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ZAGĘSZCZANIE W WIELU 
ROZMIARACH
Lekkie walce tandemowe firmy Ammann gwarantują zagęszczenie nawierzchni niezależnie od potrzeb 
i wybranego modelu. Ciężar roboczy walców lekkich zaczyna się od 1475 kg i kończy na 4650 kg, 
natomiast szerokość zagęszczania wynosi od 800 do 1380 mm. Urządzenia oferują różne funkcje - 
od walców kombinowanych, które wyposażono zarówno w bębny jak i w koła gumowe, przez walce 
o bębnach stalowych radzące sobie z podbudowami i nawierzchniami asfaltowymi, do cięższych rozwiązań 
gwarantujących większą siłę statyczną. Na pewno uda się znaleźć walec, który spełni wszystkie potrzeby.

WPROWADZENIE
• Nowa oferta lekkich przegubowych walców 

tandemowych firmy Ammann

• Najnowsza solidna konstrukcja

• Doskonały komfort operatora i unikalna 
wydajność zagęszczania

• Najnowsze silniki Yanmar Tier 4i/EU Stage 3A

SYSTEM WIBRACYJNY

Walce firmy Ammann 

gwarantują najwyższą 

wydajność - częściowo dzięki 

systemom wibracyjnym.”

• Wibrator 1. typu (ARX 1 - 2) 

• Wibrator 2. typu (ARX 4) oferuje trzy różne ustawienia 

dla różnych zastosowań

  - 57 Hz / 0,36 mm (asfalt)

  - 45 Hz / 0,36 mm (asfalt/grunt/żwir)

  - 45 Hz / 0,55 mm (grunt/żwir)

• Opcjonalny system ACEforce

• AVC – Ammann Vibration Control (Kontrola Wibracji Amman)

“
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“Walce firmy Ammann 
przekazują wibracje 
do gruntu, z dala 
od operatora.”
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CECHY I KORZYŚCI
ZALETY URZĄDZEŃ FIRMY AMMANN

Wkład klientów odgrywa istotną rolę w procesie opracowywania funkcjonalności nowych produktów 
firmy Ammann, w tym lekkich walców tandemowych. Do firmy zgłaszane są prośby o opracowanie 
platformy operatora tłumiącej drgania, wyposażonej w intuicyjne elementy sterowania i system 
płynnego uruchamiania i zatrzymywania urządzenia na asfalcie. Klienci wyrażają swoje zadowolenie 
z inteligentnego systemu zagęszczania i prostoty prowadzenia czynności konserwacyjnych.

PROJEKT
• Platforma izolowana elemntami gumowymi, 

tłumiąca drgania

• Przejrzysty i prosty wygląd kokpitu

• Niezawodne i proste przełączniki

• Kokpit ze zintegrowanym wielofunkcyjnym wyświetlaczem

• Intuicyjny i ergonomiczny panel sterowania

• Niewielki promień skrętu

• Boczny przesuwny fotel z pełną regulacją, poprzeczna 
regulacja fotela w modelach ARX 23 - ARX 45.

• Nieprzesłonięty widok na bębny

• Kompaktowy design ułatwiający transport

• Zabezpieczenie ROPS możliwe do zdemontowania

ELEKTRONICZNA DŹWIGNIA NAPĘDU
• Oferowana wyłącznie przez firmę Ammann

• Umożliwia płynne ruszanie i zatrzymywanie urządzenia, 
w szczególności na asfalcie

• Niezwykle ważne w przypadku asfaltu, gdzie 
gładkość jest kwestią kluczową

• 3-Pozycyjna dźwignia przepustnicy - 900 obr./min. przy 
niskich obrotach jałowych, 2100 przy prędkości roboczej 
i 2400 przy wysokiej mocy

DODATKOWE CECHY I KORZYŚCI
• Sterowanie przegubowe ze złączem oscylacyjnym

• Podwójny napęd

• Podwójny system wibracji

• Optymalna średnica bębna

• Zrównoważony ciężar przedniej i tylnej części maszyny

• 2 częstotliwości z 2 siłami odśrodkowymi

• Kilka dysz wodnych 

• Zbiornik na wodę niewymagający uzupełnienia w trakcie zmiany

• 2 skrobaki na bęben

• Chłodzony wodą silnik diesla charakteryzujący się długa 
żywotnością, wysoką wydajnością i niewielkimi potrzebami 
konserwacyjnymi

• Dostępny model kombinowany z ogumowanymi kołami z tyłu

• Wersja z bębnem pozbawionym krawędzi pozwala na pracę 
tuż przy elementach

• Modele z przesunięciem poprzecznym pozwalają na 
zwiększenie szerokości zagęszczania



ZASTOSOWANIA
• Małe i średnie place budowy

• Miejskie drogi 

• Promenady

• Roboty naprawcze w centrach miast

• Konserwacja dróg
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ZASTOSOWANIA
WYSOKA WYDAJNOŚĆ W PRZYPADKU 
KRUSZYW I ASFALTU

Lekkie walce tandemowe firmy Ammann doskonale 
sprawdzają się w wąskich przestrzeniach, maksymalizując 
wydajność na otwartym obszarze. Walce dobrze radzą 
sobie również na gruntach, kruszywach i na asfalcie.

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA
• Niezawodny system wibracji o długiej 

żywotności, zapobiegający przestojom

• Zewnętrzne korki spustowe 
pozwalające na szybką 
wymianę płynów

• Łożyska i złącza przegubowe 
bezobsługowe na cały okres 
żywotności urządzenia

• Łatwy dostęp do punktów konserwacji, 
filtrów powietrza i dysz

• Długa żywotność serwisowa 
i wydłużone interwały serwisowe

ACEforce

• System ciągłego pomiaru zagęszczania

• System pomiarowy pozwalający na ocenę 
rzeczywistego zagęszczenia materiału

• Montowany na urządzeniu

• Zagęszczanie gruntu i kruszyw

• Dostępne informacje zawierają dane na 
temat osiągniętego zagęszczenia

• Możliwość pomiaru zagęszczenia 
w dowolnym punkcie na placu budowy
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WYGODNE MIEJSCE DLA OPERATORA
• Przestronna platforma

• Platforma operatora podwójnie odizolowana od wibracji

• Boczny przesuwny fotel z pełną konfiguracją

POMOCNY KOKPIT
• Przejrzyste i logiczne rozmieszczenie

• Niezawodne i intuicyjne przełączniki

• Zintegrowany wielofunkcyjny wyświetlacz

KOMFORT OPERATORA 
I STEROWANIE URZĄDZENIEM
INTUICYJNE ELEMENTY STEROWANIA, DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Odpowiednia konstrukcja maszyny pozwala poczuć się operatorowi komfortowo i ułatwia jej 
załadunek. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z zastosowanej konstrukcji jest łatwość użycia 
maszyny. Umieszczenie elementów sterowania w łatwo dostępnych miejscach oraz zainstalowanie 
intuicyjnych wskażników pozwala jak najlepiej wykożystać urządzenie , już pierwszego dnia.

OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ
• Wąska rama gwarantuje optymalną widoczność 

na krawędzie i powierzchnię bębna

• Konfigurowalny fotel poprawa linie widoczności

PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA
• Łatwy w obsłudze panel użytkownika

• Niewielki promień skrętu

• Płynne ruszanie i zatrzymywanie maszyny za pomocą 
elektronicznej dźwigni napędu

• Kompaktowe wymiary umożliwiające łatwy transport

• Odpowiednio rozmieszczone punkty mocowania, 
przeznaczone dla transportu/unoszenia
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SILNIK I UKŁAD 
NAPĘDOWY
MOC I WYDAJNOŚĆ

Moc jest niezbędna do wykonania każdego zadania, a lekki tandemowy walec firmy Ammann 
gwarantuje jej całkiem spory zapas. Dodatkową korzyścią jest oszczędność paliwa, która pomaga 
obniżyć koszty operacyjne i wywiera bezpośredni wpływ na opłacalność.

SILNIK YANMAR

• Chłodzony powietrzem silnik diesla

• Wysokie osiągi

• Wysoki moment obrotowy

• 2 prędkości robocze

• Długa żywotność

• Niskie potrzeby konserwacyjne

• Niska emisja
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OPCJE
PERSONALIZACJA WALCA

Standardowe funkcje lekkich walców tandemowych firmy Ammann oferują to czego potrzeba 
do wykonania zadania. Możliwość wyboru opcji sprawia, że walec można idealnie dostosować 
do konkretnego placu budowy.

OPCJE
• Zestaw CE z zabezpieczeniem 

ROPS, które można złożyć, 
i oświetleniem roboczym 

• Płocienna osłona kabiny

• Osłona kabiny FOPS

• Miernik zagęszczenia ACEforce

• Termometr do asfaltu

• Światła drogowe 

• Sygnał cofania 

• Wyłącznik akumulatora

• Centralnie umiejscowione zawiesie

• Zestaw szerokich opon (ARX 26K)

• ATC – Ammann Traction Control 
(regulacja siły pociągowej, 
w niektórych modelach)

• Podłokietniki

• Obcinarka do krawędzi 
z wielofunkcyjną dźwignią

• Olej hydrauliczny podatny na 
rozkład biologiczny 

• Bębny jednolite (niektóre modele)

• Specjalny kolor

OBCINARKA

WERSJA KOMBINOWANA

SKŁADANE ZABEZPIECZENIE ROPS NA CZAS TRANSPORTU

2. DŹWIGNIA NAPĘDU

ŚWIATŁA DROGOWE I SYGNAŁ COFANIA
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Walec ARP 35 Tier 4i firmy Ammann wyposażono w funkcję "psiego chodu", która zapewnia 
większą zdolność manewrową i elastyczność zastosowania w różnych sytuacjach.

ARP 35 TIER 4I, GWARANTUJE WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ

WALEC SZTYWNORAMOWY

Walec tandemowy o sztywnej ramie wyposażono w stalowe, 
gładkie, wibracyjne bębny napędzane hydrostatycznie. Walc jest 
lekki i kompaktowy, stanowi dobre rozwiązanie w przypadku 
placów budowy, na których znajdują się ściany lub wysokie 
krawężniki. Niewielki promień skrętu to dodatkowa funkcja 
zwiększająca produktywność w małych przestrzeniach.

Funkcja „psiego chodu” powoduje znaczne podniesienie 
szerokości zagęszczania, gwarantując jeszcze wyższą wydajność 
w przypadku zagęszczania na dużych obszarach.

Ruchoma stacja robocza i konstrukcja maszyny gwarantuje 
operatorowi dobrą widoczność na obie krawędzie bębna.

PODSUMOWANIE

• Ruchoma kabina operatora wyposażona w dwie 

dźwignie napędowe

• Prosty układ kokpitu

• Łatwe i precyzyjne kierowanie

• Doskonałe zdolności manewrowe

• Niezawodny i prosty serwis i konserwacja

• Dostępna wersja kombinowana z jednym bębnem 

stalowym i ogumionymi kołami
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SZKOLENIA GŁÓWNE
To najpopularniejsze zajęcia skupiające się na jednej 
linii produktów.

SZKOLENIA ADMINISTRACYJNE
Uczestnicy szkolenia uczą się właściwej obsługi zgłoszeń 
gwarancyjnych, składania zamówień na części, obsługi 
szkoleń, próśb o udzielenie wsparcia technicznego czy 
wskazówek serwisowych. Osoby biorące udział w zajęciach 
nauczą się w jaki sposób korzystać z publikacji technicznych 
i narzędzi administracyjnych Ammann.

SZKOLENIA DODATKOWE 
Skupiają się na jednej maszynie i zazwyczaj trwają 2 dni, dzięki 
czemu w centrum szkoleniowym w ciągu tygodnia można 
odbyć dwa (a nawet trzy) takie kursy.

SZKOLENIA Z ZAKRESU ODBIORÓW 
W trakcie tego szkolenia uczestnicy poznają metody 
organizacji odbioru walców i rozścielaczy do asfaltu 
marki Ammann.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRODUKTÓW
Istotne informacje na temat maszyn do zagęszczania podłoża 
produkowanych przez firmę Ammann - to podstawa tych 
zajęć. Szkolenie obejmuje informacje o prawidłowej obsłudze 
i podstawowej konserwacji maszyn.

SZKOLENIA Z ZAKRESU 
INTELIGENTNEGO ZAGĘSZCZANIA
Uczestnicy uczą się o systemach ACEforce, ACEpro oraz 
ACEplus stosowanych w maszynach Ammann. Osoby biorące 
udział w szkoleniu dowiedzą się w jaki sposób obsługiwać, 
konserwować, diagnozować i naprawiać systemy ACE. Oferta 
obejmuje system ACE iii dla walców do robót ziemnych, 
przeznaczony dla walców serii ASC, oraz system ACE iii dla 
walców drogowych, który montuje się w walcach ARP 95, 
ARX 90 oraz ARX 110.

MODUŁY SZKOLENIA Z ZAKRESU MASZYN
Moduły pozwalają zorganizować działania szkoleniowe 
zespołów. Szkolenie może np. obejmować kompleksowe 
zajęcia, na których przekazuje się wiedzę o danej maszynie. 
Może również skupiać się na przekazaniu personelowi 
ogólnych informacji.

Jeżeli chcesz posiąść wiedzę o każdym produkcie z oferty, 
poszczególne moduły również to zagwarantują.

SZKOLENIA

Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Ammann w Czechach to nasza szkoleniowa siedziba główna.

Jeżeli nie jesteś w stanie odwiedzić Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego, firma Ammann 
przyjedzie ze szkoleniem do twojej firmy czy na wskazany plac budowy.

POPRAWIENIE WYDAJNOŚCI
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FILMY SERWISOWE
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.

USŁUGI

Niezależnie od tego gdzie się znajdujesz, technicy i części Ammann 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 sieć Ammann 
gwarantuje, że w pobliżu znajdzie się ekspert, który mówi w Twoim języku, i który spełni Twoje potrzeby 
techniczne. Dostępność części i prostota składania zamówień od zawsze są priorytetem firmy Ammann.

SIEĆ, KTÓRA CIĘ WSPIERA

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.

Przeszkoleni specjaliści, dostępność 

części i prostota składania zamówień 

są priorytetem firmy Ammann. 

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie WWW.AMMANN-GROUP.COM.”

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

ZESTAWY NAPRAWCZE 
Zestawy naprawcze są przeznaczone dla poważniejszych 
napraw, zazwyczaj takich, które wymagają usunięcia maszyny 
z placu robót. Zestawy naprawcze obejmują wszystkie części 
- od największych elementów do najmniejszych nakrętek 
i śrubek - niezbędne do przeprowadzenia danej naprawy. 
Zestawy naprawcze gwarantują, że wszystko to czego 
potrzebujesz znajduje się pod ręką, dzięki czemu jedna mała 
część nie będzie w stanie uziemić maszyny.

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.

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.

Dzięki zestawom serwisowym każda 

potrzebna część jest zawsze od 

ręką, natomiast zestawy naprawcze 

sprawiają, że niewielkie wyzwanie 

nie stanie się dużym problemem.”

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 gdzie 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.

“
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WYMIARY

ARX 12 – Tier 4i ARX 16 – Tier 4i ARX 16 K – Tier 4i ARX 20 – Tier 4i ARX 23 – Tier 4i ARX 23 K – Tier 4i

A DŁUGOŚĆ MASZYNY 2017 mm (79,4 in) 2017 mm (79,4 in) 2017 mm (79,4 in) 2017 mm (79,4 in) 2330 mm (91,7 in) 2330 mm (91,7 in)

B ROZSTAW OSI 1440 mm (56,7 in) 1440 mm (56,7 in) 1475 mm (58,1 in) 1440 mm (56,7 in) 1630 mm (64,2 in) 1653 mm (65,1 in)

C WYSOKOŚĆ MASZYNY 2402 mm (94,6 in) 2402 mm (94,6 in) 2402 mm (94,6 in) 2402 mm (94,6 in) 2550 mm (100,4 in) 2550 mm (100,4 in)

D WYSOKOŚĆ MASZYNY 
(ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA ROPS)

1731 mm (68,1 in) 1731 mm (68,1 in) 1731 mm (68,1 in) 1731 mm (68,1 in) 1930 mm (76 in) 1930 mm (76 in)

E SZEROKOŚĆ BĘBNA 820 mm (32,3 in) 900 mm (35,4 in) 900 mm (35,4 in) 1000 mm (39,4 in) 995 mm (39,2 in) 995 mm (39,2 in)

E SZEROKOŚĆ KOŁO-OŚ – – 890 mm (35 in) – – 970 mm (38,2 in)

F SZEROKOŚĆ MASZYNY 865 mm (34,1 in) 947 mm (37,3 in) 947 mm (37,3 in) 1046 mm (41,2 in) 1042 mm (41 in) 1042 mm (41 in)

G DŁUGOŚĆ MASZYNY 2222 mm (87,5 in) 2222 mm (87,5 in) 2222 mm (87,5 in) 2222 mm (87,5 in) 2369 mm (93,3 in) 2369 mm (93,3 in)

H PRZEŚWIT 228 mm (9 in) 228 mm (9 in) 228 mm (9 in) 228 mm (9 in) 275 mm (10,8 in) 275 mm (10,8 in)

I ŚREDNICA BĘBNA 577 mm (22,7 in) 577 mm (22,7 in) 577 mm (22,7 in) 577 mm (22,7 in) 700 mm (27,6 in) 700 mm (27,6 in)

J GRUBOŚĆ OSŁONY BĘBNA 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in)

K SZEROKOŚĆ MASZYNY (W SUMIE) 874 mm (34,4 in) 952 mm (37,5 in) 947 mm (37,3 in) 1054 mm (41,5 in) 1129 mm (44,4 in) 1089 mm (42,9 in)

L DŁUGOŚĆ MASZYNY 
(ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA ROPS)

2327 mm (91,6 in) 2327 mm (91,6 in) 2327 mm (91,6 in) 2327 mm (91,6 in) 2506 mm (98,7 in) 2506 mm (98,7 in)

2021A

1440B

1440J

577I

D

H

C

E

F

K

L

G

WYMIARY
LEKKIE TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE

ARX 12 – Tier 4i

ARX 23 – Tier 4iARX 23 K – Tier 4i

A

B

G

D
C

I

J
H

L

E

F

KA

B

G

D
C

I

J
H

L

E

F

K



15

SILNIK

RODZAJ SILNIKA YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV88 YANMAR 3TNV88

KLASA EMISJI EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

MOC WYJŚCIOWA ISO 3046 15,0 kW /20,4 HP 15,0 kW /20,4 HP 15,0 kW /20,4 HP 15,0 kW /20,4 HP 22,5 kW /30,6 HP 22,5 kW /30,6 HP

CYLINDER/LTR. 3 cyl / 1116 No./ccm 3 cyl / 1116 No./ccm 3 cyl / 1116 No./ccm 3 cyl / 1116 No./ccm 3 cyl / 1642 No./ccm 3 cyl / 1642 No./ccm

1. /2. PRĘDKOŚĆ ROBOCZA 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm

PRĘDKOŚĆ JAZDY KM/H 8 km/h (5 MPH) 8 km/h (5 MPH) 8 km/h (5 MPH) 8 km/h (5 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH)

ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA 
SIĘ PO WZNIESIENIACH Z/
BEZ WIBRACJI

30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 %

RÓŻNE

AKUMULATOR / POJEMNOŚĆ 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah

ZBIORNIK NA WODĘ 110 l (29,1 gal) 110 l (29,1 gal) 110 l (29,1 gal) 110 l (29,1 gal) 200 l (52,8 gal) 200 l (52,8 gal)

ZBIORNIK HYDRAULICZNY 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal)

ZBIORNIK NA ROPĘ 26 l (6,9 gal) 26 l (6,9 gal) 26 l (6,9 gal) 26 l (6,9 gal) 40 l (10,6 gal) 40 l (10,6 gal)

OBCIĄŻENIE KOŁA – – 283 kg (623.9 Ib) – – 251 kg (553,4 Ib)

LICZBA KÓŁ – – 4 – – 4

ROZMIAR OPONY – – 8/60-15 – – 8/60-15

MASZYNY

ARX 12 – Tier 4i ARX 16 – Tier 4i ARX 16 K – Tier 4i ARX 20 – Tier 4i ARX 23 – Tier 4i ARX 23 K – Tier 4i

CIĘŻAR I PROWADZENIE

CIĘŻAR ROBOCZY CECE 1475 kg (3251,8 Ib) 1520 kg (3351 Ib) 1570 kg (3461,3 Ib) 1570 kg (3461,3 Ib) 2250 kg (4960,4 Ib) 2045 kg (4508,4 Ib)

MAKS. CIĘŻAR ROBOCZY CECE 1700 kg (3747,9 Ib) 1700 kg (3747,9 Ib) 1700 kg (3747,9 Ib) 1700 kg (3747,9 Ib) 2550 kg (5621,8 Ib) 2550 kg (5621,8 Ib)

STATYCZNE OBCIĄŻENIE 
LINIOWE (BEZ KRAWĘDZI)

9 kg/cm  
(19,8 Ib)

8,4 kg/cm  
(18,5 Ib)

7,9 kg/cm  
(17,4 Ib)

7,9 kg/cm  
(17,4 Ib)

11,3 kg/cm  
(24,9 Ib)

11,3 kg/cm  
(24,9 Ib)

WEWNĘTRZNY PROMIEŃ 
ZAWRACANIA

2165 mm (85,2 in) 2125 mm (83,7 in) 2075 mm (81,7 in) 2075 mm (81,7 in) 2350 mm (92,5 in) 2250 mm (88,6 in)

STEROWANIE / LĄT OSCYLACJI 31/5 ±° 31/5 ±° 31/5 ±° 31/5 ±° 32/8 ±° 32/8 ±°

PRZESUNIĘCIE POPRZE-
CZNE BĘBNA

50 mm (1,97 in) 50 mm (1,97 in) 50 mm (1,97 in) 50 mm (1,97 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in)

SIŁY ZAGĘSZCZANIA

AMPLITUDA 0,5 mm (0,02 in) 0,5 mm (0,02 in) 0,45 mm (0,02 in) 0,45 mm (0,02 in) 0,42 mm (0,02 in) 0,45 mm (0,02 in)

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY 
2100/2400 OBR./MIN.

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

SIŁA ODŚRODKOWA 23 kN 23 kN 24 kN 24 kN 41 kN 41 kN

SPECYFIKACJA
LEKKIE TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE
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WYMIARY

ARX 26 – Tier 4i ARX 26 K – Tier 4i ARX 36 – Tier 4i ARX 40 – Tier 4i ARX 40 K – Tier 4i ARX 45 – Tier 4i ARX 45 K – Tier 4i

A DŁUGOŚĆ MASZYNY 2330 mm (91,7 in) 2330 mm (91,7 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in)

B ROZSTAW OSI 1630 mm (64,2 in) 1653 mm (65,1 in) 1950 mm (76,8 in) 1950 mm (76,8 in) 2008 mm (79,1 in) 1950 mm (76,8 in) 2008 mm (79,1 in)

C WYSOKOŚĆ MASZYNY 2550 mm (100,4 in) 2550 mm (100,4 in) 2826 mm (111,3 in) 2826 mm (111,3 in) 2826 mm (111,3 in) 2826 mm (111,3 in) 2826 mm (111,3 in)

D WYSOKOŚĆ MASZYNY 
(ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA ROPS)

1930 mm (76 in) 1930 mm (76 in) 2155 mm (84,8 in) 2155 mm (84,8 in) 2155 mm (84,8 in) 2155 mm (84,8 in) 2155 mm (84,8 in)

E SZEROKOŚĆ BĘBNA 1200 mm (47,2 in) 1200 mm (47,2 in) 1300 mm (51,2 in) 1300 mm (51,2 in) 1300 mm (51,2 in) 1380 mm (54,3 in) 1380 mm (54,3 in)

E SZEROKOŚĆ KOŁO-OŚ – 1170 mm (46,1 in) – – 1275 mm (50,2 in) – 1275 mm (50,2 in)

F SZEROKOŚĆ MASZYNY 1247 mm (49,1 in) 1247 mm (49,1 in) 1341 mm (52,8 in) 1341 mm (52,8 in) 1341 mm (52,8 in) 1421 mm (55,9 in) 1421 mm (55,9 in)

G DŁUGOŚĆ MASZYNY 2369 mm (93,3 in) 2369 mm (93,3 in) 2837 mm (111,7 in) 2837 mm (111,7 in) 2837 mm (111,7 in) 2837 mm (111,7 in) 2837 mm (111,7 in)

H PRZEŚWIT 275 mm (10,8 in) 275 mm (10,8 in) 325 mm (12,8 in) 325 mm (12,8 in) 325 mm (12,8 in) 325 mm (12,8 in) 325 mm (12,8 in)

I ŚREDNICA BĘBNA 700 mm (27,6 in) 700 mm (27,6 in) 850 mm (33,5 in) 850 mm (33,5 in) 850 mm (33,5 in) 850 mm (33,5 in) 850 mm (33,5 in)

J GRUBOŚĆ OSŁONY BĘBNA 13 mm (0,5 in) 13 mm (0,5 in) 17 mm (0,7 in) 17 mm (0,7 in) 17 mm (0,7 in) 17 mm (0,7 in) 17 mm (0,7 in)

K SZEROKOŚĆ MASZYNY (W SUMIE) 1334 mm (52,5 in) 1294 mm (50,9 in) 1423 mm (56 in) 1423 mm (56 in) 1463 mm (57,6 in) 1503 mm (59,2 in) 1463 mm (57,6 in)

L DŁUGOŚĆ MASZYNY 
(ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA ROPS)

2506 mm (98,7 in) 2506 mm (98,7 in) 2971 mm (117 in) 2971 mm (117 in) 2971 mm (117 in) 2971 mm (117 in) 2971 mm (117 in)
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SILNIK

RODZAJ SILNIKA YANMAR 3TNV88 YANMAR 3TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88

KLASA EMISJI EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

MOC WYJŚCIOWA ISO 3046 22,5 kW /30,6 HP 22,5 kW /30,6 HP 30,0 kW /40,8 HP 30,0 kW /40,8 HP 30,0 kW /40,8 HP 30,0 kW /40,8 HP 30,0 kW /40,8 HP

CYLINDER/LTR. 3 cyl / 1642 No./ccm 3 cyl / 1642 No./ccm 4 cyl / 2189 No./ccm 4 cyl / 2189 No./ccm 4 cyl / 2189 No./ccm 4 cyl / 2189 No./ccm 4 cyl / 2189 No./ccm

1. /2. PRĘDKOŚĆ ROBOCZA 2,100 / 2,400 rpm 2,100 / 2,400 rpm 2,400 rpm 2,400 rpm 2,400 rpm 2,400 rpm 2,400 rpm

PRĘDKOŚĆ JAZDY KM/H 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH) 10 km/h (6,2 MPH)

ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA 
SIĘ PO WZNIESIENIACH Z/
BEZ WIBRACJI

30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 %

RÓŻNE

AKUMULATOR / POJEMNOŚĆ 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah

ZBIORNIK NA WODĘ 200 l (52,8 gal) 200 l (52,8 gal) 350 l (92,5 gal) 350 l (92,5 gal) 350 l (92,5 gal) 350 l (92,5 gal) 350 l (92,5 gal)

ZBIORNIK HYDRAULICZNY 16 l (4,2 gal) 16 l (4,2 gal) 37 l (9,8 gal) 37 l (9,8 gal) 37 l (9,8 gal) 37 l (9,8 gal) 37 l (9,8 gal)

ZBIORNIK NA ROPĘ 40 l (10,6 gal) 40 l (10,6 gal) 59 l (15,6 gal) 59 l (15,6 gal) 59 l (15,6 gal) 59 l (15,6 gal) 59 l (15,6 gal)

OBCIĄŻENIE KOŁA – 260 kg (573,2 Ib) – – 512 kg (1128,8 Ib) – 541 kg (1192,7 Ib)

LICZBA KÓŁ – 4 – – 4 – 4

ROZMIAR OPONY – 8/60-15 – – 10,5/80-16 – 10,5/80-16

MASZYNY

ARX 26 – Tier 4i ARX 26 K – Tier 4i ARX 36 – Tier 4i ARX 40 – Tier 4i ARX 40 K – Tier 4i ARX 45 – Tier 4i ARX 45 K – Tier 4i

CIĘŻAR I PROWADZENIE

CIĘŻAR ROBOCZY CECE 2460 kg (5423,4 Ib) 2250 kg (4960,4 Ib) 3725 kg (8212,2 Ib) 4125 kg (9094,1 Ib) 4055 kg (8939,7 Ib) 4650 kg (10251,5 Ib) 4325 kg (9535 Ib)

MAKS. CIĘŻAR ROBOCZY CECE 2650 kg (5842,2 Ib) 2650 kg (5842,2 Ib) 4300 kg (9479,9 Ib) 4700 kg (10361,7 Ib) 4700 kg (10361,7 Ib) 5100 kg (11243,6 Ib) 5100 kg (11243,6 Ib)

STATYCZNE OBCIĄŻENIE 
LINIOWE (BEZ KRAWĘDZI)

10,3 kg/cm  
(22,7 Ib)

10,3 kg/cm 
(22,7 Ib)

14,3 kg/cm  
(31,5 Ib)

15,8 kg/cm  
(34,8 Ib)

15,8 kg/cm  
(34,8 Ib)

16,8 kg/cm  
(37 Ib)

16,8 kg/cm  
(37 Ib)

WEWNĘTRZNY PROMIEŃ 
ZAWRACANIA

2250 mm (88,6 in) 2250 mm (88,6 in) 2581 mm (101,6 in) 2581 mm (101,6 in) 2581 mm (101,6 in) 2621 mm (103,2 in) 2621 mm (103,2 in)

STEROWANIE / LĄT OSCYLACJI 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±°

PRZESUNIĘCIE POPRZE-
CZNE BĘBNA

40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in) 40 mm (1,57 in)

SIŁY ZAGĘSZCZANIA

AMPLITUDA 0,42 mm  
(0,02 in)

0,45 mm  
(0,02 in)

0,36/0,55 mm 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 mm 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 mm 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 mm 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 mm 
(0,01/0,02 in)

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY 
2100/2400 OBR./MIN.

58/66 Hz  
(3480/3960 VPM)

58/66 Hz 
(3480/3960 VPM)

45/57 Hz 
(2700/3420VPM)

45/57 Hz 
(2700/3420VPM)

45/57 Hz 
(2700/3420VPM)

45/57 Hz 
(2700/3420VPM)

45/57 Hz 
(2700/3420VPM)

SIŁA ODŚRODKOWA 47 kN 47 kN 50 kN 52 kN 52 kN 55 kN 55 kN

SPECYFIKACJA
LEKKIE TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE
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ARP 35 – Tier 4i

ARP 35 K – Tier 4i

WYMIARY
LEKKIE TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE

WYMIARY

ARP 35 – Tier 4i ARP 35 K – Tier 4i

A DŁUGOŚĆ MASZYNY 3000 mm (118.2 in) 3100 mm (122.1 in)

B ROZSTAW OSI 2200 mm (86.7 in) 2250 mm (88.6 in)

C WYSOKOŚĆ MASZYNY 2387 mm (94 in) 2387 mm (94 in)

D WYSOKOŚĆ MASZYNY (BEZ ROPS) 1755 mm (69.1 in) 1755 mm (69.1 in)

E SZEROKOŚĆ BĘBNA 1100 mm (43.4 in) 1100 mm (43.4 in)

F SZEROKOŚĆ MASZYNY 1198 mm (47.2 in) 1198 mm (47.2 in)

H PRZEŚWIT 250 mm (9.8 in) 250 mm (9.8 in)

I ŚREDNICA BĘBNA 800 mm (31.5 in) 800 mm (31.5 in)

J GRUBOŚĆ OSŁONY BĘBNA 15 mm (0.6 in) 15 mm (0.6 in)



19

SPECYFIKACJA
LEKKIE TANDEMOWE WALCE WIBRACYJNE

SILNIK

PRODUCENT Deutz D2011 L03i Deutz D2011 L03i

MOC WEDŁUG ISO 14396 33.8 kW (45 HP) 33.8 kW (45 HP)

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 137(101)/1700 Nm (ft lb)/rpm 137(101)/1700 Nm (ft lb)/rpm

SILNIK SPEŁNIA NORMY EMISJI SPALIN
EU Stage IIIA,  

U.S. EPA Tier 4 Interim
EU Stage IIIA,  

U.S. EPA Tier 4 Interim

RÓŻNE

HAMULEC ROBOCZY Hydrostatyczne Hydrostatyczne

HAMULEC POSTOJOWY Przekładnia mechaniczna Przekładnia mechaniczna

HAMULEC AWARYJNY Przekładnia mechaniczna Przekładnia mechaniczna

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA 80 l (21.1 gal) 80 l (21.1 gal)

NAPIĘCIE 12 V 12 V

MASZYNY

ARP 35 – Tier 4i ARP 35 K – Tier 4i

SIŁY ZAGĘSZCZANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ I 47 Hz (2820 VPM) 47 Hz (2820 VPM)

CZĘSTOTLIWOŚĆ II 60 Hz (3600 VPM) 60 Hz (3600 VPM)

CZĘSTOTLIWOŚĆ II CE – –

AMPLITUDA I 0.47 mm (0.02 in) 0.47 mm (0.02 in)

AMPLITUDA II 0.47 mm (0.02 in) 0.47 mm (0.02 in)

SIŁA ODŚRODKOWA I 22 kN 22 kN

SIŁA ODŚRODKOWA II 35 kN 35 kN

CIĘŻAR I PROWADZENIE

CIĘŻAR ROBOCZY 3200 kg (7050 Ib) 3200 kg (7050 Ib)

CIĘŻAR MAKSYMALNY 3450 kg (7610 Ib) 3380 kg (7450 Ib)

STATYCZNE OBCIĄŻENIE LINIOWE NA PRZEDNI BĘBEN 14.5 kg/cm (81.2 lb/in) –

STATYCZNE OBCIĄŻENIE LINIOWE NA TYLNI BĘBEN 14.5 kg/cm (81.2 lb/in) 15.1 kg/cm (84.6 lb/in)

MAKS. PRĘDKOŚĆ JAZDY 10 km/h (6.21 MPH) 10 km/h (6.21 MPH)

MAKS. PRĘDKOŚĆ ROBOCZA – –

ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ PO WZNIESIENIACH 35 % 35 %

WEWNĘTRZNY PROMIEŃ SKRĘTU (KRAWĘDŹ) 2390 mm (94.1 in) 2440 mm (96.1 in)

"PSI CHÓD" 824 mm (32.5 in) 824 mm (32.5 in)



Images: © Ammann Group
Zmiany techniczne zastrzeżone. 
MPB-1741-00-PL | © Ammann Group

Dodatkowe informacje o naszych 
produktach i usługach znajdą 
państwo na stronie : 
www.ammann - group.com


