
SORTIMENT VÝROBKŮ
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Ammann je předním celosvětovým dodavatelem 
obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu 
průmyslu se základním zaměřením na výstavbu 
silnic a dopravní infrastruktury. Naše síla je 
v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného 
podniku se silnými mezinárodními vazbami. Od roku 
1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, 
spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» 
v silničním stavitelství. 
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ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE
FINIŠERY
RECYKLACE ASFALTU

VÝROBNÍ 
ZAŘÍZENÍ

INOVATIVNÍ RODINNÁ FIRMA
Motivováni našim heslem „Productivity Partnership 
for a Lifetime“ (doživotně spojeni s produktivitou) 
směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby 
a požadavky našich zákazníků na celém světě. 
Uvědomujeme si, že výrobní zařízení a stroje, které 
se každodenně osvědčují za tvrdých podmínek, 
přinášejí našim zákazníkům rozhodující přednosti. 
Dobře vybudovaná servisní síť a spolehlivé zásobování 
náhradními díly patří u nás rovněž k samozřejmostem, 
stejně jako péče o námi dodaná zařízení a stroje po 
celou dobu jejich životnosti.
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ŠARŽOVÉ OBALOVNY

AS1 – ŠPIČKOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM OBALOVEN OD SPOLEČNOSTI AMMANN

KONTINUÁLNÍ OBALOVNY

OBALOVNY  
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Společnost Ammann je přítomna na trhu obaloven již více než 
100 let, tj. od doby před nástupem recyklovaného asfaltu, 
nízkoteplotních směsí či automatických řídicích systémů.

Způsob podnikání společnosti se však nezměnil. Do dnešního 
dne jsou veškeré obalovny a jejich hlavní komponenty 
konstruovány interně, čímž je zajištěna jejich perfektní 
kompatibilita, kvalita, efektivita a životnost. Mimoto díky 
tomuto přístupu pokrývá prakticky veškeré potřeby vašeho 
zařízení jediné kontaktní místo.

Šaržové obalovny společnosti Ammann vytváří konzistenci, 
která je zásadní pro kvalitu směsi, a zároveň zajišťují 
maximální flexibilitu procesu míchání. Veškeré procesy 
a komponenty jsou pečlivě navrženy tak, aby zajistily hladké 
propojení dávkování, ohřevu, sušení, třídění a míchání. 
Osvědčený řídicí systém as1, který poskytuje špičkovou 
technologii s uživatelsky přívětivým rozhraním, usnadňuje 
ovládání komplexních interakcí jednotlivých částí zařízení.

Kontinuální obalovny společnosti Ammann nabízí maximální 
výkon a konzistenci, často při potřebě velkých objemů směsi. 
Kontinuální obalovny také disponují výhodami společnosti 
Ammann, včetně technologie míchání, recyklace, řídicího 
systému as1 a dalších.

ODBORNÍCI SPOLEČNOSTI AMMANN SE SPOLÉHAJÍ NA ZNALOSTI Z PRŮMYSLU 
A NASLOUCHAJÍ ZÁKAZNÍKŮM. DÍKY TOMUTO PŘÍSTUPU VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ TÝM 
SPOLEČNOSTI AMMANN PŘEDVÁDÍ NOVÉ VÝROBKY S OPRAVDOVOU HODNOTOU.

TY ZAHRNUJÍ PATENTOVANÝ SYSTÉM „NULOVÉHO ODPADU“ A ODDĚLENÍ OHŘEVU 
OD MÍCHÁNÍ, DÍKY ČEMUŽ LZE RECEPTY UPRAVOVAT ZA CHODU, BEZ NUTNOSTI 
NÁKLADNÝCH PŘERUŠENÍ PROVOZU. TO JSOU VŠAK JEN NĚKTERÉ PŘÍKLADY A DALŠÍ 
JEŠTĚ SAMOZŘEJMĚ PŘIJDOU.

Moderní obalovny asfaltových směsí dávají obsluze spoustu možností jemného doladění asfaltu. Zvládat různé 
směsi a recepty a k tomu několik projektů může být náročné. Díky řídicímu systému as1 společnosti Ammann 
má obsluha obalovny vždy jasný přehled o všech procesech a může snadno řídit náročné operace.

SPOLEČNOST AMMANN SKLÍZÍ ÚSPĚCHY V ASFALTOVÉM ODVĚTVÍ DÍKY 
NEUSTÁLÉMU ÚSILÍ O INOVACE, VEDOUCÍ POZICI V PRŮMYSLU A POSKYTOVÁNÍ 
PRVOTŘÍDNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB.

Stoleté zkušenosti v průmyslu rovněž znamenají, že našim 
zákazníkům rozumíme a vyvíjíme zařízení, která poskytují 
dokonalá řešení. To zahrnuje snižování materiálového 
odpadu a spotřeby energie, tedy úkoly řešené řídicím 
systémem as1 společnosti Ammann – mozkem celého 
zařízení.

Výroba asfaltu vyžaduje více než pouhé zařízení. Skládačku 
tvoří celá řada dalších dílků a firma Ammann nabízí 
doplňkové výrobky, které do sebe dokonale zapadají 
a zajišťují výjimečné výsledky.
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ABP 240 HRT
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OBALOVNY 
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

ŠARŽOVÝ PROCES

STACIONÁRNÍ

MOBILNÍ

ABP UNIVERSAL
Kapacita: 240–320 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4–5 t

ABC SOLIDBATCH
Kapacita: 140–240 t/h

Velikost míchacího zařízení: 1.7–3.3 t

ABM EASYBATCH
Kapacita: 90–140 t/h

Velikost míchacího zařízení: 1.2–1.7 t

ABP HRT
Kapacita: 240–400 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4–6 t

ABT SPEEDYBATCH
Kapacita: 240–300 t/h

Velikost míchacího zařízení:  
3.3–4 t

ABM BLACKMOVE
Kapacita: 240–320 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4 t

ABA UNIBATCH
Kapacita: 100–340 t/h

Velikost míchacího zařízení: 1.7–4.3 t

ABT QUICKBATCH
Kapacita: 140–180 t/h

Velikost míchacího zařízení:  
1.7–2.2 t

ABC VALUETEC
Kapacita: 80–260 t/h

Velikost míchacího zařízení:  
1.2–3.3 t

ABC ECOTEC
Kapacita: 120 t/h

Velikost míchacího zařízení:  
1.7 t

ABC VALUEBATCH
Kapacita: 240–320 t/h

Velikost míchacího zařízení:  
3.3–4.3 t
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STACIONÁRNÍ

MOBILNÍ

KONTINUÁLNÍ PROCES

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

ACP CONTIMIX
Kapacita: 240–340 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4 t

ACP CONTIHRT
Kapacita: 300–500 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4-6 t

ACM PRIME
Kapacita: 100–210 t/h

Velikost míchacího zařízení: 1.2–2.1 t

MODITEK
(ASFALTOVÝ SYSTÉM)

Kapacita: až 30 t/h

EMULTEK 4 / 15
(ASFALTOVÝ SYSTÉM)

Kapacita: až 15 t/h

HEATTECK
(ASFALTOVÝ SYSTÉM)

Kapacita: 200 000 kcal/h  
až 2 000 000 kcal/h

DRUMTEK
(ASFALTOVÝ SYSTÉM)

Kapacita: až 10 t/h

ASFALTOVÉ ZÁSOBNÍKY
Mobilní, kontejnerové, stacionární

SCC COLDMIX
Kapacita: 200–400 t/h

Velikost míchacího zařízení: 4 t

ACC COUNTERMIX
Kapacita: 90–120 t/h

Průměr bubnu: 1650–1800mm 
Délka bubnu: 7080 × 8500  mm (s RAP)

ACC CONTIBASE
Kapacita: 140–240 t/h

Velikost míchacího zařízení: 1.2-2.4 t
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SPOLEČNOST AMMANN POSKYTUJE SPOLEHLIVÁ A EKONOMICKÁ ŘEŠENÍ PRO 
VÝROBU KVALITNÍHO BETONU JIŽ VÍCE NEŽ 60 LET. JÁDREM JSOU MÍCHACÍ 
ZAŘÍZENÍ S NUCENÝM OBĚHEM A KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU BETONOVÝCH 
SMĚSÍ V MOBILNÍCH I STACIONÁRNÍCH VERZÍCH. SORTIMENT DOPLŇUJÍ PLANETOVÁ 
PROTIPROUDOVÁ MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ, MODULY PRO VÝROBU PREFABRIKOVANÝCH 
DÍLCŮ A ŘADOVÉ ZÁSOBNÍKY.

Každá výrobna je navržena pro vysokou produktivitu a je dostupná ve stacionární a semimobilní verzi.

• Další možnosti zahrnují výrobny prefabrikovaných dílců a vysoce výkonné výrobny.

• Veškeré typy výroben mimoto mají modulární provedení zajišťující flexibilitu a lze je tak přizpůsobit potřebám všech 
zákazníků, ať už nyní nebo v budoucnosti.

BETONÁRKY CBT SPOLEČNOSTI 
AMMANN JSOU OPTIMALIZOVÁNY PRO 
PŘEPRAVU – RYCHLE SE SESTAVUJÍ, 
BEZPROBLÉMOVĚ PŘEMÍSŤUJÍ A MAJÍ 
IDEÁLNÍ PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY.

VÝROBNY CBS SPOLEČNOSTI AMMANN 
JSOU STACIONÁRNÍ A DÍKY DOBŘE 
KONCIPOVANÉMU MODULÁRNÍMU 
PROVEDENÍ NABÍZEJÍ MNOHO 
MOŽNOSTÍ.

Společnost Ammann je lídr průmyslu již celá desetiletí.

• Všechny míchací systémy jsou neustále zkoušeny  
a zlepšovány.

• Firma Ammann nabízí efektivní technologii míchání, 
produktivitu a dlouhou životnost.

Betonárny Ammann pro panelárny splňují různé potřeby 
zákazníků včetně výroby montovaných dutinových  
stropů, karuselových systémů, předpjatých produktů, 
dlažeb a schodišť.

• Všechny betonárny využívají prémiové míchací systémy.

Řadové dávkovače firmy Ammann jsou ideální pro skladování, vypouštění a vážení kameniv.

• K dispozici jsou různé modelové řady s objemy 9 m³ až 52 m³ na komoru.

• Řadové rozdělení komor umožňuje skladování a vypouštění až 12 druhů kameniva.

Provedení i kvalita komponent a materiálů jsou to, co odlišuje společnost Ammann od ostatních. Ať už se jedná o betonárky, 
zásobníky či cokoliv mezi tím, veškeré materiály jsou mimořádně kvalitní a zajišťují dlouhou životnost a odolnost.

BETONÁRKY

BETONÁRKY

ZAŘÍZENÍ NA MÍCHÁNÍ BETONU

ŘADOVÉ ZÁSOBNÍKY

VÝROBNY PREFABRIKOVANÝCH 
BETONOVÝCH DÍLCŮ
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STACIONÁRNÍ PŘIZPŮSOBENÉ K PŘEPRAVĚ

MODULY

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

ŘADOVÉ ZÁSOBNÍKY

CBS ELBA
Max. kapacita betonu: 107–190 m³/h

Objem míchacího zařízení: 2000–4500 l

CMP ELBA
Max. kapacita betonu: 250–4000 l

Suchý objem: 375–6000 l

CEM ELBA
JEDNOHŘÍDELOVÉ MÍCHACÍ 

ZAŘÍZENÍ
S NUCENÝM OBĚHEM

Zhutněný čerstvý beton: 0.5–2.5 m³
Suchý objem: 0.75–3.75 m³

CEM ELBA
LABORATORNÍ MÍCHACÍ 

ZAŘÍZENÍ
S NUCENÝM OBĚHEM

Zhutněný čerstvý beton: 60 l
Suchý objem: 90 l

CEM ELBA
DVOUHŘÍDELOVÉ MÍCHACÍ 

ZAŘÍZENÍ
S NUCENÝM OBĚHEM

Zhutněný čerstvý beton: 2.0–4.5 m³
Suchý objem: 3.0–6.75 m³

CEL ELBA
Velikost komory: 9–52 m³

CEM ELBA
PLANETOVÉ  

PROTIPROUDOVÉ MÍCHACÍ 
ZAŘÍZENÍ

Zhutněný čerstvý beton: 250–4000 l
Suchý objem: 375–6000 l

CBT ELBA
Max. kapacita betonu: 60–128 m³/h

Objem míchacího zařízení: 1000–3500 l

CBS 105–140 S/T L Elba 
CBS 105–150 S/T B Elba 

CBS 180–200 TB Elba

CEM 500–2500 S ElbaCEM 60 S Elba

CMP L Elba 
CMP B Elba

CEL 9 Elba  |  CEL 20 Elba  |  CEL 25 Elba 
CEL 35 Elba  |  CEL 52 Elba 

Pásové váhy

CEM 2000–4500 T Elba CEM 375–6000 P Elba

CBT 60 SL Elba
CBT 105–150 TB Elba

CBT 60 ELBA CBS 105 ELBA
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SUŠIČ A HOŘÁK

TŘÍDICÍ SÍTO

FILTR

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

ŘÍDICÍ SYSTÉM AS1

KLÍČOVÉ PRVKY FIRMY AMMANN
Technologie obaloven asfaltových směsí je postavená na klíčových komponentech, jako jsou sušicí bubny, hořáky, třídicí 
síta, řídicí systémy atd. Tyto části spolu tvoří jeden produktivní celek. Jsou však schopny hladce spolupracovat a tvořit 
kvalitní výsledek, pouze pokud do sebe perfektně zapadají.

Systém koordinuje mnoho klíčových procesů zařízení, včetně 
studeného dávkování, sušení, vážení/míchání, přívodu asfaltu, 
nakládání dávky a servisu a podpory. Jeho intuitivní technologie 
poskytuje dokonalý nástroj pro správu a provoz, a to pro všechny typy 
výroben a pro obsluhu s různou mírou zkušeností. S volitelnými moduly 
bude systém as1 přinášet ještě větší hodnotu. Řídicí systém as1 se 
všemi jeho výhodami využívají i betonárky.

ISV / Softwarová řešení
Obchodní proces a integrace

TECHNOLOGIE VÝROBEN
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NÍZKOTEPLOTNÍ ASFALT 
S AMMANN FOAM®

ŘEŠENÍ PRO 
RECYKLACI NA MÍRU

Nízkoteplotní asfalt představuje mnohem více než zařízení pro vstřikování pěny. Jedná se o proces, který začíná sušením 
při snížené teplotě a pokračuje konkrétními sekvencemi míchání a zavedením recyklovaných materiálů. Technologie 
společnosti Ammann v průběhu procesu pomáhá snižovat emise a náklady na energii až o 25 %.

Amdurit® poskytuje 
trojnásobek životnosti 
otěruvzdorné oceli 
a chrání hodnotné díly 
a komponenty. Namísto 
výměny součásti jednoduše vyměňte desku Amdurit. 
Systém ochrany proti opotřebení přináší úspory na 
více frontách, včetně prodloužené životnosti součásti, 
nižší potřeby pracovní síly při výměně a zlepšení 
provozuschopnosti výrobny.

EWP chrání a výrazně prodlužuje životnost součástí, které 
jsou nejvíce vystaveny opotřebení. Tento inteligentní systém 
je ekonomicky výhodný a skládá se z polyuretanu odolného 
proti opotřebení. Ochrana EWP je přesně přizpůsobená míchací 
hřídeli a ramenům výrobny, výsypce a skipům.

Použití recyklovaného asfaltu (RAP) se stává nutností. Vlády stále více vyžadují opětovné použití asfaltu ze starých 
silnic. Společnost Ammann nabízí několik možností, které vám s recyklací a úsporou nákladů pomohou.

• Protiproudé sušiče umožňující použití 100 % horkého recyklovaného materiálu

• Sušiče s paralelním proudem schopné využít až 60 % horkého recyklovaného materiálu

• Sušiče se středním prstencem pro použití až 40 % recyklovaného materiálu

• Různé systémy studeného dávkování pro použití 25–40 % recyklovaného materiálu

AMDURIT OCHRANA 
PROTI 
OPOTŘEBENÍ 
EWP ELBA
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Stroj RSS 120-M firmy Ammann si poradí s drcením, 
separací a proséváním, jako by byl zkonstruován přímo 
pro jednotlivé úkoly. Konzistentně a efektivně zpracovává 
recyklovaný asfalt, od mletých materiálů až po asfaltové 
desky a velké kusy. Patentovaná technologie využívá 
řezáky s vyměnitelnými zuby zajišťující účinné a šetrné 
drcení. Tato technologie je výkonná a zároveň šetří palivo. 
Doplňuje tak další opatření usilující o šetrnost k životnímu 
prostředí, kterými stroj disponuje, včetně maximálního 
snížení úrovní hluku a emisí prachu.

RECYKLACE 
ASFALTU
RSS 120-M, 
STROJ 3 V 1

RSS 120-M

Typická kapacita zpracování 120 t/h s mletým materiálem

Typická kapacita zpracování 80 t/h s deskami (1000 mm)

Maximální teoretická kapacita 180 t/h

HLAVNÍ VÝHODY
• Neprodukuje další jemný materiál

• Univerzální zařízení vše v jednom

• Mobilní a autonomní, nastaveno za 30 minut

• Jednoduchá obsluha jednou osobou

• Spolehlivý výkon bez přerušení

• Ochranné zpracování udržuje velikosti zrna 
vstupního recyklačního materiálu

• Snadná údržba a rychlý servis
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VEDENÉ VÁLCE

PŘÍKOPOVÉ VÁLCE

LEHKÉ HUTNĚNÍ
LEHKÉ STROJE SPOLEČNOSTI AMMANN JSOU INTUITIVNÍ, ABY JE MOHLY OBSLUHOVAT 
OSOBY SE ZKUŠENOSTMI NA RŮZNÉ ÚROVNI. SORTIMENT KVALITNÍCH VÝROBKŮ MNOHA 
VELIKOSTÍ OBSAHUJE STROJE PRO RŮZNÁ POUŽITÍ A PODMÍNKY.

Společnost Ammann nabízí hutnicí stroje pro ta nejprostornější 
i nejstísněnější staveniště. Ať už je velikost stroje jakákoliv, 
všechny disponují špičkovým hutnicím výkonem.

Stroje jsou konstruovány tak, aby dlouho vydržely díky 
kvalitním součástem a montáži.

Kromě toho se snadno používají, a tak je mohou ovládat 
osoby s různou úrovní zkušeností, což představuje velkou 
výhodu pro půjčovny strojů. 

PRODUKTIVITA
• Flexibilita, díky které lze stroj 

použít pro mnoho prací a na 
různých materiálech,  
včetně zeminy, kameniva, 
dlažby atd.

• Velké hutnicí síly, které zajistí 
stabilní půdu jen po několika 
málo přejezdech

ERGONOMIE
• Pohodlí a bezpečnost 

obsluhy

• Snadná obsluha

• Přizpůsobitelnost potřebám 
obsluhy

SERVISOVATELNOST
• Nouzové sady pro okamžitou 

opravu na místě

• Údržbové sady pro řádný 
servis s originálními díly 
Ammann

• Snadno přístupné údržbové 
body

Pěchy Ammann se chlubí nejlepším pohybem vpřed na trhu, 
čímž umožňují stavebním firmám ve všech aplikacích pracovat 
produktivně a dosáhnout požadovaného zhutnění.
Díky schopnosti pohybu vpřed jsou správnou volbou pro 
stavební firmy a půjčovny.

Vibrační desky firmy Ammann jsou připraveny pro jakoukoliv 
situaci. Výběr produktů obsahuje lehké stroje o hmotnosti 
54 kg až po ty nejtěžší s hmotností 825 kg, s mnoha modely 
mezi tím.

• Jednosměrné vibrační desky APF

• Obousměrné vibrační desky APR

• Hydrostatické vibrační desky APH

Vedené válce firmy Ammann kombinují dvě aplikace v jednom 
stroji. Obsluha může zvolit buď vysoké nastavení amplitudy 
pro práci na štěrku/zemině, nebo nízké nastavení amplitudy 
pro asfalt a živičné materiály.

Příkopové válce, nazývané také víceúčelové hutnicí stroje, pracují dobře na soudržných zeminách, např. jílech, 
jejichž hutnění může být obtížné. Příkopové válce 1575 a 1585 jsou schopné zvládat vysoký obsah vlhkosti v jílech 
díky extrémní energii hutnění a hnětacího efektu u použitých ježkových běhounů.

Závěsné hutnicí desky společnosti Ammann dosáhnou do 
míst, kam se běžné vibrační desky nedostanou. Připevňují se 
k rypadlům, která využívají svůj akční rádius pro hutnění v 
obtížně přístupných místech, jako jsou hluboké a úzké výkopy a 
zvláště strmé svahy. Kromě toho mohou poskytovat více výkonu 
než vedené válce.

Mnohé stroje běží na benzín, zatímco další nabízí volbu mezi 
benzínem a naftou.

Ať už je rozsah práce jakýkoliv, firma Ammann pro ni nabízí 
ten správný lehký hutnicí stroj. Velikosti strojů jsou různé, ale 
všechny sdílí společné rysy.

PĚCHY

ZÁVĚSNÉ HUTNICÍ DESKY

VIBRAČNÍ DESKY
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PĚCHY

VIBRAČNÍ DESKY

ZÁVĚSNÉ HUTNICÍ DESKY

VEDENÉ VÁLCEPŘÍKOPOVÉ VÁLCE

ATR A ACR
Hmotnost stroje: 28-83 kg
Šířka patky: 80-280 mm
Odstředivá síla: 2–16 kN

APF (JEDNOSMĚRNÉ)
Hmotnost stroje: 54-106 kg
Pracovní šířka: 330-500 mm

Max. frekvence vibrací: 90-100 Hz
Max. odstředivá síla: 10,5-20 kN

APA
Hmotnost stroje: 160-1170 kg
Pracovní šířka: 300-880 mm

Max. frekvence vibrací: 36 -60 Hz
Max. odstředivá síla: 20-110 kN

ARW
Hmotnost stroje: 712-719 kg

Pracovní šířka: 650 mm
Max. frekvence vibrací: 60 Hz
Max. odstředivá síla: 11/21 kN

ARR
Hmotnost stroje: 1305-1450 kg

Pracovní šířka: 630-850 mm
Frekvence: 30-40 Hz

Max. odstředivá síla: 36-86 kN

APR (OBOUSMĚRNÉ)
Hmotnost stroje: 100-440 kg
Pracovní šířka: 400-750 mm

Max. frekvence vibrací: 65-98 Hz
Max. odstředivá síla: 23-59 kN

APH (PLNĚ HYDROSTATICKÉ OBOUSMĚRNÉ)
Hmotnost stroje: 350-825 kg
Pracovní šířka: 600-950 mm

Max. frekvence vibrací: 46-70 Hz 
Max. odstředivá síla: 50-110 kN

ATR 30  |  ATR 60 C  |  ATR 60 P  
ATR 68 C  |  ATR 68 P  |  ACR 70 D

APF 10/33  |  APF 12/33  |  APF 12/40  
APF 15/40  |  APF 15/50  |  APF 20/50

APR 22/40  |  APR 22/50  |  APR 25/40  
APR 25/50  |  APR 30/50  |  APR 30/60
APR 40/60  |  APR 49/20  |  APR 59/20

APA 20/30  |  APA 20/40  |  APA 55/46 
APA 55/56  |  APA 55/64  |  APA 72/74 

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

ARR 1575  |  ARR 1585 ARW 65

APF 15/40 ATR 60 C

APH 50/75  |  APH 55/75  |  APH 60/85 
APH 65/85  |  APH 85/95  

APH 110-95  |  APH 1000 TC
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Vaše požadavky na hutnění lze splnit při nejmenším možném počtu přejezdů. Zeminové a asfaltové válce Ammann zajišťují 
požadovanou účinnost pomocí nejlepší technologie v tomto průmyslovém odvětví a schopnosti směrovat více síly přímo k cíli 
a mimo stroj. Výsledek: kvalitní výsledky po několika přejezdech a vyšší produktivita a rentabilita na staveništi.

HUTNICÍ STROJE AMMANN ZAJIŠŤUJÍ NEJLEPŠÍ HUTNICÍ VÝKONY – BEZ OHLEDU NA 
KONKRÉTNÍ APLIKACI. PODMÍNKY NA STAVENIŠTI SE MOHOU MĚNIT, VŽDY VŠAK BUDETE 
POTŘEBOVAT PRODUKTIVITU A VÝKONNOST.

ZEMINOVÉ VÁLCE

PNEUMATIKOVÉ VÁLCE

TANDEMOVÉ VÁLCE

HUTNĚNÍ ZEMINY 
A ASFALTU

PRODUKTIVITA
• Rychlejší hutnění silnějších 

vrstev při nižším počtu 
přejezdů

• ACEpro / ACEforce  
Inteligentní hutnicí nástroje 
pro nejvyšší efektivitu 
a produktivitu

• Kompaktní provedení 
stroje zajišťující vysokou 
stabilitu, manévrovatelnost 
a přístupnost pro servis

ERGONOMIE
• Prostorná kabina s nízkou 

hladinou hluku pro celodenní 
pohodlí obsluhy

• Intuitivní ovládání stroje 
i nezkušenou obsluhou

• Vynikající výhled kolem 
celého stroje zvyšuje 
bezpečnost na staveništi

SERVISOVATELNOST
• Nejlepší přístup k servisním 

bodům a motorovému 
prostoru

• Pohodlné provádění servisu 
stroje ze země

• Snadná a rychlá každodenní 
údržba

Nikdy nelze předpovědět, co vás čeká s další zakázkou – jíl, 
písek nebo něco mezi tím? Budou potřeba tradiční hutnicí 
metody nebo přizpůsobení amplitudy a frekvence citlivému 
okolí? V obou případech budete potřebovat válec, který to 
umí. Zeminové hutnicí stroje firmy Ammann zajišťují nejlepší 
hutnicí výkony – bez ohledu na konkrétní aplikaci. Podmínky 
na staveništi se mohou měnit, vždy však budete potřebovat 
produktivitu a výkonnost.

Pneumatikové válce firmy Ammann poskytují hnětací a těsnicí účinek, který je na staveništích 
velmi důležitý. Válce pracují na asfaltových i kameninových površích, což samozřejmě znamená, 
že stroje musí být flexibilní. A to opravdu jsou – tlak vzduchu lze upravit, aniž by obsluha musela 
opustit kabinu. Zátěžové balíky lze snadno přidat a odstranit, což zajišťuje maximální účinnost stroje 
a procesu.

Co z počátku může vypadat jako pohodlí, se ve skutečnosti 
stává produktivitou na staveništi. Například prakticky umístěné 
intuitivní ovládání usnadňuje práci obsluhy a napomáhá jí 
k větší výkonnosti. Snížené vibrace přenesené na kabinu 
znamenají menší únavu obsluhy a zároveň více síly působící 
na hutněnou plochu. A to není všechno, i když to lze 
shrnout ve stejném duchu: Pohodlí obsluhy jde ruku v ruce 
s produktivitou.
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ZEMINOVÉ VÁLCE ZEMINOVÉ VÁLCE

ASC A ARS (HLADKÝ BĚHOUN)
Provozní hmotnost: 6490–21 930 kg

Pracovní šířka: 1680–2130 mm
Frekvence: 27–41 Hz

Odstředivá síla: 130–375 kN

ARX
Provozní hmotnost: 1460–4690 kg

Pracovní šířka: 820–1380 mm
Frekvence: 41–66 Hz

Odstředivá síla: 19–57.6 kN

ARP
Provozní hmotnost: 9250–9700 kg

Pracovní šířka: 1680 mm
Frekvence: 42–52 Hz

Odstředivá síla: 60–91 kN

AVX A ARX 
Provozní hmotnost: 7360–13 080 kg

Pracovní šířka: 1450–2100 mm
Frekvence: 42–55 Hz

Odstředivá síla: 55–135 kN

ASC A ARS (JEŽKOVÝ BĚHOUN)
Provozní hmotnost: 6490–22 060 kg

Pracovní šířka: 1680–2130 mm
Frekvence: 27–41 Hz

Odstředivá síla: 130–375 kN

AP A ART
Hmotnost stroje: 9590–28 000 kg

Pracovní šířka: 1986–2040 mm
Výkon: 74–100 kW

 ARP 95  |  ARP 95 CAV 70 X  |  AV 110 X  |  AV 130 X
ARX 90  |  ARX 90 K 
ARX 90 C  |  ARX 91  

 ARX 110  |  ARX 110 K  |  ARX 110 C

ASC 70  |  ARS 70  |  ASC 100  |  ASC 110  
ARS 110  |  ASC 120  |  ARS 122  | ASC 130  
ARS 130  |  ASC 150  |  ARS 150  | ASC 170  

ARS 170  |  ARS 200  |  ARS 220

AP 240  |  ART 240  |  ART 280

PNEUMATIKOVÉ VÁLCE

LEHKÉ TANDEMOVÉ 
VIBRAČNÍ VÁLCE

KLOUBOVÉ 
TANDEMOVÉ VÁLCE

TANDEMOVÉ VÁLCE 
S PEVNÝM RÁMEM

ARX 40-2 ARS 170

ASC 70  |  ARS 70  |  ASC 100  |  ASC 110  
ARS 110  |  ASC 120  |  ARS 121  |  ARS 122 
ASC 130  |  ARS 130  |  ASC 150  |  ARS 150     
ASC 170  |  ARS 170  |  ARS 200  |  ARS 220

ARX 12  |  ARX 16  |  ARX 16 K  |  ARX 16 C  
ARX 20  |  ARX 23-2  |  ARX 23-2 C 

ARX 26-2  | ARX 26-2 C  |  ARX 36-2  ARX 40-2  
|  ARX 40-2 C 

ARX 45-2  |  ARX 45-2 C
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MINIFINIŠER

MĚSTSKÝ FINIŠER

VELKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH LIŠT 

VELKÉ FINIŠERY

KOMPAKTNÍ FINIŠERY

FINIŠERY

Rozmanitost převládá napříč celou řadou finišerů společnosti 
Ammann. Kompletní sortiment finišerů Ammann obsahuje ten 
správný stroj pro všechny potřeby související s pokládkou asfaltu.

Mini a kompaktní finišery jsou dobře manévrovatelné 
a produktivní i v nejstísněnějších prostorech. Finišery mají 
různé velikosti, od nejmenších strojů až po největší model firmy 
Ammann disponující pracovní šířkou 14 metrů, díky které se 
osvědčuje na velkých staveništích, jako jsou letiště a vozovky.

Široký výběr lišt, včetně možností pěchování a vibrace, ještě 
více umožňuje přizpůsobit finišery konkrétním aplikacím. 
Všechny lišty finišerů společnosti Ammann vynikají díky své 
bezkonkurenční stabilitě, a to i při práci s velkou pracovní šířkou.
Lišty jsou k dispozici s elektrickým či plynovým topným systémem 
a zákazník může vybírat podle svých preferencí a potřeb.

Společnost Ammann nabízí unikátní minifinišery 150-2 
navržené pro náročnou práci na úzkých cestách a chodnících, 
kde běžný finišer může být příliš velký a práce by jinak musela 
být prováděna ručně.

Pokud je prioritou produktivita, firma Ammann má ten 
správný finišer pro vaše potřeby. Prostřednictvím velkých 
finišerů společnost Ammann nabízí výběr kolových a pásových 
strojů, které poskytují vysoký výkon a zároveň pokrokové 
pokládací technologie zvyšující kvalitu a pohodlí obsluhy.

Kompaktní finišery nabízí obrovský výkon v malém balení.  
Tyto pásové finišery jsou ve své velikostní třídě nejkompaktnější 
na světě, ale stále nabízí veškeré nástroje a funkce, které 
potřebujete k dosažení nejlepších výsledků pokládky.

Městské finišery společnosti Ammann vynikají svou flexibilitou. 
Hodí se pro jakoukoliv středně velkou pokládací práci 
a poskytnou vám manévrovatelnost a výkon, které ve vašich 
projektech potřebujete. Prostřednictvím řady městských 
finišerů společnost Ammann nabízí stroje konstruované 
speciálně pro městské projekty, kde je důležitá vysoká 
produktivita navzdory stísněným prostorům.

SORTIMENT FINIŠERŮ FIRMY AMMANN POKRÝVÁ PRAKTICKY VEŠKERÉ 
POKLÁDACÍ APLIKACE. TEDY ÚZKÉ ULIČKY VYŽADUJÍCÍ MALÉ OBRATNÉ 
STROJE I OTEVŘENÉ PROSTORY, KDE JE OD FINIŠERU VYŽADOVÁNO RYCHLÉ 
A ZÁROVEŇ KVALITNÍ POKRYTÍ POVRCHU.

Rozsah technologie finišerů Ammann umožňuje zákazníkům 
vybrat možnost, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám, 
a najít ideální finišer pro jejich každodenní práci nebo 
konkrétní projekt. Běžné ovládací prvky přináší jednoduchost 
a vysokou kvalitu. Prémiové finišery jsou vybaveny systémem 
PaveManager, technologicky vyspělým automatizovaným 
systémem HMI, který poskytuje obsluze neustálou zpětnou 
vazbu o prováděné práci a umožňuje úpravy v reálném čase.
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MINIFINIŠER KOMPAKTNÍ FINIŠER MĚSTSKÝ FINIŠER

VELKÝ KLASICKÝ FINIŠER VELKÝ PRÉMIOVÝ FINIŠER KOLOVÝ

VELKÝ PRÉMIOVÝ FINIŠER PÁSOVÝ

AFW KOLOVÝ
Hmotnost: 1150 kg

Výkon motoru: 6.4 kW
Základní pracovní šířka: 800–1300 mm

Max. šířka pokládky: 1650 mm

AFT PÁSOVÝ
Hmotnost: 5800–5900 kg
Výkon motoru: 49–54 kW

Základní pracovní šířka: 1200–2400 mm
Max. šířka pokládky: 3100 mm

AFW KOLOVÝ A AFT PÁSOVÝ
Hmotnost: 10300–10500 kg

Výkon motoru: 54 kW
Základní pracovní šířka: 1750–3500 mm

Max. šířka pokládky: 3100–4700 mm

AFW KOLOVÝ A AFT PÁSOVÝ
Hmotnost: 17500–18000 kg
Výkon motoru: 110–129 kW

Základní pracovní šířka: 2550–5100 mm
Max. šířka pokládky: 6600–9000 mm

AFW KOLOVÝ
Hmotnost: 18 000 kg

Výkon motoru: 129 kW
Základní pracovní šířka: 2550–5100 mm

Max. šířka pokládky: 7500–9000 mm

AFT PÁSOVÝ
Hmotnost: 18500–20000 kg
Výkon motoru: 129–194 kW

Základní pracovní šířka: 2550–5100 mm
Max. šířka pokládky: 9000–14000 mm

AFW 150-2 AFT 200-2  |  AFT 300-2 AFW 400-2  |  AFT 400-2 
AFW 400-3  |  AFT 400-3

AFW 600-2  |  AFW 700-2 
AFT 600-2  |  AFT 700-2

AFW 600-3  |  AFW 700-3

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

AFT 700-3 AFT 200-2
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ACE PRO HUTNĚNÍ ZEMINY

ACE PRO HUTNĚNÍ ASFALTU

ACE PRO VIBRAČNÍ DESKYINTELIGENTNÍ HUTNĚNÍ 
ZEMINY

OSCILACE

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, přehledné a ověřitelné procesy 
hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky při zajišťování těchto procesů v roce 
1998 s nástupem automatického systému měření a kontroly hutnění ACE (Ammann 
Compaction Expert). ACE byl průběžně zdokonalován od svého uvedení na trh a stále 
zůstává nejlepším v tomto průmyslovém odvětví. Jedná se o jediný systém, který 
automaticky přizpůsobuje amplitudu a frekvenci vlastnostem hutněného povrchu.

Technologie ACE je k dispozici u těžkých i lehkých hutnicích strojů.

Oscilace je dynamická metoda hutnění, která má ve srovnání 
s klasickým vibračními metodami významné výhody. Dodává 
horizontální i vertikální energii a v podstatě vmasíruje kamenivo 
na své místo bez nutnosti síly, kterou obvykle disponují těžké 
hutnicí stroje. Válce s oscilací vynikají na citlivých staveništích, 
např. mostech, nebo při práci nad kanalizačními nebo 
energetickými vedeními. Oscilační válce mohou pracovat i na 
asfaltových površích, které jsou příliš horké nebo studené pro 
klasické hutnicí metody. Kromě toho jsou schopné utěsňovat 
asfaltové povrchy, aniž by poškodily studené spoje.

OSCILACE
STATICKÉ A DYNAMICKÉ SÍLY

TECHNOLOGIE STROJŮ
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TŘÍHŘÍDELOVÝ 
VIBRAČNÍ SYSTÉM

PAVEMANAGER 2.0

Patentovaný tříhřídelový vibrační systém firmy Ammann poskytuje vynikající stoupavost a hutnicí výkon lehkým 
strojům, jako jsou hydrostatické vibrační desky. Systém eliminuje trhavé pohyby a umožňuje plynulý posun i na 
těžké, soudržné zemině. Díky konzistentnímu pohybu tohoto systému lze snadno překonávat překážky, popř. 
hutnit zásypové materiály s vysokým obsahem vlhkosti.

Tento automatický systém na bázi CAN neustále monitoruje proces pokládky 
a řídí mnoho klíčových funkcí tak, aby byly dosaženy přesné výsledky. Je připojený 
k hlavnímu ovládání obsluhy i k dálkovým ovládacím panelům lišty. Obsluze 
poskytuje neustálou zpětnou vazbu a plně zobrazuje kompletní proces pokládky. 
Systém PaveManager 2.0 umožňuje automatické programování svahu a/nebo 
koruny a integruje automatický vyrovnávací systém.

APH 55/75 APH 65/85 APH 85/95 APH 110-95
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SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH 
OPOTŘEBENÍ

NOUZOVÉ SADYSADY PRO ÚDRŽBU

Opotřebování je nevyhnutelné, ale prostoje lze omezit. Sady dílů zefektivňují 
výměnu dílů podléhajících opotřebení a snižují související náklady. Veškeré 
potřebné díly jsou obsaženy v jediné krabici, aby byla jejich výměna rychlá, 
snadná a pohodlná.

Nouzové sady zabraňují tomu, aby se z malých nepříjemností staly velké 
problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé staveniště. Tyto sady 
obsahují díly, např. vypínače, pojistky a cívky ventilů, které lze snadno 
a rychle vyměnit, a přesto mohou způsobit významné problémy, pokud 
nefungují správně. Sady lze snadno vozit v kufru nebo na korbě vozidla, 
takže jsou v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi 
zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Tyto opravy trvají 
2 hodiny nebo méně.

Preventivní údržba je pro efektivní provoz a životnost 
strojů rozhodující. Čím je údržba snadnější, tím 
pravděpodobněji bude provedena. Údržbářské sady 
zjednodušují údržbu.
Díly týkající se konkrétního postupu údržby jsou 
v jednom boxu s jedním číslem dílu.

POPRODEJNÍ NABÍDKA 
PRO STROJE

Řešení pro digitální správu strojového parku
Spravujte vaše zařízení kdykoliv a kdekoliv pomocí systému ServiceLink 
společnosti Ammann. Tento komplexní systém poskytuje klíčová data 
pro lehké i těžké hutnicí stroje a finišery. Můžete si vybrat, které stroje 
chcete monitorovat.

Systém Ammann ServiceLink využívá telematiku, 
která vám sdělí polohy strojů, provozní hodiny 
a další důležité informace. Získáte přístup 
k údajům, které budou udržovat vaše stroje 
v chodu a zároveň zvýší jejich produktivitu.

• Snadná správa
• Lehké stroje nevyžadují baterii
• Ideální pro pronajímané stroje
• GPS sledování polohy, informace o účinnosti 

a produktivitě na staveništi
• Plná telematika stroje poskytující informace o 

jeho použití, spotřebě paliva a době nečinnosti
• Dokumentace stroje, která pomáhá analyzovat 

a zlepšovat procesy
• Snadná správa servisních intervalů a  

plánování údržby.

AMMANN SERVICELINK

Systém Ammann ServiceLink 
usnadňuje plánování údržby, která 
chrání váš strojový park.
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ÚDRŽBA 
HOŘÁKU

PRAVIDELNÁ 
ÚDRŽBA

KALIBRAČNÍ 
SERVIS

ELEKTRICKÁ 
KONTROLA

KONTROLA 
FILTRU

Společnost Ammann vlastní více než 10 regionálních školicích středisek po celém světě. 
Střediska kombinují tradiční výuku s praktickou zkušeností, včetně dostupnosti komponent 
zařízení pro školení údržby.

Existuje způsob, jak využívat výhod nové výrobny bez související pořizovací ceny. Modernizace společnosti 
Ammann je osvědčený proces, který vylepšuje existující výrobny tak, aby mohly využívat nejnovějších 
technologických a environmentálních vylepšení.
Společnost Ammann má vyzkoušený proces modernizace. Stojí malý zlomek ceny nové výrobny a je 
k dispozici pro zařízení na výrobu asfaltových směsí vyrobené společností Ammann i jinými výrobci.

Jaké klíčové výhody vám přinese modernizace?

Simulátor řídicího systému as1 zprostředkovává pracovníkům 
obsluhy realistické scénáře, aniž by hrozily ztráty materiálu či 
prostoje zařízení. Školení pracovníci tak mohou experimentovat 
a učit se ze svých chyb bez finančního dopadu.

Školení se účastní i pracovníci z jiných závodů. Dle účastníků 
jsou dalšími hlavními výhodami konverzace s kolegy a zjišťování, 
jak překonávají překážky oni.

Environmentální modernizace
Mezi potenciální vylepšení patří předělaný 
systém asfaltových nádrží a filtrační 
komora, snížení hluku a možnost výroby 
nízkoteplotních směsí.

Společnost Ammann nabízí servisní balíčky zajišťující včasnou údržbu vašeho zařízení, jeho efektivitu a ochranu proti předčasnému 
opotřebení, které může být způsobeno špatnými servisními postupy. K dispozici je celá řada technických servisních balíčků. Pokud si 
však přejete, zástupce firmy Ammann může navštívit vaši výrobnu a pomoci vám vytvořit plán, který perfektně padne vašim potřebám.

TECHNICKÉ SLUŽBY PRO VAŠI 
OBALOVNU ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

ŠKOLENÍ OBSLUHY VÝROBEN

VÝHODY MODERNIZACE

Školení probíhají v mnoha jazycích, díky čemuž tým porozumí 
klíčovým termínům a lekcím a z investice vytěží co nejvíce.

Kromě toho mohou odborníci firmy Ammann program 
přizpůsobit a pracovat s personálem obsluhy a vedoucími 
pracovníky přímo v závodě zákazníka. Mezi výhody patří 
praktické zkušenosti se zařízením zákazníka a možnost zapojení 
více zaměstnanců.

POPRODEJNÍ NABÍDKA 
PRO VÝROBNY

Technologická vylepšení
Hořáky, míchací zařízení, řídicí systém 
a recyklační systém jsou upraveny tak, 
aby využívaly nejnovější technologie.

Omlazená výrobna
Možnosti modernizace zahrnují 
výměnu sušiče a míchacího zařízení 
a implementaci systému Amdurit®, 
ochrany proti opotřebení vyvinuté 
společností Ammann.



Další informace o produktech a službách naleznete na:
www.ammann.com
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