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A Ammann é um fornecedor líder mundial de usinas misturadoras, 
máquinas e serviços para a indústria da construção, com 
vasta experiência principalmente na construção de estradas e 
infraestrutura de transporte. Estamos comprometidos com a 
sustentabilidade – tanto dos produtos que fabricamos como dos 
processos para produzí-los. 
 
Nossos pontos fortes são a abordagem de uma empresa familiar 
com muitos anos de atuação no setor, aliada a uma presença 
internacional forte e bem consolidada. Desde 1869, temos 
estabelecido níveis de referências na indústria da construção 
de estradas, graças a inúmeras inovações e soluções que são 
competitivas e confiáveis.  
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USINAS

UMA EMPRESA INOVADORA E SUSTENTÁVEL
Fiéis ao nosso lema: “Productivity Partnership for a Life Time” 
(Parceria e Produtividade para Toda a Vida), direcionamos 
nossas atividades às necessidades e exigências dos nossos 
clientes. Usinas e máquinas que comprovam seus méritos 
consistentemente sob condições exigentes são a melhor 
maneira de proporcionar aos nossos clientes a vantagem  
competitiva decisiva da qual eles precisam.  
 
Nossa confiável e pontual rede de serviços fornece as peças 
de reposição essenciais, que mantém nossos clientes em 
operação – e abastecem suas usinas e máquinas ao longo de 
toda a sua vida útil.
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CENTRAIS REGIONAIS & 
SUBSIDIÁRIAS

FÁBRICAS E CENTROS  
DE COMPETÊNCIA 

CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÃO

CENTROS DE 
TREINAMENTO

200+ AGENTES E  
PARCEIROS COMERCIAIS
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ATR / ACR COMPACTADORES 
DE PERCUSSÃO  

ARW COMPACTADOR MANUALAPA COMPACTADORES 
ADD-ON

ATR 68 ACR 70 DATR 60ATR 30 APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50APF 10/33

ARW 65

APA 20/30 APA 20/40 APA 55/56

APA 72/74 APA 75/74 APA 75/74 2M APA 100/88 2MAPA 100/88

APA 55/46 APA 55/64

APF 12/40

Existe o equipamento de compactação leve para os canteiros de obras mais abertos ou mais 
estreitos. Independentemente da ferramenta de compactação Ammann utilizada, você terá a 
potência necessária em uma máquina de tamanho adequado e de fácil operação.

ELIMINE O NÚMERO DE PASSADAS

LINHA DE COMPACTAÇÃO LEVE

APF PLACAS VIBRATÓRIAS 
UNIDIRECIONAIS

APF 12/50
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APR 25/40 
APR 25/50

APR 59/20

APR 30/50 
APR 30/60

APR 40/60APR 22/40

APR 49/20

APH 60/85 APH 55/75 APH 65/85

APH 85/95 APH 110-95 APH 1000 TC

APH 50/75

ARR 1575 ARR 1585

LINHA DE COMPACTAÇÃO LEVE

ARR COMPACTADORES DE TRINCHEIRA

APR PLACAS VIBRATÓRIAS 
REVERSÍVEIS

APH PLACAS VIBRATÓRIAS 
REVERSÍVEIS HIDRÁULICAS
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MODELO  
DE MÁQUINA

   

BLOCOS DE 
PAVIMENTAÇÃO 

ESPESSURA
> 10 cm

BLOCOS DE 
PAVIMENTAÇÃO  

ESPESSURA
< 10 cm

ASFALTO
COM SISTEMA DE 

ASPERSÃO DE 
ÁGUA

AREIA / 
BRITA

SOLO  
MISTO

SOLO 
COESIVO 

SOLO 
ÚMIDO

SOLO
ROCHOSO

ATR 30 – – – 20 cm 20 cm 25 cm 20 cm –

ATR 60 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 60 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ACR 70 D – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

APF 10/33 – √ √ 10 cm 10 cm o o –

APF 12/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 12/50 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/50 – √ √ 15 cm 10 cm o o –

APF 20/50 – √ √ 25 cm 20 cm o o –

APR 22/40 – √ o 30 cm 25 cm o o –

APR 25/40 & 25/50 o √ √ 35 cm 30 cm o o –

APR 30/50 & 30/60 √ √ o 40 cm 35 cm o o 10 cm

APR 40/60 √ √ o 45 cm 40 cm o 20 cm 15 cm

APR 49/20 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APR 59/20 √ o o 55 cm 50 cm 25 cm 40 cm 25 cm

APH 50/75 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APH 60/85 √ o o 60 cm 45 cm 20 cm 40 cm 20 cm

APH 55/75 √ √ o 50 cm 45 cm 25 cm 30 cm 20 cm

APH 65/85 √ – o 55 cm 60 cm 35 cm 50 cm 30 cm

APH 85/95 √ – o 50 cm 65 cm 40 cm 50 cm 30 cm

APH 110-95 √ – o 65 cm 80 cm 55 cm 65 cm 40 cm

ARW 65 – – √ 20 cm 15 cm – – –

APA 20/30 o o – 35 cm 30 cm 40 cm 40 cm o

APA 20/40 o o – 30 cm 25 cm 35 cm 35 cm o

APA 55/46 o o – 55 cm 60 cm 65 cm 60 cm o

APA 55/56 o o – 50 cm 55 cm 60 cm 55 cm o

APA 55/64 o o – 45 cm 50 cm 55 cm 50 cm o

APA 72/74 o – – 60 cm 55 cm 55 cm 55 cm o

APA 75/74 o – – 50 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 75/74 2M o – – 60 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 100/88 o – – 80 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

APA 100/88 2M o – – 85 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

ARR 1575 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

ARR 1585 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

APLICAÇÕES 
√ = RECOMENDADO
o = RECOMENDADO COM RESTRIÇÕES
– = NÃO RECOMENDADO

Dados em centímetros representam a profundidade de compactação teórica sob condições de solo ideais. 
(As capacidades de compactação diferem devido a condições imprevisíveis do solo).

BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO 
(LARGOS)

COM TAPETE N
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MODELO  
DE MÁQUINA

   

BLOCOS DE 
PAVIMENTAÇÃO 

ESPESSURA
> 10 cm

BLOCOS DE 
PAVIMENTAÇÃO  

ESPESSURA
< 10 cm

ASFALTO
COM SISTEMA DE 

ASPERSÃO DE 
ÁGUA

AREIA / 
BRITA

SOLO  
MISTO

SOLO 
COESIVO 

SOLO 
ÚMIDO

SOLO
ROCHOSO

ATR 30 – – – 20 cm 20 cm 25 cm 20 cm –

ATR 60 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 60 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ACR 70 D – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

APF 10/33 – √ √ 10 cm 10 cm o o –

APF 12/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 12/50 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/50 – √ √ 15 cm 10 cm o o –

APF 20/50 – √ √ 25 cm 20 cm o o –

APR 22/40 – √ o 30 cm 25 cm o o –

APR 25/40 & 25/50 o √ √ 35 cm 30 cm o o –

APR 30/50 & 30/60 √ √ o 40 cm 35 cm o o 10 cm

APR 40/60 √ √ o 45 cm 40 cm o 20 cm 15 cm

APR 49/20 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APR 59/20 √ o o 55 cm 50 cm 25 cm 40 cm 25 cm

APH 50/75 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APH 60/85 √ o o 60 cm 45 cm 20 cm 40 cm 20 cm

APH 55/75 √ √ o 50 cm 45 cm 25 cm 30 cm 20 cm

APH 65/85 √ – o 55 cm 60 cm 35 cm 50 cm 30 cm

APH 85/95 √ – o 50 cm 65 cm 40 cm 50 cm 30 cm

APH 110-95 √ – o 65 cm 80 cm 55 cm 65 cm 40 cm

ARW 65 – – √ 20 cm 15 cm – – –

APA 20/30 o o – 35 cm 30 cm 40 cm 40 cm o

APA 20/40 o o – 30 cm 25 cm 35 cm 35 cm o

APA 55/46 o o – 55 cm 60 cm 65 cm 60 cm o

APA 55/56 o o – 50 cm 55 cm 60 cm 55 cm o

APA 55/64 o o – 45 cm 50 cm 55 cm 50 cm o

APA 72/74 o – – 60 cm 55 cm 55 cm 55 cm o

APA 75/74 o – – 50 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 75/74 2M o – – 60 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 100/88 o – – 80 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

APA 100/88 2M o – – 85 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

ARR 1575 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

ARR 1585 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO  
(ESTREITOS)

COM TAPETE VULKOLLAN

BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO 
(LARGOS)

COM TAPETE N

SOLO COESIVO

SOLO COESIVO

SOLO ÚMIDO 

SOLO ÚMIDO 

SOLO ROCHOSO

ASFALTO*  
AREIA / BRITA 
SOLO MISTO
*COM SISTEMA DE  

ASPERSÃO DE ÁGUA

AREIA / BRITA
SOLO MISTO
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Os compactadores de percussão Ammann apresentam o melhor 
impulso na indústria, ajudando empreiteiros em todas as aplicações 
com produtividade, cumprindo com as metas de compactação.  
A capacidade de movimento unidirecional os torna a melhor ferramenta 
para empreiteiros e locadores. 
 
Fáceis de usar, operadores em qualquer nível de experiência são 
capazes de trabalhar de forma produtiva. Também porque, além de 
confortáveis, devido a empunhadura livre de vibração o risco de fadiga 
é minizado.

APLICAÇÕES
• Áreas confinadas

• Aterros

• Asfaltamento e pavimentação

• Tubulações e trincheiras

• Restaurações pequenas e médias

• Jardinagem e paisagismo

Os compactadores 
Ammann ATR / ACR 
são fáceis de operar, 
independente do nível de 
experiência do operador.»

«

ATR / ACR COMPACTADORES 
DE PERCUSSÃO

EFICIÊNCIA   
Distribuição equilibrada de peso 
e bom avanço 
Máquina de fácil condução

Vasta gama de sapatas 
Sapatas adequadas disponíveis para 
cada aplicação

Longa vida útil dos motores  
e máquinas 
A máquina pode ser usada por  
muito mais tempo

Baixo consumo de combustível 
Até quatro horas de operação 
contínua com um único 
abastecimento

Seleção flexível do combustível 
É possível escolher entre motores  
a gasolina ou a Diesel

ERGONOMIA
Baixos níveis de vibrações de  
mãos e braços 
Uso prolongado da máquina sem risco de 
síndrome do túnel do carpo

Empunhadura aberta 
Permite a visão geral da sapata a qualquer 
momento e pode ser operada por qualquer 
lado

Altura regulável da máquina 
Alças e barra de direção podem ser 
ajustadas garantindo conforto do operador

FÁCIL MANUTENÇÃO
Inspeção diária sem ferramentas 
Manutenção preventiva fácil, rápida, sem 
ferramenta, em qualquer lugar

Design robusto 
A carcaça protetora e os componentes de alta 
qualidade prolongam a vida útil da máquina

Filtro de ar com efeito autolimpante e 
pré-filtro ciclone opcional 
Aumenta a vida útil da máquina e reduz 
custos de manutenção
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ATR 30 ATR 60 C ATR 60 P

GASOLINA GASOLINA GASOLINA

PESO DA MÁQUINA 28 / 29 kg 62 kg 62 kg

LARGURA DA SAPATA 80 / 130 mm 280 mm 280 mm

FORÇA DE COMPACTAÇÃO 2 kN 11.5 kN 11.5 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

0,92 kW (1,23 HP)
5500

2,2 kW (3 HP)
4300

2,7 kW (3,7 HP)
4300

ATR 68 C ATR 68 P ACR 70 D

GASOLINA GASOLINA DIESEL

PESO DA MÁQUINA 68 kg 68 kg 83 kg

LARGURA DA SAPATA 280 mm 280 mm 280 mm

FORÇA DE COMPACTAÇÃO 13 kN 13 kN 16 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

2,2 kW (3 HP)
4300

2,7 kW (3,7 HP)
4300

3,2 kW (4,3 HP)
3250
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Com uma ampla gama 
de placas vibratórias, 
a Ammann oferece 
a máquina perfeita para 
cada aplicação.»

«
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VERSATILIDADE PARA O 
MERCADO DE LOCAÇÃO
As placas vibratória da Ammann 
proporcionam uma grande variedade 
de pesos e diversas características para 
se adequar a diversas aplicações. Suas 
dimensões compactas e manutenção 
facilitada são ideais para empresas de 
locação, assim como para empreiteiros 
e paisagistas.

ERGONOMIA E CONVENIÊNCIA
A barra de direção é isolada de vibração 
para reduzir a fadiga do operador. Também 
é dobrável e removível – características 
fundamentais quando se trabalha em áreas 
confinadas ou durante o transporte.

CONTROLE
As placas vibratórias têm diferentes 
sistemas de vibração, mas um 
importante ponto em comum: todas 
são de fácil controle pelo operador, 
incluindo mudanças de direção e 
trabalhos em rampas e taludes.

SÉRIE APF
PLACAS VIBRATÓRIAS  

UNIDIRECIONAIS

SÉRIE APR
PLACAS VIBRATÓRIAS 

REVERSÍVEIS

SÉRIE APH
PLACAS VIBRATÓRIAS 

TOTALMENTE HIDRÁULICAS

As placas vibratórias Ammann estão prontas para qualquer 
situação. A linha de produtos abrange uma variedade de  
modelos, desde as placas leves, de 54 kg, até as mais pesadas, 
de 825 kg. 
 
Todas as placas Ammann são fáceis de operar, sendo ideais para 
frotas de aluguel. Versátis, ajustam-se facilmente a diversas 
aplicações. Muitas estão disponíveis com motores a gasolina 
e a Diesel. Quando se trata de produtividade, algumas destas 
máquinas são tão rápidas quanto um compactador de solo de maior 
porte. Elas também trabalham em taludes, com vários modelos 
trabalhando em inclinações de até 30 %.

PLACAS VIBRATÓRIAS

OS COMPACTADORES 
DE PLACA VIBRATÓRIA 
ESTÃO DIVIDIDOS EM 
TRÊS CATEGORIAS:

PARA CADA APLICAÇÃO

APPLICATIONS
• Áreas confinadas

• Terraplanagem

• Asfalto e pavimentação

• Restaurações viárias de pequeno e médio 
porte

• Tubulações e trincheiras

• Jardinagem e paisagismo
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PLACAS VIBRATÓRIAS UNIDIRECIONAIS

APF PLACAS VIBRATÓRIAS

EFICIÊNCIA 
Potente sistema de vibração com 
rolamentos cilíndricos 
Aumenta a potência, a velocidade, 
a capacidade de subida e a vida útil da 
máquina

Tanques de água montáveis 
sem ferramentas 
Permite o reabastecimento simples

Capa de borracha instalada sem 
ferramentas 
Permite trocas rápidas no momento de 
uma nova aplicação

ERGONOMIA
Baixos níveis de vibrações de mãos e 
braços (abaixo de 2,5 m / s²) 
Protege o operador de vibrações indesejadas

Montagem rápida e fácil dos opcionais 
(tanque de água, capa Vulkollan, rodas 
de transporte) 
Máximo aproveitamento do tempo do 
operador e da máquina

Estrutura da máquina que permite 
a pega segura 
Ajuda o operador a controlar a máquina, 
mesmo em espaços difíceis e áreas 
confinadas

FÁCIL MANUTENÇÃO
Sistema de vibração com 
rolamentos cilíndricos livre de 
manutenção 
Reduz custos de desgaste 
e manutenção

Estrutura completa do motor 
Protege contra danos no canteiro de 
obras ou durante o transporte

Manutenção diária sem 
ferramentas 
Manutenção rotineira fácil e 
conveniente para disponibilidade 
imediata da máquina
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APF 10/33 APF 12/33 APF 12/40

GASOLINA GASOLINA GASOLINA

PESO DA MÁQUINA 54 kg 69 kg 72 kg

LARGURA DA MÁQUINA 330 mm 400 mm 500 mm

FREQUÊNCIA MÁX, DE VIBRAÇÃO 100 Hz 98 Hz 98 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX, 10,5 kN 12 kN 12 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

2,6 kW (3,5 HP)
3600

2,6 kW (3,5 HP)
3600

2,6 kW (3,5 HP)
3600

APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50 APF 20/50

GASOLINA GASOLINA GASOLINA  DIESEL 

PESO DA MÁQUINA 80 /84 kg 84 / 88 kg 88 kg 106 kg

LARGURA DA MÁQUINA 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 100 Hz 100 Hz 90 Hz 90 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 15 kN 15 kN 18 kN 18 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

2,6 /3,7 kW (3,5 / 5 HP)
3600

2,6 /3,7 kW (3,5 / 5 HP)
3600

3,4 /3,7 kW (4,6 / 5 HP)
3250

3,2 kW (4,3 HP)
3250
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EFICIÊNCIA
Máquinas potentes 
Altas forças de compactação fornecem 
os melhores resultados

Placa-base otimizada 
O design permite maior velocidade e, 
portanto, cobertura mais rápida

Controle de direção hidráulica 
Fornece controle simples e alta precisão 
mesmo em espaços confinados

Capa Vulkollan opcional  
Trabalho cuidadoso sobre pedras para 
pavimentação

ERGONOMIA
Barra de direção de baixa 
vibração 
Os níveis de VMB líderes do setor, 
abaixo de 2,5 m/ s², protegem 
o operador e eliminam a necessidade 
de constantes avaliações laborais

Punho aberto 
Otimiza a manobrabilidade 
e evita danos

Pontos de fixação e içamento 
robustos 
O design inteligente da estrutura 
permite uma fixação fácil e maior 
segurança durante o transporte da 
máquina

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO
Sistema de vibração de baixo 
desgaste  
Intervalos entre manutenções  
prolongados reduzem custos

Trabalho de manutenção 
simplificado 
Códigos QR mostram manutenção 
adequada no menor tempo possível

Estrutura de proteção sólida 
Estrutura de proteção do motor 
aprimorada, com maior durabilidade 
e excelente acesso a pontos de difícil 
manutenção

PLACAS VIBRATÓRIAS REVERSÍVEIS

APR PLACAS VIBRATÓRIAS
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APR 22/40 APR 22/40
APR 25/40
APR 25/50

GASOLINA DIESEL DIESEL

PESO OPERACIONAL (MODELO BÁSICO) 100 kg 118 kg 135 kg

PESO OPERACIONAL (COM OPCIONAIS) 109 kg 130 kg 146 kg

LARGURA DA MÁQUINA 400 mm 400 mm 380 / 500 mm 

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 98 Hz 98 Hz 95 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 23 kN 23 kN 25 kN

POTÊNCIA
 EM RPM

3,6 kW (4,8 HP)
3600

3,1 kW (4,2 HP)
3000

3,1 kW (4,2 HP)
3000

APR 30/50
APR 30/60

APR 30/50
APR 30/60

APR 40/60 APR 40/60

GASOLINA DIESEL GASOLINA DIESEL

PESO OPERACIONAL (MODELO BÁSICO) 199 kg 215 kg 263 kg 269 kg

PESO OPERACIONAL (COM OPCIONAIS) 213 kg 243 kg - 284 kg

LARGURA DA MÁQUINA 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm 600 mm 

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 90 Hz 90 Hz 65 Hz 65 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 32 kN 32 kN 42 kN 42 kN

POTÊNCIA
 EM RPM

6 kW (8 HP)
3100

4,5 kW (6 HP)
2900

6 kW (8 HP)
3100

4,5 kW (6 HP)
2900

APR 49/20 APR 59/20

DIESEL DIESEL

PESO OPERACIONAL (MODELO BÁSICO) 424 kg 440 kg

LARGURA DA MÁQUINA 450 / 600 / 750 mm 450 / 600 / 750 mm

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 65 Hz 65 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 49 kN 59 kN

POTÊNCIA
 EM RPM

6,6 kW (8,8 HP)
2900

6,6 kW (8,8 HP)
2900
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PLACAS VIBRATÓRIAS REVERSÍVEIS HIDRÁULICAS

APH PLACAS VIBRATÓRIAS

EFICIÊNCIA
Maior golpe da máquina 
Resulta na capacidade de compactação 
com um efeito de alta profundidade

Acionamento hidráulico completo 
Controle da máquina de altíssima 
qualidade com alta precisão, mesmo 
em áreas confinadas

Tecnologia de eixo triplo 
Capacidade de graduação líder no 
setor e operação ideal, mesmo em 
substratos úmidos e coesivos

ERGONOMIA
Barra de direção de baixa vibração de 
mãos e braços 
Os níveis de VMB líderes do setor, abaixo de 
2,5 m/s², protegem o operador e eliminam a 
necessidade de constantes avaliações laborais

Conveniente controle direcional tipo 
Orbitrol 
Ergonomicamente otimizado para um 
controle perfeito da máquina durante a 
jornada de trabalho

Transporte seguro 
Fixação simples da máquina e maior 
segurança durante o transporte

FÁCIL MANUTENÇÃO
Manutenção diária sem ferramentas 
A manutenção rotineira e preventiva 
pode ser executada em qualquer lugar

Motor altamente acessível 
Ideal para uma manutenção veloz

Acionamento hidráulico completo 
Sem embreagem centrífuga e sem 
correia V – portanto, sem desgaste
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TÉCNOLOGIA DE COMPACTAÇÃO
As placas vibratórias APH podem ser equipadas com 
o renomado sistema ACE (Ammann Compaction Expert) 
da Ammann desenvolvido e usado há anos nas máquinas 
de compactação pesada da Ammann. ACEecon monitora 
continuamente os níveis de compactação, o que aumenta a 
eficiência, em especial quando se compacta grandes áreas. 
ACEforce monitora e ajusta automaticamente a força de 
compactação proporcionando eficiência e evitando danos a 
superfície, como sobre compactar áreas sensíveis.

SISTEMA DE VIBRAÇÃO DE EIXO TRIPLO
A Ammann desenvolveu um sistema de vibração de triplo 
eixo para os produtos APH, o maior oferecido, que facilita 
a operação da máquina enquanto aumenta a potência e 
força de compactação. O sistema mantém o movimento da 
placa constante, o que permite um trabalho suave, ainda que 
em solos pesados e coesivos, e ajuda a superar as rampas 
inclinadas sem esforço. As máquinas APH podem subir até 
aterros de áreas saturadas, trabalho que paralisa produtos da 
concorrência.

TÉCNOLOGIA 
DE COMPACTAÇÃO
COMPACTAÇÃO DE SOLO INTELIGENTE

    A M M A N N  
   C O M P A C T I O N  
  E X P E R T
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APH 50/75 APH 55/75 APH 60/85 APH 65/85

DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL

PESO OPERACIONAL MÁX. (MODELO BÁSICO) 350 kg 362 kg 464 kg 471 kg

PESO OPERACIONAL MÁX. (COM OPCIONAIS) 398 kg 410 kg 518 kg 525 kg

LARGURA DA MÁQUINA 450 / 600 / 750 mm 450 / 600 / 750 mm 550 / 700 / 850 mm 550 / 700 / 850 mm 

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 70 Hz 70 Hz 69 Hz 55 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 50 kN 55 kN 60 kN 65 kN

POTÊNCIA
 EM RPM

7 kW (9,4 HP)
3200

7 kW (9,4 HP)
3200

10,1 kW (13,5 HP)
3000

10,1 kW (13,5 HP)
3000

APH 85/95 APH 110/95 APH 1000 TC

DIESEL DIESEL DIESEL

PESO OPERACIONAL MÁX. (MODELO BÁSICO) 760 kg 825 kg 747 kg

PESO OPERACIONAL MÁX. (COM OPCIONAIS) 813 kg 877 kg 779 kg

LARGURA DA MÁQUINA 650 / 800 / 950 mm 650 / 800 / 950 mm 650 / 800 mm 

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 52 Hz 48 Hz 46 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 85 kN 110 kN 63 kN

POTÊNCIA
 EM RPM

13,4 kW (18 HP)
2600

17,5 kW (23,5 HP)
3000

10,9 kW (14,6 HP)
3000
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Trabalhando em um canteiro de obras compactação 
particularmente desafiador? Talvez seja o momento de escolher 
um compactador acoplável Ammann. 
 
O compactador acomplável se conecta em escavadoras, que 
usam seu alcance para compactar lugares de difícil acesso, 
como valas profundas, estreitas e graus particularmente 
íngremes. Eles também podem fornecer mais energia do que 
compactadores manuais.

APA COMPACTADORES 
ACOPLÁVEIS

APLICAÇÕES
• Construção de tubulações

• Areas de incorporações

• Compactação do aterro e taludes

• Espaços estreitos, compactação de bueiros

• Trabalho de aterro de estruturas

• Construção de aterros sanitários

• Construção de ferrovias

O sistema de engate  
rápido permite que sua  
máquina entre em  
ação em segundos,  
aumentando a sua 
produtividade  
diariamente.»

COMPACTADORES ADD-ON APA AMMANN  
DO PEQUENO AO GRANDE PARA TRABALHOS DE EXTREMA MOBILIDADE

«

EFICIÊNCIA
Profundidade de compactação  
de até um metro 
Possibilidade de grande altura de 
descarga e, assim, de operação rápida.

Possibilidade de compactação na 
posição oblíqua 
Outras máquinas podem deslizar 
enquanto a APA continua a 
compactação

Construção da máquina robusta 
Longevidade das máquinas APA.

Ammann ACE para máxima 
eficiência 
O sistema de compactação inteligente 
ACE da Ammann está disponível para 
os grandes compactadores Add-On, 
aumentando sua produtividade a 
cada turno

ERGONOMIA
Soluções de acoplamento rápido 
Possibilidade de mudança rápida  
de pás para compressor

Possibilidade de trabalhos  
em fossos, sem problema de 
emissão e sem risco de queda  
de elementos 
Trabalho mais seguro

FÁCIL MANUTENÇÃO
Mangueiras protegidas 
Qualidade e resistência da máquina 
para uma longa vida útil

Máquina livre de manutenção 
Menores custos com manutenção
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APA 20/30 APA 20/40 APA 55/46 APA 55/56 APA 55/64

PESO OPERACIONAL CECE * 185 kg 195 kg 395 kg 410 kg 425 kg

LARGURA DA MÁQUINA 300 mm 400 mm 460 mm 560 mm 640 mm

FREQUÊNCIA MÁX.  
DE VIBRAÇÃO

60 Hz 60 Hz 45 Hz 45 Hz 60 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 20 kN 20 kN 55 kN 55 kN 55 kN

APA 72/74 APA 75/74 APA 75/74 2M APA 100/88 APA 100/88 2M

PESO OPERACIONAL CECE * 830 kg 850 kg 850 kg 1065 kg 1065 kg

LARGURA DA MÁQUINA 740 mm 740 mm 740 mm 880 mm 880 mm

FREQUÊNCIA MÁX.  
DE VIBRAÇÃO

36 Hz 36 Hz 36 / 55 Hz 36 Hz 36 / 55 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 72 kN 75 kN 75 / 40 kN 100 kN 100 / 55 kN

*dispositivo de rotação mecânica

*dispositivo de rotação mecânica
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Os compactadores manuais da Ammann oferecem duas 
aplicações em uma única máquina. O operador pode escolher 
entre uma grande amplitude, para aplicação na subestrutura, 
e uma pequena amplitude, para compactação de asfalto e 
materiais betuminosos.

Os compactadores manuais estão disponíveis com dois motores a 
Diesel diferentes. Ambos são potentes e atendem aos padrões de 
emissão internacionais.

Os compactadores Walk-
Behind da Ammann possuem 
as características de duas 
máquinas separados em uma 
só ferramenta. Aplicações 
em asfalto e solos não 
são problemas para este 
potente compactador.»

EFICIÊNCIA 
Duas amplitudes ajustáveis 
Permitem diferentes aplicações, como 
trabalhos em asfalto, compactação de 
subestrutura ou camadas de fundação 
independentes

Máquina totalmente hidráulica 
Ajuste preciso das velocidades

Completa liberdade lateral 
Trabalho preciso infinitamente variável 
em paredes e meios-fios

Aspersão de água integrada 
Impede a aderência do asfalto ao cilindro

ERGONOMIA
Botão “emergência” 
Trabalho seguro para o operador

Freio automático de estacionamento 
Protege a máquina de se deslocar

Barra de direção de altura regulável 
Otimiza o conforto do operador para 
operadores de máquinas de qualquer 
altura

Velocidade de retorno reduzia  
a no máx. 2,5 km/h 
É possível um trabalho controlado  
em marcha a ré

FÁCIL MANUTENÇÃO
Manutenção simplificada 
Manutenções diárias sem ferramentas 
especiais

Acionamento sem desgaste de peças 
O acionamento totalmente hidráulico 
funciona sem embreagem centrífuga nem 
correias trapezoidais, que exigem alta 
manutenção

«

APLICAÇÕES
• Terraplanagem e trabalhos em asfalto

• Construção e reparo de calçadas e ciclovias

• Terrenos esportivos

• Construção e manutenção viária

• Estradas rurais e vias pavimentadas

ARW COMPACTADOR MANUAL
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ARW 65 ARW 65

HATZ YANMAR

PESO OPERACIONAL MÁX. (MODELO BÁSICO) 719 kg 712 kg

PESO OPERACIONAL MÁX. 
(COM PARTIDA ELÉTRICA E OPCIONAIS)

744,5 kg 719 kg

LARGURA DA CILINDRO 650 mm 650 mm

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 65 Hz 65 Hz

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 14 / 23 kN 14 / 23 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

6,4 kW (8,6 HP)
2800

6,1 kW (8,2 HP)
2800

ARW COMPACTADOR MANUAL
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A Rammax inventou os compactadores de trincheira há mais de 
quarenta anos e sempre estabeleceu os padrões de eficiência. 
Atualmente, Ammann é o único fabricante que continua oferecendo 
tanto os compactadores de chassi articulado quanto o de chassi 
rígido. A longevidade da linha de produtos e a continuação das 
diversas versões comprovam o compromisso da Ammann com este 
mercado.

 
O compactador de trincheira também é conhecido como 
compactador de múltipla proposta, tendo um bom desempenho em 
solos coesivos e argilosos que podem ser de difícil compactação. Os 
compactadores de trincheira 1575 e 1585 foram desenvolvidos para 
superar solos úmidos ou argilosos mediante a sua grande energia de 
compactação e o efeito amassador dos cilindros pata de carneiro.

ARR COMPACTADORES DE 
TRINCHEIRA

EFICIÊNCIA 
Alta capacidade de compactação 
Compactação mais rápida,  
com menos transições

Controle versátil da máquina 
Soluções eficientes para cada 
canteiro de obras

Extensões de contas 
Ajuste da máquina para no canteiro 
de obras disponível

ERGONOMIA
Controle remoto fácil de operar 
Controle intuitivo da máquina a uma 
distância segura, mesmo para 
operadores inexperientes

Controle remoto operado por 
infravermelho 
Alta segurança, uma vez que a máquina 
para automaticamente quando é perdido 
o contato visual direto

Células solares diretamente no 
controle remoto 
A máquina pode ser usada a qualquer 
momento com o autorrecarrega- 
mento do controle remoto

FÁCIL MANUTENÇÃO
Projeto da máquina de  
fácil manutenção 
Manutenção simples e rápida

Pontos de manutenção de fácil acesso 
Acesso otimizado a todos  
os componentes

Componentes livres de manutenção 
Redução do risco de falhas

As máquinas 
desempenham de uma 
forma efetiva e rápida 
em solos que apresentam 
menor dificuldades.»

«

APPLICATIONS
• Construção de tubulações

• Incorporações comerciais, resideciais e 
industriais

• Enchimento estrutural

• Espaços confinados

• Construção aeroportuária

• Instações de cabos e energia

• Lixões e aterros sanitários

• Subestrutura viária
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ARR 1575 ARR 1585

PESO OPERACIONAL 1340 / 1440 kg 1305 / 1395 kg

LARGURA DO CILINDRO 640 / 850 mm 630 / 850 mm

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO 40 Hz 30 Hz

AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO MÁX. 0,6 / 1,1 mm 2,4 mm

FORÇA CENTRÍFUGA MÁX. 75 / 36 kN 86 kN

POTÊNCIA DO MOTOR
 EM RPM

14,6 kW (20 HP)
2400

13,2 kW (18 HP)
2550
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ACESSE OS DADOS  
QUE IMPORTAM
SERVICELINK

DESTAQUES
• Localização da máquina, horas de funcionamento, 

estado da bateria

• Sem taxas de assinatura para equipamentos leves

• Acessa aos dados com um clique

• Não importa onde estão as máquinas:  
a transmissão de dados é sempre confiável

• Agiliza as atualizações da frota (opção de retrofit)

• Fácil de instalar

Ammann ServiceLink é uma ferramenta de gerenciamento 
de dados digitais que fornece aos clientes as informações 
que eles mais desejam: localização da máquina, status da 
bateria e horas. A transferência de dados é automática 
graças ao novo hardware, e o acesso à informação está a 
um clique de distância.

Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar, 
com o Ammann ServiceLink. Este sistema de frota abrangente 
fornece dados importantes para equipamentos de compactação 
leve, máquinas de compactação pesada e pavimentadoras. Você 
pode escolher quais máquinas rastrear.

BAIXE O APLICATIVO PARA CELULAR OU 
DESKTOP
• ServiceLink Mobile App 

Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar.

• ServiceLink Web Portal 
Organize e gerencie múltiplos canteiros de obras no seu 
workspace.

App Store Google Play

Visite MyAmmann.com e acesse Ammann ServiceLink Web Portal
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PEÇAS SOBRESSALENTES

KITS DE DESGASTE
Algumas máquinas manipulam materiais abrasivos em 
aplicações mais exigentes. Embora o desgaste seja inevitável, 
o tempo de inatividade pode ser limitado. Os kits de desgaste 
fazem a substituição eficiente e de baixo custo dessas peças. 
Todas as peças necessárias – grandes e pequenas – estão em 
uma única caixa para permanecer organizadas e eficientes e 
para garantir que as máquinas voltem rapidamente a funcionar.

KITS DE MANUTENÇÃO 
A manutenção preventiva é fundamental para a operação 
eficiente e vida útil das máquinas. Quanto mais fácil for 
a manutenção, mais provável que ela seja concluída. Os kits 
de manutenção simplificam a manutenção. As peças associadas 
com um processo de manutenção específico estão em uma 
única caixa com um número único de peça.

KITS DE EMERGÊNCIA
Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações 
se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um canteiro de obras. Estes kits incluem 
peças, tais como interruptores, fusíveis e bobinas de válvulas 
que são simples e rápidos de mudar, mas podem causar 
problemas significativos se não funcionarem corretamente.  
Os kits se encaixam perfeitamente no porta-malas ou 
carroceria de um veículo para que estejam à disposição 
quando necessário. Um membro da equipe com um pouco de 
conhecimento técnico pode lidar com esta tarefa no canteiro 
de obras. Estes reparos levam 2 horas ou menos.

FOLHETO COM TODOS OS KITS
Nós temos uma perspectiva para todos os kits, e seus números 
de peças estão disponíveis para você. Basta entrar em contato 
com seu consultor de peças e pedir uma cópia digital ou 
impressa para você.

Você só pode ganhar dinheiro quando o equipamento 
está funcionando. É por isso que a Ammann faz 
todo o possível para garantir que você tenha as 
peças onde e quando precisar delas. Esses esforços 
incluem a solicitação fácil online para evitar confusão 
e ativar o acompanhamento e logística eficiente 
e a disponibilidade para ajudar as peças a chegarem 
até você rapidamente.



 

Para mais informações sobre  
produtos e serviços, visite: 
www.ammann.com

Dados de materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
MPB-1577-08-P2 |  © Ammann Group


