
RSS 120-M
DESAGREGADOR,  
SEPARADOR DE FERRO E PENEIRA

RECICLAGEM DE ASFALTO
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UMA MÁQUINA 3 EM 1
O RSS 120-M da Ammann é um desagregador, separador de ferro e peneira – tudo integrado em uma 
única máquina. É ideal para a reciclagem de asfalto, desde materiais fresados até placas de asfalto 
e grandes blocos. O RSS 120-M possui tecnologia patenteada que utiliza rolos de corte com dentes 
intercambiáveis para uma desagregação eficiente e suave. A tecnologia é tão potente quanto eficiente 
em termos de combustível e complementa outros esforços de preservação ambiental incorporados a 
máquina, incluindo níveis de emissão de poeira e ruído minimizados. 
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DESTAQUES
• Equipamento versátil multifuncional

• Móvel e autônomo, com 30 minutos de tempo  
de montagem

• Operação simples: apenas um operador

• Desempenho confiável, sem interrupções

• O processamento suave mantém o tamanho de entrada 
dos grãos do material de reciclado

• Manutenção fácil e serviços rápidos
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PRONTO PARA TRABALHAR 
EM TODAS AS CONDIÇÕES
É com produtividade que se faz dinheiro. O RSS 120-M começa a trabalhar em apenas 30 minutos 
após chegar ao local da obra. Sua produtividade se mantém em todas as condições climáticas, com 
uma capacidade máxima nominal de 180 toneladas por hora. Quando o trabalho termina, ele pode ser 
facilmente carregado e realocado.

• Desagregador primário

• Separador de ferro

• Peneira com dois decks selecionadores

• Recirculador de grãos superdimensionados 

• Desagregador secundário

• Montado sobre esteiras para mobilidade  
e autonomia

• Transporte por caminhão padrão  
com semirreboque

• Da instalação à produção em 30 minutos

SOLUÇÃO VERSÁTIL

ALTA 
MOBILIDADE

• Fácil substituição de peças desgastadas

• Proteções contra desgaste robustas e duradouras

• Troca rápida das telas da peneira

• Sistema de notificação para uma resolução de problemas intuitiva 

MANUTENÇÃO FÁCIL
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• Os dispositivos hidráulicos garantem uma alimentação contínua

• O motor do desagregador para e reverte quando há uma obstrução

• Motor diesel com 256 kW 

• Gerador de energia de 400 KVA

• Acionamento de motores elétricos

• Alta eficiência de combustível

• Sistema de controle com painel de fácil acesso 

• Controle remoto para uma operação flexível

• Desagregador primário com 
rotação lenta para alta capacidade 
de processamento de material,  
com poucos finos

• Barra de quebra ajustável 
hidraulicamente no desagregador 
primário

• O sistema suave de desagregação preserva o tamanho dos grãos do material de entrada

• O material processado permite uma maior adição de RAP à mistura de asfalto

ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SUSTENTÁVEL

OPERAÇÃO SIMPLES: 
APENAS UM OPERADOR

DESEMPENHO E VERSATILIDADE

REDUÇÃO DE FINOS
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O treinamento técnico fornecido pela Ammann ajuda a proteger o seu investimento, enquanto o treinamento do 
operador garante que a sua equipe seja capaz de utilizar todos os recursos e benefícios que o seu equipamento possui. 

KITS DE PEÇAS  
PARA UMA MANUTENÇÃO EFICIENTE
A Ammann oferece pacotes de peças que garantem 
que toda a manutenção esteja atualizada, tornando 
seu equipamento eficiente e também protegendo-o 
contra o desgaste prematuro que pode resultar de 
práticas de serviços de má qualidade.

LONGEVIDADE E DISPONIBILIDADE
As peças da Ammann fornecem o melhor retorno 
durante a vida útil do seu equipamento. As peças são 
feitas para durar e ter uma vida útil longa. Processos 
de logística bem sintonizados garantem uma alta 
disponibilidade e tempos de entrega mais curtos 
para as peças.

PÓS-VENDA

DIMENSÕES

LARGURA 6.3 m

LARGURA COM MATERIAL SOBRETAMANHO 9.8 m

COMPRIMENTO 15.5 m

ALTURA 4.8m

LARGURA 2,55 m

COMPRIMENTO 13 m

ALTURA 3.1 m

CONDIÇÕES DE TRANSPORTECONDIÇÕES DE TRABALHO

13 m

3.1 m

2.55 m

4.8 m

9.8 m
com material 

sobretamanho

6.3 m

15.5 m
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ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO BÁSICO
• Controle remoto por rádio para todos os acionamentos

• Painel de controle multifuncional para uma fácil operação e resolução 
de problemas

• GPS

• Telemetria (cartão locar SIM)

OPCIONAIS
• Sistema de spray de água para supressão de poeira

• Balança para correias de materiais finos e médios

• Bomba para abastecimento do tanque de combustível

• Pintura personalizada (2 cores)

• Filtro de particulados de diesel DPF

• Extensões de silo

INFORMAÇÕES GERAIS

DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO MÍNIMO COM MATERIAL FRESADO 120 t/h

DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO MÍNIMO COM PLACAS (1000 mm) 80 t/h

DESEMPENHO MÁXIMO TEÓRICO 180 t/h

NÚMERO DE PRODUTOS FINAIS
2 + material 

sobretamanho 

PESO 29 000 kg

PESO COM TODOS OS OPCIONAIS 35 500 kg

GERADOR

MOTOR DIESEL, IVECO C87 256 KW, GERADOR 400 KVA

MODELO FPT Cursor 87 TE3F 256 KW 1500 rpm 

CLASSE DE EMISSÃO E CATEGORIA Estágio III A/ Tier 3 (Genset 1500 rpm)

FILTRO DE PARTICULADOS opcionalmente disponível

CAPACIDADE DOS TANQUES
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL

85 l 
220 l

SILO DE ALIMENTAÇÃO

ABERTURA DO SILO HIDRÁULICO 2,50 × 2,30 m

VOLUME DO SILO 3 m³

VOLUME DO SILO COM EXTENSÕES (2 X ALTURA) 3 m³

DESAGREGADOR SECUNDÁRIO

ABERTURA 1200 × 700 mm

PLACAS DE ARMADURA n° 32 (16 + 16)

ALTURA DOS DENTES 15 mm

ACIONAMENTO 44 kW (22 + 22)

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 20 rpm

PENEIRA

ÁREA DA PENEIRA 4,25 × 1,3 m

CAPACIDADE DA PENEIRA 190 t/h máx.

NÚMERO DE DECKS 2

ENERGIA ELÉTRICA 8 kW

IMÃ SOBRE A CORREIA

LARGURA DA CORREIA TRANSPORTADORA 650 mm

COMPRIMENTO DA CORREIA TRANSPORTADORA 1660 mm

CAPACIDADE 420 Gauss para 200 mm

POTÊNCIA ELÉTRICA 1,5 kW

ESTEIRAS  HIDRÁULICAS

DISTÂNCIA DO EIXO 3620 mm

LARGURA DA CORRENTE 400 mm

TRANSMISSÃO Tramital

VELOCIDADE 0,2–0,8 km/h

DESAGREGADOR PRIMÁRIO

MODELO FTR 1200

ABERTURA 1200 × 900 mm

NÚMERO DE FACAS n° 24

LARGURA DAS FACAS 50 mm

ACIONAMENTO 60 kW (30 + 30)

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 10 rpm

DISPOSITIVOS  HIDRÁULICOS 5

REGULAGEM DO DESAGREGADOR PRIMÁRIO hidraulicamente ajustável
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Para mais informações sobre produtos 
e serviços, visite: 
www.ammann.com


