE MATERIAL

TRANSPORTADOR DE MATERIAL
Um eficiente sistema transportador assegura um fluxo 
consistente de material a partir da tremonha de modo que 
possam ser alcançadas as metas de produtividade e qualidade.

• Com forma de túnel para otimizar o fluxo e limitar a 
segregação 

• Sistema transportador gêmeo reversível para um fluxo  
de material uniforme

• Tensionador frontal individual

• Controle de velocidade proporcional com sistema  
de sensor por pá

• Túnel amplo

• Opções padrão e de alta capacidade com duas vezes  
o número de barras transportadoras para um fluxo  
de material melhorado

SISTEMA ESCAVADOR
Uma distribuição consistente de material do escavador por 
toda a mesa é essencial para a colocação de uma esteira de 
qualidade com segregação mínima.

• Controle de velocidade proporcional por sensores sônicos

• Escavadores esquerdo e direito reversíveis e acionados de 
forma independente 

• Ajuste de altura hidráulico de 250 mm, mesmo durante a 
pavimentação

• Torque para lidar com diâmetros de 380 a 500 mm

• Sistema de propulsão central melhorado com caixa de 
câmbio diminuta (15 cm)

• Rolamentos externos pequenos que minimizam a segregação 
– mesmo com um rendimento de 1100 toneladas por hora

• O escavador e o túnel do escavador podem ser facilmente 
estendidos para se adaptarem a larguras de trabalho maiores



9

SET ASSIST (OPCIONAL)
Este sistema inteligente guarda a posição do escavador e da mesa antes de mudar a pavimentadora de lugar.

• Com um simples toque de um botão no painel do operador, a aba dianteira hidráulica, o escavador e a mesa são levantados – 
e reverte ligeiramente o transportador

• Quando a pavimentadora chega no local seguinte, o pressionar de um único botão retorna o sistema à sua posição original

• Este sistema amigável pode ser programado com configurações predeterminadas

TRUCK ASSIST (OPCIONAL)
O sistema melhora a comunicação entre a pavimentadora 
e o motorista do caminhão. Também minimiza choques e 
derramamentos que podem ter um impacto negativo na 
qualidade da pavimentação.

• Permite um posicionamento fácil e seguro do caminhão

• Simplifica a comunicação entre o operador da 
pavimentadora e o motorista do caminhão.

• Comunica-se através de barras de LED como alternativa ao 
uso de uma buzina

TREMONHA DE MATERIAL
A tremonha é projetada para reduzir o derramamento durante conexões entre a pavimentadora e os caminhões. Também 
é projetado para maximizar o fluxo e minimizar a segregação. O resultado: qualidade aprimorada na forma de esteiras mais 
uniformes. Uma aba dianteira hidráulica opcional reduz o derramamento e melhora o processo de esvaziamento, resultando 
finalmente em menos trabalho manual.

• Pouca altura de despejo

• Flancos controlados separadamente com abas de borracha sólidas

SISTEMA DE IMPACTO SEGURO
As Pavimentadoras Premium com Lagarta da Ammann 
oferecem o Sistema de Impacto Seguro – um rolo de 
impulso hidráulico antichoque que evita marcas na 
superfície causadas pelo acoplamento do caminhão. 
O sistema também estende o comprimento do 
acoplamento, dando flexibilidade para trabalhar com 
modelos variados de caminhões.

• Cantos arredondados para evitar que o 
material frio grude
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TRABALHANDO 
COM CONFORTO

Um ambiente de trabalho confortável é fundamental para uma equipe de pavimentação confiante e produtiva. 
A plataforma do operador de uma pavimentadora premium grande sobre esteiras otimiza a visibilidade e 
garante que todos os controles importantes estejam sempre à mão.

PLATAFORMA DO OPERADOR

PAVEMANAGER 2.0
O sistema automatizado de pavimentação monitora constantemente o processo e 
dá feedback aos operadores. Também controla muitas funções essenciais para obter 
resultados precisos.

• Apresenta um sistema de controle baseado em CAN

• É conectado ao controle do operador principal e aos painéis de controle remoto 
da mesa

• Dá uma visão geral completa de todo o processo de pavimentação.

• Permite a programação automática de declive e / ou coroamento

• Dá feedback constante ao operador

• Salva e carrega parâmetros de pavimentação para cada camada (função memória)

• Integra o sistema de nivelamento Mobamatic

• Oferece visores coloridos e menus e funções intuitivas tanto no painel principal 
quanto nos controles remotos
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Apresentando o Sistema Pavemanager 2.0, o sistema 
operacional é idêntico àqueles de outras pavimentadoras da 
Ammann, tornando fácil e segura a transição entre modelos.

• Linhas de visão desobstruídas para todas as áreas  
de trabalho

• Console de controle deslizável e inclinável

• Plataforma de 50 cm deslizável hidraulicamente para 
ambos os lados 

• 4 luzes de trabalho integradas na parte dianteira e na 
parte posterior da capota (opcional)

• Invólucro resistente ao clima para proteger o operador 
disponível como opcional

PRINCIPAIS RECURSOS
• Assentos ergonômicos e deslizáveis

• Console do operador ajustável para qualquer posição

• Altura livre generosa

• Abertura de janelas frontais e laterais

• Plataforma extensível com o toque de um botão

• Painel e controles intuitivos

• Luzes de trabalho integradas na capota (opcional)

• Sistema de extração de gases opcional

• Sistema TruckAssist™ para um posicionamento fácil  
e seguro do caminhão (opcional)
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POTÊNCIA QUANDO 
VOCÊ PRECISA
COMPONENTES PRINCIPAIS DO CHASSI, MOTOR

MOTOR
Os motores em todas as pavimentadoras da Ammann 
entregam potência de maneira eficiente. O resultado é 
uma capacidade de puxar larguras extensas – e limitar 
os custos com combustível também.

• Motor a diesel da Cummins com potência de 129 kW 
a 194 kW, dependendo do modelo da pavimentadora

• Conversão de energia otimizada por meio de um 
controle de velocidade do motor sensível a carga, 
bombas eficientes e transmissões finais compactas

• Sistema de refrigeração impelido por um motor 
hidráulico controlado termostaticamente

• O sistema CAN-BUS assegura uma confiabilidade 
operacional e um controle centralizado

ECOMODE
O recurso EcoMode reduz o consumo de combustível, melhorando  
a lucratividade. O EcoMode também ocasiona benefícios ambientais, 
incluindo uma redução de ruídos e emissões.

• Ajusta as RPM do motor às necessidades do canteiro de obras 
através de um sistema de controle variado

• Reduz o ruído e o consumo de combustível

• Estende a vida útil do motor

As pavimentadoras premium grandes sobre esteiras da Ammann são projetadas para serviços pesados e de alta 
produção. A potência surge de um robusto motor Cummins. Depois, o sistema Alpha-Track™ proporciona um 
movimento firme e suave, e a aderência necessária para puxar a pavimentadora – mesmo quando a tremonha 
estiver cheia e a mesa for larga. 
Apesar do tamanho, as pavimentadoras são manobráveis graças ao grande número de rolos dentro das esteiras. 
Os amortecedores das esteiras são espessos e projetados especificamente para aplicações de pavimentação.

VARIO SPEED
Este conceito de propulsão patenteado assegura sempre as RPM ideais. Um computador determina 
as RPM necessárias e faz ajustes automaticamente. As reduções no consumo de combustível são 
significativas, com uma economia de 15 por cento em custos com energia. A VarioSpeed é padrão em 
motores Estágio V (T4f) com Pavemanager 2.0 Advanced e está disponível como opcional em modelos de 
Estágio IIIA (T3).
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ESTEIRAS QUE ADEREM
As Pavimentadoras com Lagarta da Ammann trabalham com larguras de pavimentação de até 14 m. Para poder 
entregar as forças de tração necessárias para puxar com suavidade a mesa em sua largura máxima, as pavimentadoras 
da Ammann apresentam um sistema de esteiras especialmente projetado para o desafio que irão enfrentar. As esteiras 
das pavimentadoras são fabricadas especificamente para aplicações de pavimentação. Elas oferecem a aderência e a 
durabilidade que possibilitam produtividade e maior vida útil.

• Sistema de esteira longo e largo

• Amortecedores de borracha da esteira de 320 mm

• Revestimento de borracha espesso nos amortecedores para longa duração

• Grande número de rolos dentro das esteiras para capacidade de manobra em curvas

• Esteiras baixas para uma altura de despejo ideal
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ALTA ESTABILIDADE

As mesas Ammann disponíveis para as pavimentadoras grandes oferecem estabilidade superior através do princípio de 
orientação de 4 tubos. As mesas deixam para trás uma esteira consistente – mesmo ao trabalhar com a largura máxima. 
Fixações de borracha na plataforma da mesa limitam o ruído e tornam a comunicação e a operação mais fáceis.

MESAS AMMANN

ALAVANCA FLEXÍVEL DO EXCÊNTRICO
• Mude o ângulo de ataque de forma rápida e prática

• Oferece controle visual das configurações da mesa

• Ajuste feito com uma simples alavanca

CONTROLE DO PROTETOR LATERAL
• Altura e ângulo ajustados com uma única manivela

• Ajustes feitos por trás da mesa, mantendo 
operadores longe do tráfego

• Fiação integrada

PRINCÍPIO DOS 4 TUBOS
A alta estabilidade das mesas da Ammann se deve à concepção do princípio dos 4 tubos. Esses quatro tubos possibilitam larguras 
de trabalho amplas sem a necessidade de nenhuma haste de suporte. Isso torna a preparação da mesa mais fácil e economiza 
tempo ao preparar a pavimentadora para grandes larguras de trabalho.

AQUECIMENTO DA MESA
As mesas da Ammann têm sistemas de aquecimento elétricos ou a gás (LPG), deixando a escolha do sistema preferido a cargo 
do cliente. Mesas com aquecimento elétrico apresentam isolamentos de alta qualidade e um poderoso gerador para reduzir 
os tempos de aquecimento. Bobinas do aquecedor bem projetadas para as placas inferiores e para as barras do compactador 
proporcionam uma distribuição uniforme de calor por toda a mesa. Mesas com aquecimento a gás apresentam um rápido tempo 
de aquecimento que atinge as temperaturas objetivadas rapidamente.

DESTAQUES
• Quatro tubos de orientação  

oferecem uma estabilidade 
inigualável para a mesa

• Uma montagem fácil ajuda a equipe 
a começar a trabalhar rapidamente

• Sem necessidade de uso de hastes 
de suporte – mesmo com grandes 
larguras

• Canaletas finas permitem a 
pavimentação perto de calçadas  
e paredes

• A altura e o ângulo do protetor 
lateral podem ser ajustados com uma 
única manivela

• Caixas de extensão utilizam um 
sistema patenteado de acoplamento 

rápido que reduz o tempo de 
preparação

• Fixações de borracha eliminam o 
desgaste e reduzem ruídos

• A pouca altura da mesa permite 
uma visualização superior do 
compartimento do escavador além 
de um acesso fácil e seguro
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MESAS DE ALTA COMPACTAÇÃO
Essas mesas são projetadas para uso em camadas espessas, 
concreto compactado com rolo (RCC) e misturas de minerais. As 
mesas de alta compactação estão disponíveis em todos os modelos 
E da classe de pavimentadoras grandes, premium, com lagarta.

• Disponíveis em larguras de até 9,0 metros (STVH 6000 E)

• Melhoram a estabilidade do pavimento

• Estendem a vida útil do pavimento

• Disponíveis apenas com aquecimento elétrico

MESAS DE ESTRUTURA RÍGIDA
• Essas mesas são ideais ao trabalhar com larguras 

extensas, particularmente em aeroportos e rodovias

• Reduzem ou eliminam o número de articulações

• Alta produtividade

• Extremidades hidraulicamente extensíveis

• Aquecimento LPG ou elétrico

• Sistemas de nivelamento e PaveManager 2.0 integrados 
nos controles remotos

LARGURA MAXIMA DE PAVIMENTAÇÃO

MESA 
COMPACTADORA

SISTEMA DE  
AQUECIMENTO

TIPO DE MESA  
COMPACTADORA

LARGURA DE  
TRABALHO PADRÃO

AFT 600-3 AFT 700-3 AFT 800-3 AFT 900-3

STV 5100 G Gás (LPG) Mesa vibratória e Tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Elétrica Mesa vibratória e Tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gás (LPG) Mesa vibratória e Tamper 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm 9700 mm 9700 mm

STV 6000 E Elétrica Mesa vibratória e Tamper 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm 9700 mm 9700 mm

STVH 5100 E Elétrica Mesa de alta compactação 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Elétrica Mesa de alta compactação 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Elétrica Mesa de corpo rígido 3000 mm – 10 000 mm 12 000 mm 14 000 mm

SFTV 3000 G Gás (LPG) Mesa de corpo rígido 3000 mm – 10 000 mm 12 000 mm 14 000 mm

MESAS DISPONÍVEIS PARA A CLASSE DE PAVIMENTADORAS 
GRANDES, PREMIUM, COM LAGARTA
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ECONOMIZAM TEMPO TODOS OS DIAS
• Grande tanque de combustível de 320 litros

• Pontos de serviço em um local central

• Intervalos de serviço estendidos

• Caixa de fusíveis acessível a partir da plataforma

FEITAS PARA DURAR
• Componentes resistentes ao desgaste

• Fornecedores confiáveis e bastante 
conhecidos

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

As pavimentadoras da Ammann utilizam componentes de alta qualidade para uma longa vida útil. Os intervalos de 
serviço estendidos e os pontos de serviço acessíveis facilitam a manutenção e maximizam o tempo de atividade. 
Também foram feitos esforços no sentido de aproveitar ao máximo cada turno – incluindo os grandes tanques de 
combustível que reduzem as paradas.

MELHORE SEU DESEMPENHO

• Componentes plug-and-play

• Filtros e peças do motor podem 
ser inspecionadas visualmente
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SEMPRE DISPONÍVEIS
A Ammann tomou medidas para ajudar a garantir que as pavimentadoras funcionem devidamente desde a primeira 
vez – e permaneçam assim. Um esforço essencial foi uma análise minuciosa de componentes fundamentais da 
pavimentadora e seus níveis de estoque para maximizar a disponibilidade das peças. A análise incluiu um exame da 
utilização das peças no mundo todo. Especialistas da Ammann focaram nas máquinas, nos componentes, na vida 
útil das peças, nas aplicações e outros fatores. O resultado: Você tem as peças que precisa no momento certo.

PEÇAS

AS VANTAGENS DOS KITS 
• Reduzem o tempo ocioso garantindo que todas as 

peças, grandes e pequenas, estejam lá quando você 
precisar delas

• Boa relação custo-benefício, normalmente de pelo 
menos 10 por cento, em comparação ao pedido de 
peças individuais

• Agregam praticidade ao ajudar a organizar todas 
as peças requeridas para um serviço ou reparo 
específico

• Verifique se você tem peças que encaixam 
perfeitamente e proteja sua garantia

• Torne os pedidos rápidos e fáceis selecionando um 
kit em vez de múltiplas peças individuais

• Garanta entregas rápidas, quando necessário, através 
de uma série de opções de envio

KITS DE MANUTENÇÃO
Os kits de manutenção estão disponíveis quando as máquinas 
precisam de reparos mais aprofundados que exigem que 
a máquina seja transportada do local de trabalho. Os kits 
apresentam todas as peças necessárias para um reparo 
específico, desde os maiores componentes até porcas e 
parafusos mais minúsculos. Os kits garantem que tudo esteja lá 
quando você precisar, impedindo assim que a ausência de uma 
peça minúscula impeça uma máquina produtiva de trabalhar. 

KITS DE EMERGÊNCIA
Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações 
se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um local de trabalho. Esses kits incluem 
peças como interruptores e fusíveis que são simples e rápidos 
de trocar, mas que podem causar problemas significativos 
se não funcionarem corretamente. Os kits se encaixam 
perfeitamente no porta-malas ou na carroceria de um veículo 
para que estejam à disposição quando necessário.

KITS DE DESGASTE
As pavimentadoras lidam com materiais abrasivos em aplicações exigentes e um pouco de desgaste é inevitável. Os kits de desgaste 
tornam a substituição dessas peças eficiente e de baixo custo. Como ocorre com os kits de emergência, os kits de desgaste incluem 
todas as peças necessárias – grandes e pequenas – para garantir que o tempo ocioso da pavimentadora seja mínimo.

Correia transportadora Flancos do escavador Placa inferior da mesa Barra do compactador da mesa
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AFT 600-3 / AFT 700-3

SILO DE MASSA
CAPACIDADE DO SILO 13 t

ALTURA DE DESCARREGAMENTO NO SILO 
(C/ ALTURA DO TRANSPORTADOR)

555 mm 

LARGURA INTERNA DO SILO 3290 mm

TIPO DE TRANSPORTADOR Transportador de dupla barra

LARGURA DO TRANSPORTADOR 2 × 655  mm 

CONTROLE DO TRANSPORTADOR Automático com fim-de-curso

DIÂMETRO DO HELICOIDAL 380 mm 

CONTROLE DO HELICOIDAL Automático com sensor ultra-sônico

AJUSTE DE ALTURA DO HELICOIDAL 250 mm (hydraulic) 

MOTOR
AFT 600-3 AFT 700-3

MODELO DO MOTOR
Cummins QSB / B 6.7  

– C173 
Cummins QSB / B 6.7 

– C200)

RORTAÇÃO @ 2200 RPM 129 kW 142 kW (149 kW) 

EMISSÕES
EU Estágio IIIA (T3),  

EU Estágio V (T4f)
EU Estágio IIIA (T3),  

EU Estágio V (T4f)

SISTEMA ELÉTRICO 24 V 24 V 

CAPACIDADE DO TANQUE  
DE COMBUSTÍVEL

320 l 320 l 

ESTEIRAS
COMPRIMENTO DAS ESTEIRAS (TRILHA DE RODAGEM) 2900 mm 

LARGURA DAS ESTEIRAS (SAPATAS) 320 mm 

ACIONAMENTO Hidrostática 

CAPACIDADE E PERFORMANCE
AFT 600-3 AFT 700-3

ESPESSURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÁX.) 310 mm 310 mm

CAPACIDADE TEÓRICA DE PAVIMENTAÇÃO 650 t/h 800 t/h 

VELOCIDADE DE PAVIMENTAÇÃO (MÁX.) 28 m/min 28 m/min 

VELOCIDADE DE TRANSPORTE (MÁX.) 4  km/h 4  km/h 

PESOS E DIMENSÕES
PESOS (INCLUSO MESA PADRÃO) 18 500 kg

A COMPRIMENTO (MÁQUINA) 6400 mm

B COMPRIMENTO (TRANSPORTE) 6150 mm

C COMPRIMENTO (ESTEIRAS) 2900 mm

D COMPRIMENTO (SILO DE MASSA) 2120 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3900 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 3100 mm

G ALTURA 2845 mm

H ALTURA (CARREGAMENTO DE MASSA) 490 mm

I LARGURA (MÁQUINA, SILOS ABERTOS) 3400 mm

J LARGURA (TRANSPORTE) 2550 mm

K LARGURA (BITOLA) 1990 mm

L ÂNGULO MÁX. DE ENTRADA/SAÍDA 15°

ESTAÇÃO DO OPERADOR
POSTO DE COMANDO  
DO OPERADOR

Posto de comando deslocável e rebatível,  
com infinitas posições de regulagem

PAINEL Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA
Plataforma do operador deslizável  

(500 mm para esquerda e direita)

TOLDO Toldo com luzes de trabalho integradas

LARGURA MAXIMA DE PAVIMENTAÇÃO

MESA 
COMPACTADORA

SISTEMA DE  
AQUECIMENTO

TIPO DE MESA  
COMPACTADORA

LARGURA DE  
TRABALHO PADRÃO

AFT 600-3 AFT 700-3

STV 5100 G Gás (LPG) Mesa vibratória e tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Elétrica Mesa vibratória e tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gás (LPG) Mesa vibratória e tamper 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm

STV 6000 E Elétrica Mesa vibratória e tamper 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm

STVH 5100 E Elétrica Mesa de alta compactação 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Elétrica Mesa de alta compactação 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Elétrica Mesa de corpo rígido 3000 mm – 10 000 mm

SFTV 3000 G Gás (LPG) Mesa de corpo rígido 3000 mm – 10 000 mm

MESAS DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES
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AFT 800-3 / AFT 900-3

SILO DE MASSA
AFT 800-3 AFT 900-3

CAPACIDADE DO SILO 15 t 15 t

ALTURA DE DESCARREGAMENTO NO 
SILO (C/ ALTURA DO TRANSPORTADOR)

525 (540) mm 525mm 

LARGURA INTERNA DO SILO 3290 mm 3290 mm

TIPO DE TRANSPORTADOR Transportador de dupla barra

LARGURA DO TRANSPORTADOR 2 × 655 mm 2 × 655 mm 

CONTROLE DO TRANSPORTADOR Automático com fim-de-curso

DIÂMETRO DO HELICOIDAL 430 mm 500 mm 

CONTROLE DO HELICOIDAL Automático com sensor ultra-sônico

AJUSTE DE ALTURA DO HELICOIDAL 250 mm (hidráulico) 250 mm (hidráulico) 

MOTOR

MODELO DO MOTOR
Cummins QSB / B 6.7  

– C220 (C225) 
Cummins QSB / B 6.7  

– C260

RORTAÇÃO @ 2200 RPM 164 kW (168 kW) 194 kW

EMISSÕES
EU Estágio IIIA (T3),  

EU Estágio V (T4f)
EU Estágio IIIA (T3),  

EU Estágio V (T4f)

SISTEMA ELÉTRICO 24 V 24 V 

CAPACIDADE DO TANQUE  
DE COMBUSTÍVEL

320 l 320 l 

ESTEIRAS
COMPRIMENTO DAS ESTEIRAS (TRILHA DE RODAGEM) 3360 mm 

LARGURA DAS ESTEIRAS (SAPATAS) 320 mm 

ACIONAMENTO Hidrostática 

CAPACIDADE E PERFORMANCE
AFT 800-3 AFT 900-3

ESPESSURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÁX.) 360 mm 360 mm

CAPACIDADE TEÓRICA DE PAVIMENTAÇÃO 900 t/h 1100 t/h 

VELOCIDADE DE PAVIMENTAÇÃO (MÁX.) 28 m/min 28 m/min 

VELOCIDADE DE TRANSPORTE (MÁX.) 4 km/h 4 km/h 

PESOS E DIMENSÕES
PESOS (INCLUSO MESA PADRÃO) 20 000 kg

A COMPRIMENTO (MÁQUINA) 6880 mm

B COMPRIMENTO (TRANSPORTE) 6625 mm

C COMPRIMENTO (ESTEIRAS) 3360 mm

D COMPRIMENTO (SILO DE MASSA) 2600 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3900 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 3100 mm

G ALTURA 2845 mm

H ALTURA (CARREGAMENTO DE MASSA) 460 mm

I LARGURA (MÁQUINA, SILOS ABERTOS) 3470 mm

J LARGURA (TRANSPORTE) 2550 mm

K LARGURA (BITOLA) 1990 mm

L ÂNGULO MÁX. DE ENTRADA/SAÍDA 13° (frontal ) / 15° (traseira)

ESTAÇÃO DO OPERADOR
POSTO DE COMANDO  
DO OPERADOR

Posto de comando deslocável e rebatível,  
com infinitas posições de regulagem

PAINEL Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA
Plataforma do operador deslizável  

(500 mm para esquerda e direita)

TOLDO Toldo com luzes de trabalho integradas

LARGURA MAXIMA DE PAVIMENTAÇÃO

MESA 
COMPACTADORA

SISTEMA DE  
AQUECIMENTO

TIPO DE MESA  
COMPACTADORA

LARGURA DE  
TRABALHO PADRÃO

AFT 800-3 AFT 900-3

STV 5100 G Gás (LPG) Mesa vibratória e Tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Electric Mesa vibratória e Tamper 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gás (LPG) Mesa vibratória e Tamper 3000–6000 mm 9700 mm 9700 mm

STV 6000 E Elétrica Mesa vibratória e Tamper 3000–6000 mm 9700 mm 9700 mm

STVH 5100 E Elétrica Mesa de alta compactação 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Elétrica Mesa de alta compactação 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Elétrica Mesa de corpo rígido 3000 mm 12 000 mm 14 000 mm

SFTV 3000 G Gás (LPG) Mesa de corpo rígido 3000 mm 12 000 mm 14 000 mm

MESAS DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES
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