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Ammann jest znanym w świecie i wiodącym producentem urządzeń, maszyn
oraz dostawcą usług dla budownictwa z głównym akcentem na budowę dróg
i infrastruktury. Nasze mocne strony to solidność operującego długo na rynku
przedsiębiorstwa rodzinnego i silna pozycja na arenie międzynarodowej.
Od 1869 r. ustanawiamy standardy w budownictwie dróg dzięki niezliczonym
innowacjom i konkurencyjnym, niezawodnym rozwiązaniom.
Kierując się naszym motto „Productivity Partnership for a Lifetime” działalność
naszą koncentrujemy całkowicie na potrzebach i wymaganiach naszych klientów
na całym świecie. Jesteśmy świadomi faktu, że tylko urządzenia i maszyny,
które sprawdzają się w codziennych trudnych warunkach, przysparzają naszym
klientom istotnych korzyści. Dobrze rozbudowana sieć serwisowa i niezawodne
zaopatrywanie w części zamienne są dla nas oczywiste w takim samym stopniu,
jak dbałość o dostarczane przez nas urządzenia i maszyny przez cały czas
ich użytkowania.
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LEKKI SPRZĘT ZAGĘSZCZAJACY
OGRANICZ LICZBĘ PRZEJŚĆ

W przypadku najbardziej ciasnych placów roboczych firma Ammann oferuje lekki sprzęt do zagęszczania Niezależnie
od tego, z którego narzędzia do zagęszczania wyprodukowanego przez firmę Ammann się korzysta, zawsze ma się
do dyspozycji dużą moc zagęszczania umieszczoną w niewielkiej i prostej w obsłudze maszynie.

ATR / ACR UBIJAKI
ATR 30

ATR 60

ATR 68

ACR 70 D

APF PŁYTY WIBRACYJNE
APF 10/33

APA ZAGĘSZCZARKI
PODWIESZANE NAPĘDZANE
HYDRAULICZNIE

APF 12/33

APF 15/40

APA 72/74
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APA 20/40

APA 75/74

APA 55/46

APA 75/74 2M

APA 55/56

APA 100/88

APA 55/64

APA 100/88 2M

APF 20/50

ARW RĘCZNIE
PROWADZONE WALCE
ARW 65

APA 20/30

APF 15/50

APR PŁYTY WIBRACYJNE
APR 2220

APR 2620

APR 4920

APR 3020

APH PŁYTY WIBRACYJNE

APR 3520

APH 5020

APR 5920

APH 100-20

APH 6020

APH 5030

APH 110-95

APH 6530

APH 1000 TC

ARR WALCE DO ROWÓW
ARR 1575

ARR 1585
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ZASTOSOWANIA
√ = ODPOWIEDNI
o = ZALECANE Z ZASTRZEŻENIEM
– = NIE ODPOWIEDNI

MODEL

ZAGĘSZCZENIE
GRUBEJ KOSTKI
BRUKOWEJ I PŁYT
CHODNIKOWYCH
> 10 CM

ZAGĘSZCZENIE
KOSTKI
BRUKOWEJ I PŁYT
CHODNIKOWYCH
< 10 CM

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 12/33

–

√

√

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 2220

–

√

o

30 cm

25 cm

o

o

–

30 cm

o

o

–

ASFALT
Z ZESTAWEM
ZRASZAJĄCYM

PIASEK /
ŻWIR

GRUNT
MIESZANY

GRUNT SPOISTY

KRUSZYWO

APR 2620

o

√

√

35 cm

APR 3020

√

√

o

40 cm

35 cm

o

o

10 cm

APR 3520

√

√

o

45 cm

40 cm

o

20 cm

15 cm

APR 4920

√

√

o

50 cm

45 cm

20 cm

30 cm

20 cm

APR 5920

√

o

o

55 cm

50 cm

25 cm

40 cm

25 cm

APH 5020

√

√

o

50 cm

45 cm

20 cm

30 cm

20 cm

APH 6020

√

o

o

60 cm

45 cm

20 cm

40 cm

20 cm

APH 5030

√

√

o

50 cm

45 cm

25 cm

30 cm

20 cm

APH 6530

√

–

o

55 cm

60 cm

35 cm

50 cm

30 cm

APH 100-20

√

–

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

–

Liczby w centymetrach przedstawiają tylko teoretyczną głębokość zagęszczenia I są zależne od wielu czynników zewnętrznych.
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GLINA /
GRUNT
WILGOTNY

ZAGĘSZCZANIE GRUBEJ KOSTKI
BRUKOWEJ I PŁYT CHODNIKOWYCH TYLKO
Z ELASTOMEREM

ZAGĘSZCZANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I PŁYT CHODNIKOWYCH
TYLKO Z ELASTOMEREM

ASFALT
ZALECANE Z ZESTAWEM ZRASZAJĄCYM

PIASEK / ŻWIR
GRUNT MIESZANY

GRUNT SPOISTY
GLINA
KRUSZYWO

GRUNT SPOISTY, GLINA,
GRUNT WILGOTNY
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ATR / ACR UBIJAKÓW
Ubijaki produkowane przez firmę Amman gwarantują najlepszą
funkcję ruchu do przodu w całym sektorze, pomagając
wykonawcą w produktywnej pracy i osiąganiu celów
zagęszczania. Funkcja ruchu do przodu sprawia, że urządzenia
te są wybierane przez wykonawców i wypożyczalnie.
Ubijaki są proste w użyciu, dzięki czemu operatorzy o różnym
poziomie doświadczenia są w stanie nimi skutecznie pracować.
Są również wygodniejsze dzięki uchwytowi tłumiącemu
wibracje. Zmniejsza on zmęczenie i prowadzi do zwiększenia
wydajności.

ZASTOSOWANIA
• Zagęszczanie rowów • Łatanie nawierzchni
dróg
• Podsadzki
• Rurociągi
• Fundamenty

• Obszary trudno
dostępne

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Dzięki zrównoważonemu
rozkładowi masy, maszyna jest
łatwa w prowadzeniu.
Dobry ruch do przodu.

Uchwyt tłumiący drgania
Długie użytkowanie maszyny bez ryzyka
wystąpienia syndromy Raynaud-a
(„choroba białego palca”)

Do wykonania codziennej konserwacji
nie potrzebujemy narzędzi
Obsługę maszyny ,możemy wykonać w
każdym miejscu kiedy to jest potrzebne.

Duży wybór stóp roboczych
Do każdej wykonywanej pracy

Łatwy dostęp do uchwytu w całym
jego zakresie
Operator może chwycić uchwyt z
każdej strony co ułatwia race w trudno
dostępnych miejscach.

Filtr powietrza z efektem
samoczyszczenia oraz dodatkowo
możliwość zamówienia filtra
cyklonowego
Długa żywotność maszyny, mniejsze
koszty eksploatacyjne.

Długa żywotność silnika i maszyny
Maszyna może być używana dłużej.
Niskie zużycie paliwa
Jeden zbiornik paliwa wystarcza na
4 godziny pracy.
Elastyczność pod względem
doboru paliwa
Ubijaki wyposażone zarówno w silniki
benzynowe jak I diesel.

Uchwyt o regulowanej wysokości
Ustawiany do preferencji operatora.
Zintegrowana manetka (tylko
Premium)
Wszystkie funkcje pod ręką: gaz,
paliwo, zapłon.

„ Ubijaki ACR firmy Ammann to

urządzenia niezwykle
proste w obsłudze,
niezależnie od doświadczenia
ich operatora.”
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Podwójny system filtracji
(tylko Premium)
wydłuża żywotność maszyny.

ATR 30
CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ PŁYTY STOPKI
MAKSYMALNA SIŁA ODŚRODKOWA

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ PŁYTY STOPKI
MAKSYMALNA SIŁA ODŚRODKOWA

ATR 60 C

ATR 60 P

28 / 29 kg

62 kg

62 kg

80 / 130 mm

280 mm

280 mm

2 kN

11.5 kN

11.5 kN

ATR 68 C

ATR 68 P

ACR 70 D

68 kg

68 kg

83 kg

280 mm

280 mm

280 mm

13 kN

13 kN

16 kN
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„Szeroki asortyment

płyt wibracyjnych
Ammann gwarantuje
idealne dopasowanie
do każdego
zastosowania.”
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PŁYTY WIBRACYJNE
PŁYTA WIBRACYJNA DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Płyty wibracyjne firmy Ammann są przystosowane do
każdej sytuacji. W asortymencie znaleźć można modele
o ciężarze między 54 kg do 825 kg.
Wszystkie płyty wibracyjne firmy Ammann są proste w
obsłudze, co sprawia, że idealnie sprawdzą się w firmą
wynajmujących sprzęt. Są wszechstronne, oferując
możliwość dostosowania do różnych zastosowań.
Wiele z nich dostępnych jest z silnikami benzynowymi
i silnikami diesla. Jeżeli chodzi o proces roboczy,
niektóre z tych urządzeń poruszają się tak szybko jak
walce do robót ziemnych. Potrafią się również wspinać
na znaczne wzniesienia - niektóre modele pracują
nawet przy 30 % nachyleniu.

ZASTOSOWANIE
• Zagęszczanie w trudno dostępnych miejscach
• Prace ziemne
• Nawierzchnie asfaltowe i chodniki
• Niewielkie i umiarkowane prace związane
cząstkowymi remontami asfaltowymi
• Rurociągi I rowy
• Kształtowanie krajobrazu I ogrodnictwo

PŁYTY WIBRACYJNE
FIRMY AMMANN DZIELI
SIĘ NA TRZY KATEGORIE
SERIA APF
PŁYTY WIBRACYJNE O
RUCHU DO PRZODU

WSZECHSTRONNOŚĆ DLA
RYNKU AGENCJI WYNAJMU
Firma Ammann oferuje płyty wibracyjne
o różnych ciężarach i funkcjach
wibracyjnych, gwarantujących
zastosowanie w wielu sytuacjach.
Kompaktowe wymiary urządzenia i
prosta konserwacja sprawiają, że są
one idealne dla firm wynajmujących,
wykonawców czy inżynierów.

SERIA APR
PŁYTY WIBRACYJNE
REWERSYJNE

SERIA APH
W PEŁNI HYDROSTATYCZNE
WIBRACYJNE PŁYTY REWERSYJNE

UCHWYT

KONTROLA

Standardowy uchwyt prowadzący
tłumi drgania, obniżając siłę
oddziałującą na operatora.
Uchwyt można również złożyć
lub zdemontować, co jest
kluczowe przy pracy w trudno
dostępnych miejscach czy w trakcie
transportu. Opatentowany uchwyt
prowadzący, który tłumi drgania, jest
wyposażeniem standardowym w wielu
modelach.

Płyty wibracyjne wyposażono w
różne układy wzbudzania, ale jest
jedna cecha wspólna dla wszystkich
modeli - łatwość obsługi. Również
przy zmianie kierunku ruchu czy pracy
na stromych powierzchniach.
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APF PŁYTY WIBRACYJNE
PŁYTY WIBRACYJNE O RUCHU DO PRZODU

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Wibratory o dużej sile I wydajności
Zwiększona moc, szybkość, zdolność
do wspinaczki oraz żywotność
wibratora.

Niski poziom wibracji HAV przenoszony
na ręce operatora (poniżej 2.5 m / sec2)
Chroni operatora I wydłuża jego czas pracy
bez dokonywania przerw.

Montaż bez użycia narzędzi
zestawu zraszającego i elastomeru
Szybka zmiana osprzętu w momencie
wykonywania różnych prac.

Szybki I łatwy montaż wyposażenia
opcionalnego (zestaw transportowy,
zestaw zraszający, elastomer)
Maksymalne wykorzystanie czasu pracy
operatora i maszyny.

Do minimum zredukowane czasy
obsługi wibratora
Zredukowane koszty obsługi
rekomendowana wymiana oleju raz
na 5 lat.

Rama ułatwiająca transport i
prowadzenia maszyny
Pozwala operatorowi kontrolować
maszynę nawet w trudnych warunkach i
ograniczonych przestrzeniach.
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Rama ochronna
Zabezpiecza maszynę i silnik przed
uszkodzeniami.
Do wykonania codziennej
konserwacji nie potrzebujemy
narzędzi
Obsługę maszyny ,możemy wykonać
w każdym miejscu kiedy to jest
potrzebne.

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY

APF 10/33

APF 12/33

APF 15/40

APF 15/50

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

BENZYNA

54 kg

68 kg

80 kg

84 kg

330 mm

330 mm

400 mm

500 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

100 Hz

100 Hz

100 Hz

100 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

10.5 kN

12 kN

15 kN

15 kN

APF 20/50

APF 20/50

BENZYNA

DIESEL

88 kg

106 kg

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY

500 mm

500 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

90 Hz

90 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

18 kN

18 kN

13

APR PŁYTY WIBRACYJNE
PŁYTY WIBRACYJNE REWERSYJNE

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Potężne maszyny
Wysoka siła odśrodkowa zapewnia
najlepsze wyniki zagęszczania.

Uchwyt prowadzący o niskim
poziomie wibracji
Niska wartość HAV chroni operatora.
Do końca roku 2018 wszystkie Maszyny
APR będą wyposażone w uchwyty o HAV
(poniżej 2.5 m / sec2)

Do minimum zredukowany czas
obsługi wibratora
Dłuższe okresy między przeglądami,
niższe koszty.

Optymalna płyta denna
Zapewnia szybki ruch do przodu i
wyjątkową zdolność zagęszczania na
dowolnej powierzchni.
Hydrauliczne sterowanie jazdą do
przodu i tyłu
Zapewnia proste i precyzyjne
sterowanie nawet na ograniczonej
powierzchni.
Elastomer-opcja
Dla prac brukarskich.
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Bezpieczny uchwyt
Brak kontroli nad uchwytem przez
operatora powoduje zatrzymanie
się maszyny.
Centralnie umiejscowione zawiesie
jednopunktowe ułatwia transport
izaładunek.

Uproszczone prace konserwacyjne
Codzienna konserwacja nie wymaga
specjalistycznych narzędzi.
Separator wody (dot. Diesel)
Redukuje uszkodzenia silnika związane
ze słabą jakością paliwa diesel.

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY

APR 2220

APR 2220

APR 2620

BENZYNA

DIESEL

DIESEL

100 kg

121 / 128 kg

130 / 135 kg

400 mm

400 / 500 mm

380 / 500 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

98 Hz

98 Hz

95 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

22 kN

22 kN

24 kN

APR 3020

APR 3020

APR 3520

APR 3520

BENZYNA

DIESEL

BENZYNA

DIESEL

199 / 205 kg

213 / 217 kg

242 / 257 kg

257 / 271 kg

500 / 600 mm

500 / 600 mm

600 mm

600 mm

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY
MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

90 Hz

90 Hz

65 Hz

65 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

30 kN

30 kN

38 kN

38 kN

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY

APR 4920

APR 5920

DIESEL

DIESEL

391 kg

440 kg

450 / 600* / 750 mm

450 / 600* / 750 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

65 Hz

65 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

49 kN

59 kN

* Norma szeroka
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APH PŁYTY WIBRACYJNE
PŁYTY WIBRACYJNE HYDROSTATYCZNE

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Wysoka amplituda
Zagęszczanie do dużych głębokości.

Sterowanie hydrauliczne orbitrol
Zapewnia dokładną pracę pomimo
dużej wagi maszyny.

Codzienna konserwacja bez
użycia narzędzi
Przegląd I konserwację można
dokonać w miejscu pracy maszyny.

W pełni hydrauliczny napęd
Łatwość w prowadzeniu maszyny.
Trzy wałki wibratora
Technologia 3W
Duża możliwość pokonywania
wzniesień oraz bardzo dobre
zachowanie podczas pracy na mokrym
i spoistym gruncie.
Wysoka jakość w połączeniu z
miernikiem zagęszczenia ACE
Niezawodna i sprawdzona jakość z
miernikiem zagęszczenia.
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Wyłącznik bezpieczeństwa
Ochrona operatora w szczególności
podczas pracy do tyłu, łatwy
rozruch maszyny.
Uchwyt „DEAD MAN”
Zatrzymuje maszynę w momencie
puszczenia przez operatora uchwytu.
Zapewnia bezpieczeństwo ludzi jak i
infrastruktury.

Łatwy dostęp do silnika
Idealny do szybkiej konserwacji i
dokonania przeglądu
W pełni hydrauliczny napęd
Maszyna bez sprzęgła odśrodkowego
i pasków klinowych. Niższe koszty
eksploatacji.

TECHNOLOGIA
ZAGĘSZCZANIA
INTELIGENTNE ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW

TECHNOLOGIA ZAGĘSZCZANIA

SYSTEM WIBRATORA Z TRZEMA WAŁAMI

Płyty wibracyjne APH można wyposażyć w znany system

Firma Ammann opracowała system Wibratora w trzema
wałami dla największych oferowanych przez siebie maszyn.
Ułatwia on sterowanie urządzeniem przy większej

ACE (Amman Compaction Expert), opracowany dla walców
firmy Amman, ale dostosowany do wymagań serii APH.
System ACEecon prowadzi stały monitoring zagęszczania,
przekazując informacje operatorowi, dzięki czemu możliwe
jest podniesienie wydajności - w szczególności w przypadku
większych obszarów. ACEforce monitoruje i automatycznie
dostosowuje siłę zagęszczania, gwarantując wydajną pracę
i pozwalając na uniknięcie uszkodzenia nawierzchni poprzez
przewibrowanie delikatnych obszarów.

mocy zagęszczania. Układ utrzymuje stały ruch płyty, co
z kolei umożliwia łatwe prowadzenie urządzenia - nawet w
przypadku gruntów spoistych - i pomaga w pokonywaniu
stromych powierzchni. Urządzenia z serii APH są w stanie
pokonywać nachylone powierzchnie nawet podczas
wykonywania podsypki obszarów nasyconych - umiejętność,
która pozostawia konkurencyjne urządzenia w tyle.
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CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY

APH 5020

APH 6020

APH 5030

APH 6530

367 kg

482 kg

368 kg

491 kg

450 / 600* / 750 mm

550 / 700* / 850 mm

450 / 600* / 750 mm

550 / 700* / 850 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

65 Hz

69 Hz

65 Hz

55 Hz

MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

50 kN

60 kN

50 kN

65 kN

* Norma szeroka

CIĘŻAR MASZYNY BEZ WYPOSAŻENIA
SZEROKOŚĆ MASZYNY
MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI
MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA
* Norma szeroka
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APH 100-20

APH 110-95

APH 1000 TC

675 kg

765 kg

715 kg

650 / 800* / 950 mm

650 / 800 / 950* mm

650 / 800* mm

40 Hz

48 Hz

46 Hz

100 kN

110 kN

63 kN
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APA ZAGĘSZCZARKI
PODWIESZANE
MAŁE I DUŻE ZAGĘSZCZARKI PODWIESZANE DO WYJĄTKOWO TRUDNYCH ZADAŃ

Plac budowy jest wyjątkowo trudny? Być może nadszedł
czas na firmę Ammann Zagęszczarki podwieszane.
Zagęszczarki podwieszane montuje się na koparkach.
Służą one do zagęszczania nawierzchni w trudno
dostępnych miejscach takich jak głębokie i wąskie rowy
czy wyjątkowo strome obszary. Zagęszczarki podwieszane
oferują więcej mocy niż walce prowadzone ręcznie.

ZASTOSOWANIA
• Budowa rurociągów
• Place budowy
• Zagęszczanie nasypów i wzniesień
• Wąskie przestrzenie, zagęszczanie w otworach
• Zasypka
• Budowa składowisk
• Budownictwo klejowe

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Głębokość zagęszczenia do
jednego metra
Umożliwa bezpieczną I wydajną pracę
w wykopach.

Montaż na szybkozłączach
Umożliwia szybkie przezbrojenie
maszyny nośnej z osprzętu na
zagęszczarkę.

Ochrona węży hydraulicznych
Solidne wykonanie maszyny oraz
osprzętu- długa żywotność.

Możliwość pracy na pochyłościach
Idealna do prac na skarpach gdzie inne
maszyny nie mogą pracować.

Praca w wykopie bez emisji
spaliny I ryzyka przysypania
operatora maszyny
Zapewnia bezpieczne warunki pracy.

Solidna konstrukcja maszyny
Maszyny APA mają długą żywotność.

„System szybkozłączy

sprawia, że urządzenie
jest gotowe do działania
w ciągu kilku sekund,
zwiększając tym samym
produktywność.”
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Maszyna bezobsługowa
Nie wymaga konserwacji.

APA 20/30
CIĘŻAR ROBOCZY CECE *
SZEROKOŚĆ MASZYNY

APA 20/40

APA 55/46

APA 55/56

APA 55/64

160 kg

170 kg

370 kg

385 kg

400 kg

300 mm

400 mm

460 mm

560 mm

640 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ

60 Hz

60 Hz

45 Hz

45 Hz

60 Hz

MAKS. SIŁY ODŚRODKOWE

20 kN

20 kN

55 kN

55 kN

55 kN

*Mechaniczne urządzenie obrotowe

APA 72/74
CIĘŻAR ROBOCZY CECE *

APA 75/74

APA 75/74 2M

APA 100/88

APA 100/88 2M

950 kg

950 kg

950 kg

1170 kg

1170 kg

740 mm

740 mm

740 mm

880 mm

880 mm

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ

36 Hz

36 Hz

36 / 55 Hz

36 Hz

36 / 55 Hz

MAKS. SIŁY ODŚRODKOWE

72 kN

82 kN

75 / 40 kN

110 kN

100 / 55 kN

SZEROKOŚĆ MASZYNY

*Mechaniczne urządzenie obrotowe
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ARW RĘCZNIE
PROWADZONE WALCE
Ręcznie prowadzone walce firmy Ammann łączą dwie
funkcje w jednym urządzeniu. Operator wybiera wysoką
amplitudę dla żwiru / gruntu lub niską amplitudę dla asfaltu
i materiałów bitumicznych.
Ręcznie prowadzone walce dostępne są z dwoma rodzajami
silników diesla. Obie jednostki napędowe gwarantują
urządzeniu doskonałą moc i spełniają światowe normy
emisji spalin.

ZASTOSOWANIA
• Grunt i mieszanka
bitumiczna

• Fundamenty

• Prace naprawcze

• Kształtowanie
krajobrazu

• Budowa dróg

• Inżyniera lądowa

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

2 amplitudy
Umożliwia zastosowanie walcy
do różnych prac: asfaltowych,
podbudowa, drobne kruszywo.

Uchwyt „DEAD MAN”
Bezpieczeństwo operatora.

Prace konserwacyjne są
uproszczone do minimum
Prace konserwacyjne nie wymagają
narzędzi specjalistycznych.

W pełni hydrauliczna maszyna
Precyzyjna regulacja prędkości.
Praca przy krawędziach
Mozliwość pracy przy
krawężnikach, murach oporowych
czy innych przeszkodach.
Zintegrowany system zraszający
Zapobiega przyklejaniu się asfaltu
do bębnów.

Automatyczny hamulec parkingowy
Zapobiega toczeniu się maszyny
podczas postoju.
Uchwyt prowadzący z możliwością
regulacji wysokości
Optymalne dopasowanie do wzrostu
operatora.
Maksymalna prędkość jazdy do tyłu
zredukowana do 2,5km/h
Umożliwia bezpieczną i kontrolowaną
pracę operatora do tyłu.

„Ręcznie prowadzone walce

wibracyjne ARW firmy
Ammann łączą funkcje dwóch
oddzielnych urządzeń w jednej
maszynie. Zastosowanie tych
silnych maszyn na gruncie
czy na asfalcie nie stanowi
żadnego problemu.”
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Napęd hydrauliczny bez części
zużywających się
W pełni hydrauliczny napęd działa
bez użycia sprzęgła odśrodkowego i
pasków klinowych.

ARW 65
CIĘŻAR MASZYNY CECE
SZEROKOŚĆ MASZYNY
MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI
MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

ARW 65

HATZ

YANMAR

719 kg

712 kg

650 mm

650 mm

60 Hz

60 Hz

11 / 21 kN

11 / 21 kN

23

ARR WALCE DO ROWÓW
Firma Rammax wynalazła walec do wykopów/rowów już ponad
40 lat temu, i od tego czasu prowadzone są badania zmierzające
do poprawy ich skuteczności. Dzisiaj, Ammann to jedyny
producent, który w dalszym ciągu oferuje walce przegubowe
jak i walce o sterowaniu burtowym. Ciągłość serii produktowej i
kontynuacja poszczególnych wersji urządzenia dowodzi oddaniu
firmy Ammann.

ZASTOSOWANIA
• Budowa rurociągów
• Budownictwo komercyjne,
mieszkaniowe i przemysłowe
• Zasypka
• Praca w miejscach trudno dostępnych

Walce do rowów, zwane również zagęszczarkami
wielozadaniowymi, dobrze radzą sobie w gruntach spoistych,
takich jak gliny, które bardzo ciężko jest zagęścić. Walce
Rammax ARR 1575 i 1585 są w stanie pokonać problemy
związane z dużą wilgotnością glin dzięki ekstremalnie wysokiej
energii zagęszczania i efektowi ugniatania bębnów z kołkami.

• Instalacje elektryczne
• Prace na wysypiskach i składowiskach

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

SERWIS

Wysoka jakość zagęszczenia
Szybsze zagęszczenie grubszych
warstw przy mniejszej ilości przejść.

Łatwy w obsłudze pilot zdalnego
sterowania
Sterowanie maszyną z bezpiecznej odległości.

Konstrukcja przyjazna w utrzymaniu
Łatwa I prosta codzienna konserwacja.

Połączenie przegubowe kulowe z
oscylacją poprzeczną
Większa przyczepność oraz lepszy
kontakt z zagęszczanym podłożem.

Pilot na podczerwień IR
Pilot zawsze musi się „widzieć” z maszyną
co zwiększa bezpieczeństwo przed
ryzykiem pracy walcem bez kontaktu
wzrokowego z maszyną.

Poszerzenia bębnów
Szerokość bębna regulowana do
potrzeb wykonywanej pracy.

Możliwość ładowania pilota przy użyciu
promieni słonecznych (SOLAR)
Maszyna zawsze jest gotowa do pracy
bez dodatkowego ładowania pilota z sieci
elektrycznej czy walca.

„Maszyny pracują wydajnie
i sprawnie również na
mniej wymagających
gruntach.”
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Punkty serwisowe i smarowania
Perfekcyjny dostęp do punktów
serwisowych.
Elementy bezobsługowe
Redukują koszty obsługi.

CIĘŻAR MASZYNY
SZEROKOŚĆ MASZYNY
MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI
MAKS. SIŁA ODŚRODKOWA

ARR 1575

ARR 1585

1340 / 1450 kg

1305 / 1395 kg

640 / 850 mm

630 / 850 mm

40 Hz

30 Hz

75 / 36 kN

86 kN
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USŁUGI
SIEĆ, KTÓRA CIĘ WSPIERA

Niezależnie od tego gdzie się znajdujesz, technicy i
części Amman są gdzieś w pobliżu. Dystrybutorzy marki
Ammann dysponują przeszkolonymi technikami, który
oferują swoją pomoc, czy to w sytuacji awaryjnej czy
w razie konieczności przeprowadzenia standardowej
konserwacji. Rozległa siec Ammann gwarantuje, że w
pobliżu znajdzie się ekspert, który mówi w Twoim języku,
i który spełnić Twoje potrzeby techniczne. Dostępność
części i prostota składania zamówień od zawsze są
priorytetem firmy Ammann.

APLIKACJE
SERWISOWE
Aplikacje serwisowe dla
maszyn Ammann pomaga
operatorom maszyn, którzy
w łatwy i przejrzysty sposób
mogą z nich korzystać.
Łatwe w użyciu aplikacje
pozwalają na szybki dostęp
do dokumentacji maszyny.
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WSPARCIE TELEFONICZNE
Specjaliści Ammann są gotowi odpowiedzieć na
pytania techniczne 24h/dobę przez siedem dni w
tygodniu. Zespół obsługujący linię telefoniczną
posiada odpowiednie szkolenia i doświadczenie.
Nasi przedstawiciele pomogą sprostać wyzwaniu
– w różnych językach - pomagając zachować wysoką
produktywność maszyny.

FILMY SERWISOWE

QR, KTÓRY

Czasami to film najlepiej
opowie historię.
Dlatego też oferujemy różne
filmy opisujące czynności
serwisowe i konserwacyjne.

Wiele zestawów
konserwacyjnych posiada
kod QR, który przekierowuje
do pomocnych prezentacji
pomagających użytkownikowi
i technikowi przejść przez
cały proces. Filmy opowiadają
historię wyłącznie za pomocą
obrazów, dzięki czemu każdy
klient w dowolnym miejscu
na świecie jest w stanie je
zrozumieć.

SERVICELINK
PROSTY I SKUTECZNY SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ Z MASZYNAMI
Łatwe zarządzanie flotą
ServiceLink oferuje możliwość stałego kontrolowania wszystkich maszyn oraz ich stanu. Jedno kliknięcie wystarczy, aby
natychmiast sprawdzić wszystkie istotne informacje dotyczące serwisowania, stanu akumulatorów czy okresu gwarancji.
Łatwe zarządzanie maszynami przez aplikację lub online.

DANE MASZYN
ServiceLink umożliwia zapisywanie i wysyłanie
aktualnych danych maszyn, np. informacji o
stanie akumulatorów, roboczogodzinach czy
liczbie uruchomień maszyny.

INFORMACJE SERWISOWE
Dzięki dostępowi przez aplikację Ammann
Service, a także online istnieje możliwość
zapisywania innych danych w przekaźniku
ServiceLink. Bezpośrednio w maszynie można
zapisywać informacje o konserwacji lub
koniecznych naprawach – dane te serwisanci
mogą w każdej chwili odczytać.

ONLINE ORAZ Z URZĄDZEŃ
PRZENOŚNYCH
Dzięki dostępowi online oraz przez aplikację
Ammann Service dane maszyn można w
dowolnym momencie sprawdzić, a także
edytować.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
• Dostęp do danych maszyn przez aplikację webową ServiceLink
• Łatwe rejestrowanie nowych maszyn za pomocą aplikacji
Ammann Service w smartfonie
• Zarządzanie danymi serwisowymi, zapisywanie informacji o maszynach
• Kompatybilność ze wszystkimi maszynami (również innych
producentów) z zasilaniem akumulatorowym
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SZKOLENIA
ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ

Jeśli uczestniczyłeś w szkoleniu Ammann,
możesz je podsumować jednym słowem
„WSZECHSTRONNE”. Szkolenia obejmują
wiele poziomów i zagadnień dotyczących
obsługi, serwisu i wykorzystania
maszyn Ammann.

SZKOLENIA NA CAŁYM ŚWIECIE
Eksperci Ammann ds. produktów są gotowi
zapewnić Ci szkolenie, którego potrzebujesz, bez
względu na to gdzie jesteś. Globalny charakter
Ammann zapewnia, że eksperci są zawsze blisko
Ciebie.- gotowi do zaoferowania pomocy, która
jest potrzebna w pracy którą wykonujesz na
Twoim obszarze geograficznym. Szkolenie może
odbywać się w zakładach Ammann, Twojej firmie
lubnawet na placu budowy.
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DETYKOWANI EKSPERCI POŁĄCZĄ WSZYSTKIE
ASPEKTY ABY CI POMÓC BEZ WZGLĘDU JAKIE
PROBLEMY WYSTĄPIĄ
Dobra równowaga. Szkolenia często łączą teoretyczne zajęcia z
praktycznym doświadczeniem ekspertów Ammann. Eksperci mogą
również wspomóc Cię w Twoim miejscu pracy.
Szkolenia również obejmują ludzi z innych branż, aby nasze
zastosowania i maszyny wykorzystać w innych pracach oraz
przy tym uczyć się obustronnie, jak przezwyciężać stawiane
nam wyzwania.
Ucz się w swoim języku. Szkolenia są prowadzone w wielu
językach, dzięki czemu Twój zespół zrozumie kluczowe terminy, a
lekcje wykorzystasz najlepiej jak to możliwe dla swoich inwestycji.

CZĘŚCI ZAMIENNE
Pieniądze zarabia się tylko wtedy gdy działa sprzęt.
Dlatego też firma Ammann robi wszystko co w
jej mocy, aby dostarczyć części zamienne tam
i kiedy ich potrzebujesz. Starania te obejmują
system prostego składania zamówień, eliminujący
nieporozumienia, umożliwiający śledzenie przesyłek,
oferujący skuteczne rozwiązania logistyczne i
dostępność, tak aby części docierały do klienta w
krótkim czasie.

ZESTAWY MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH
Niektóre maszyny pracują z materiałami ściernymi w
wymagającym otoczeniu. Ich zużycie jest nieuniknione, ale czas
przestoju można skrócić. Zestawy materiałów eksploatacyjnych
sprawiają, że wymiana takich części jest efektywna i niedroga.
Wszystkie niezbędne elementy – te małe i duże – znajdują się w
jednym pudełku, ułatwiającym ich organizację i gwarantującym
efektywności działań, zapewniając szybki powrót maszyny do
stanu roboczego.

ZESTAWY AWARYJNE
Zestawy awaryjne zapobiegają rozwinięciu się niewielkiej
frustracji w duży problem, który może wykluczyć maszynę a
nawet spowodować zamknięcie placu roboczego. Zestawy te
obejmują takie elementy jak przełączniki, bezpieczniki czy cewki
zaworu – proste części łatwe w instalacji, które mogą jednak
powodować duże problemy jeżeli nie działają prawidłowo.
Zestawy można przewozić w maszynie, dzięki czemu w razie
potrzeby będą w zasięgu ręki. Nawet pracownik z niewielką
wiedzą techniczną poradzi sobie z takim problemem na miejscu.
Takie naprawy trwają maksymalnie 2 godziny.

ZESTAWY KONSERWACYJNE
Konserwacja zapobiegawcza jest kluczowa dla efektywnej pracy
i żywotności maszyn. Im prostsza konserwacja tym bardziej
prawdopodobne jej ukończenie. Zestawy konserwacyjne
sprawiają, że utrzymanie maszyny w dobrym stanie jest proste.
Części związane w konkretnym działaniem konserwacyjnym
znajdują się w jednym pudełku, z jednym numerem.

SPIS WSZYSTKICH ZESTAWÓW
Dysponujemy spisem wszystkich zestawów z zaznaczonymi
numerami części. W celu otrzymania kopii elektronicznej
lub papierowej wystarczy skontaktować się ze swoim
dystrybutorem części.
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Dodatkowe informacje o naszych
produktach i usługach znajdą
państwo na stronie :
www.ammann.com

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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