
Experter som hänger 
med
Teknikerteamet på Ammann Group

På bara sex månader har Ammann-gruppen lyckats bygga Prime 140 –  
en mobil asfaltsanläggning som producerar 140 ton asfalt  
i timmen. Teamet använder Autodesk® Product Design Suite,  
som ingår i Autodesks® lösning för digitala prototyper.



Träffa vår 
klippa och 
drömförverkligare
 Det är Bruno Schwager, 
IT-chef på Ammann-
gruppen. 

Bruno hjälpte Ammann-gruppen att 
expandera in i Sydamerika. 

”I stationära asfaltverk måste asfalten 
produceras på en fast plats. Därifrån 
hälls varm asfalt (som kan bli upp till 
150 °C) ut på vägen. Om radien är för 
stor hinner asfalten kylas ned för mycket. 
Det är vad som händer i Sydamerika, 
där det är för dyrt att bygga stationära 
anläggningar var 100:e kilometer.” 

”Detta ledde till utveckling av en 
horisontell asfaltblandningsanläggning 
som är mobil. Prime 140 kan fästas på 
ett dragfordon och producera asfalt utan 
föregående installation. Vi har kunnat 
utveckla detta på bara runt sex månader.”

”Våra framgångar beror på att Ammann-
gruppen är så innovativ. Och de centrala 
delarna av vår innovation, som våra 
brännare, omdesignades helt med hjälp 
av Autodesk Product Design Suite.”

”Hela systemet kunde återges ner till 
minsta detalj, i flera delar, samtidigt som 
formgivarna kunde arbeta med det utan 
att behöva bryta upp den övergripande 
designen i småbitar.”

Träffa vår fixare
Det är Bruno Meier, 
CAD-ansvarig på 
Ammann 

 Bruno har automatiserat arbetsflöden mellan 
200 arbetsstationer – i över 10 länder. 

”Jag är gruppledare för CAD på Ammann. 
Det är en väldigt liten grupp och vi 
är ansvariga för hela CAD-miljön – 
installation, konfiguration, utbildning, 
arbetsprocesser, support och mycket mer.” 

”Vi har en hel del olika företag 
inom Ammann. Ett har hand om 
anläggningsdesign, ett sköter 
kompaktmaskinerna och ett annat lägger 
asfalt. Vi måste koppla ihop alla personer 
och kontor så att vi kan synkronisera 
arbetsflöden och idéer i en process.” 

”Det är en stor utmaning eftersom vi har 
nästan 200 arbetsplatser – som finns i 
mer än 10 olika länder. Det är en väldigt 
stor installation.”

”Vi tar fram e-kurser som förklarar nya 
funktioner för användare och erbjuder 
globala uppdateringsutbildningar.”

”Autodesk hjälper oss med detta och 
ger oss produkter för varje bransch 
där vi arbetar. I dag är 3D det vanliga 
sättet att arbeta på. Det tar kortare tid 
att slutföra affären eftersom man bara 
behöver förklara något en gång – i stället 
för tre eller fyra – och sedan kan visa en 
3D-bild eller fotografisk återgivning av 
grafiken. Vi använder Autodesk Inventor, 
AutoCAD Mechanical, och vi planerar 
att använda Showcase och Navisworks. 
Autodesk hjälper oss med utmaningarna 
i framtiden.”

Träffa vår laterala 
tänkare
 Det är Jan 
Thomschke, som leder 
utvecklingsgruppen på 
Ammann-gruppen. 

Jan samordnade 25 formgivare på tre ställen 
för att kunna slutföra ett stort projekt. 

”Jag är gruppledare för nyutvecklingar 
som Prime.” 

”I Europa har vi massor av utrymme när 
det gäller att bygga asfaltverk – ca 30 m 
i höjd. Men i Brasilien måste asfaltverket 
kunna få plats på släpet på en pickup. 
Det innebar att vi fick minska allt i storlek. 
Vi kunde inte bygga upp vertikalt över 
huvud taget.”

”Vi hade projektmedlemmar som 
jobbade i Brasilien, Tyskland och Schweiz, 
allt på samma gång. Alla jobbade med 
samma projekt, men alla hade ansvar för 
en egen del. Utmaningen var att alla de 
olika delarna skulle monteras ihop, och 
monteras utan några kollisionspunkter.” 

”Det är den största fördelen med 
att använda Autodesk Inventor – 
kollisionskontrollen. Det är A och O i 
anläggningsbranschen.” 

”Det fanns runt 25 formgivare som alla 
jobbade med samma projekt, men på tre 
olika platser. Ändå tog hela byggtiden – 
från att göra marknadsundersökningar 
till att göra klart industrianläggningen – 
bara sex månader.”

Se hur man blir expert på tillverkning på http://www.autodesk.se/campaigns/manufacturing-genius




