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Poprvé byl asfaltový finišer Ammann AFT 300-2 nasazen v centru Brna při obnově tramvajové tratě

Kompaktní finišer
eliminuje ruční práci
Ammann AFT 300-2 spolehlivě asfaltuje mezi kolejovými pásy. Dříve
úzký prostor mezi tramvajovými kolejemi vyžadoval dláždění, dnes
práci zastane kompaktní finišer Ammann AFT 300-2. Zlepšila se
kvalita odvedené práce a došlo i k výrazné úspoře času.

Kompaktní finišer Ammann AFT 300-2 byl schopen i dokončovacích prací na vnější
straně každé koleje
Poprvé byl asfaltový finišer Ammann
AFT 300-2 nasazen v centru Brna při obnově tramvajové tratě společností Fiesta
– Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Ovládání stroje nezpůsobilo naší
zkušené posádce žádné potíže,“ řekl Pavel Pawlica z Firesta a dodává: „Oceňuji

www.stavitel.cz

samotné nastavení stroje, které je intuitivní a je poměrně jednoduché ve srovnání s konkurenčními stroji.“
Finišer Ammann AFT 300-2 pracoval
na šířce 143 cm a současně umísťoval
asfaltovou směs mezi koleje. „Šířka nástavby byla velmi důležitá,“ řekl Pawlica

a dodal: „Perfektně se hodí na tramvajovou trať. Jinak bychom byli nuceni vše
dělat ručně.“
Ruční pokládka je časově i pracně velice náročné a hlavně zdlouhavé a to klade na dělníky značné nároky. Navíc ruční pokládka není tak rovná a pravidelná.
Stroj asfaltovou směs zhutňuje a vyrovnává podle tvaru tramvajového pásu.
Výsledná kvalita práce byla velice dobrá, jak potvrdil i stavební dozor investora
přímo na staveništi. „Povrch a zhutnění
byly inspektorem pravidelně sledovány
a nebyl problém s kvalitou,“ řekl Pawlica.
Kompaktní finišer Ammann AFT 3002 byl schopen i dokončovacích prací na
vnější straně každé koleje, obvykle pracující v šířkách 180 cm.
Projekt trval přibližně pět dní a byl
výrazně kratší, než kdyby se pracovalo
ručně. Tři vleky byly umístěny na vzdálenost 4800 metrů a celkem se spotřebovalo asi 1500 tun asfaltu.
Směs se plnila přímo do násypky finišeru Ammann AFT 300-2 pomocí
smykového nakladače. Obsluha ocenila
i možnost snadného čistění přední strany
násypky. Nakladač najížděl z přední části,
vysypával materiál a pak se vracel k dalšímu mixu. To vše probíhalo kontinuálně bez zastavení prací. „Proces pokládky
byl nepřetržitý, a to i při delších vzdálenostech,“ řekl Pawlica a dodává: „Mohu
kompaktní finišer Ammann AFT 300-2
jen doporučit, protože nám se osvědčil.“
Tento finišet byl zapůjčen přímo výrobním závodem Ammann a exkluzivně
jej nyní nabízí zákazníkům i společnost
KUHN-BOHEMIA. n
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