FACILMENTE A MELHOR
COMPACTAÇÃO
PARA PROFISSIONAIS: LINHA LEVE BOMAG

MILHÕES DE QUILÔMETROS LEVAM
A NOSSA ASSINATURA
Você constrói as melhores estradas e edifícios. Você melhora, repara e cria para que
o nosso ambiente continue sendo um bom
lugar para se viver. Para facilitar este trabalho para você, produzimos as melhores
máquinas – desde tampers a placas vibratórias até rolos compactadores vibratórios
de condução manual e compactadores multiuso. Por mais de 60 anos a história da nossa
empresa tem sido a história da tecnologia de
compactação. Com o nosso know-how acumulado, somos um motor de inovação que
dita o ritmo para toda a indústria.
A BOMAG desenvolveu uma grande variedade de tecnologias, desde sistemas de
medição e melhora da compactação, como o
ECONOMIZER, até tecnologias para a
redução dos custos operacionais, como o

ECOMODE. Oferecemos soluções práticas para as mais diversas aplicações,
como por exemplo, a exclusiva tecnologia
STONEGUARD, que evita a quebra dos blocos dos calçamentos durante a compactação vibratória.
Nossa capacidade de inovação se deve
aos nossos mais de 2000 funcionários
espalhados por todo o mundo, com seus
sérios comprometimentos e suas respeitáveis experiências. Um Know-how que
nos faz líderes mundiais deste setor. A
razão disso é o nosso compromisso absoluto com a qualidade: no desenvolvimento e fabricação dos produtos, na qualificação dos nossos funcionários e no
serviço, que garante excelente assistência em campo.

COMPACTAÇÃO É SINÔNIMO DE BOMAG
Quem trabalha pesado necessita de máquinas nas quais pode confiar. É por este motivo que a BOMAG
aposta, há várias décadas, no manuseio simples, design robusto e no funcionamento seguro em seus
equipamentos.

GRANDE SUCESSO COM EQUIPAMENTOS LEVES
Quando os fundadores da BOMAG desenvolveram o
BW 60 em 1957 – o primeiro compactador vibratório
com duplo cilindro no mundo, o modelo tornou-se um
marco no desempenho de compactação.
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O contato próximo com nossos clientes permite-nos
ainda hoje desenvolver soluções que tornam o dia a
dia mais fácil. É esta política de proximidade que os
clientes em todo o mundo valorizam e que os leva a
confiar na BOMAG.
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OPERAÇÃO SEGURA E FÁCIL
TRABALHO FÁCIL COM COMPACTADORES DE PERCUSSÃO BOMAG
Trabalho livre de fadiga: basta acionar o seio. Os compactadores de percussão da
interruptor principal, ligar e iniciar o tra- BOMAG são a primeira escolha em todas
balho! Equipamento com design robusto, projeto.
comando intuitivo e segurança de manu-

MOTORES DE 4 TEMPOS
Robustos, confiáveis e extremamente eficientes: os compactadores de percussão da BOMAG, com seus
motores de 4 tempos, se tornaram imprescindíveis em todas as obras, seja na construção de canaletas,
aterros, fundações e mesmo sobre o asfalto. Facilidade para operação e alta produtividade.

MAIS POTÊNCIA E DESEMPENHO
SUPERIOR: BT 65 PARA MELHORES RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO
Para os serviços mais difíceis, os
melhores resultados de compactação e a alta produtividade do
equipamento que é referência na
categoria.

LEVEZA: BT 60
PARA UM FÁCIL MANUSEIO
O compactador de percussão mais
leve da categoria: ideal para trabalhos de uso contínuo em áreas confinadas. Equipamento referência na
categoria.

MODELO ECONÔMICO: BVT 65
PARA RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO COMPLETOS
O modelo referência na categoria. Para aplicações ocasionais
garantindo a alta produtividade.

POTÊNCIA A DIESEL: BT 80 D
PARA CONDIÇÕES EXTREMAS
Para aplicações prolongadas em
obras com utilização exclusiva
de combustível Diesel. O equipamento que garante maior força
de impacto e produtividade.

Os compactadores de percussão – Tamper da BOMAG com motor a gasolina Honda GX 100 (BT 60 e BT 65) também podem ser utilizados
em trincheiras com uma profundidade superior à altura do homem e com uma largura de, pelo menos, 1,5 metros. Estes são abrangidos
pela lista de financiamento da BG BAU: www.bgbau.de (BG Bau, Alemanha, 2015)
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ROBUSTEZ EM DETALHES

LONGA VIDA ÚTIL
O sistema de ar com
filtro duplo de dois
estágios e os motores à
gasolina garantem maior
confiabilidade e resistência ao equipamento.

LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE
Controle automático do nível de óleo evita
o arranque do motor à gasolina caso o
nível de óleo esteja baixo. Este sistema
proporciona maior proteção ao equipamento e garante uma longa vida útil.

FÁCIL DE TRANSPORTAR
As rodas de transporte opcionais
asseguram um manuseio fácil em
qualquer local de trabalho.
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TUDO À VISTA
O horimetro e o taquímetro integrados
com indicador da próxima manutenção
asseguram o planejamento ideal para
as manutenções.

SEGURANÇA
OPERACIONAL
Barra de operação
ajustável permite ajuste
rápido e individual para
cada operador e assegura um trabalho livre de
fadiga.

TUDO SOB CONTROLE
O interruptor de segurança integrado
permite que o motor e o fornecimento
de combustível seja ligado/desligado
simultaneamente com apenas um
movimento de mão.

PROTEÇÃO COMPLETA
A proteção completa do motor, feita de
material especial e de alta resistência,
protege o equipamento contra corrosão
e danos causados pela falta de cuidado. As proteções reduzem custos de
reparos em até 33%.

A especificação dos equipamentos depende do tipo de modelo, opções selecionadas e do país de comercialização.
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Trabalhos em valetas profundas ou em espaços confinados? Com os novos compactadores de percussão da BOMAG,
com emissão reduzida de CO,
não terá qualquer problema. E
para usuários que desejam dar
mais um passo em frente: a
série G da BOMAG já chegou.
Com o acionamento a gás é
possível atingir valores de CO
impressionantemente reduzidos. A solução viável para as
condições operacionais mais
exigentes.

A ESCOLHA MAIS LIMPA DE COMBUSTÍVEL
Alguns trabalhos apresentam desafios maiores do que outros: por exemplo, espaços fechados ou trincheiras profundas. O primeiro compactador de percussão do mundo acionado a gás da BOMAG satisfaz
as mais altas exigências de segurança e saúde para as condições de trabalho mais extremas.

RESPIRE FACILMENTE
Com os compactadores de percussão – Tamper BT 60 G
e BT 65 G, a BOMAG apresenta os primeiros compactadores de percussão do mundo com acionamento a
gás. Estes modelos somam pontos especialmente pelo
fato de atingirem valores de CO que são praticamente
impossíveis de medir. Deste modo, além de serem ecológicos, preservam ainda a saúde do operador, mesmo
em condições extremas.
Os compactadores de percussão estão equipados com
o mais moderno motor de 4 tempos, o qual é acionado
através de gás propano convencional. Os dois botijões
de segurança são abastecidos em somente alguns
segundos. Isso facilita o manuseio nas obras, bem
como o reabastecimento dos tanques. Com os tanques
completos, o equipamento está apto a operar por até
2 horas.

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas.
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SEMPRE EM MOVIMENTO.
EM QUALQUER PISO
OPERAÇÃO COM AVANÇO RÁPIDO. PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL
Quem confia na qualidade da BOMAG colocação de blocos de pavimentação.
pode trabalhar em qualquer tipo de Foi por isso que tornamos até nossas
obra de forma confiável. Seja em tra- pequenas placas ainda mais robustas.
balhos de terraplanagem, asfalto ou na

COMPACTAÇÃO COM QUALIDADE
As placas vibratórias unidirecionais são projetadas para utilizar em todos os trabalhos de asfalto, terraplanagem e colocação de blocos de pavimentação. A BOMAG oferece sempre a solução mais adequada
para os melhores resultados de compactação através de suas placas vibratórias reversíveis.

LEVEZA: BP10/35 E BP 12/40
Equipamentos especiais para rápidos reparos, especialmente para
áreas de difícil acesso. Estes equipamentos oferecem facilidade de
manuseio e operação econômica.

ESPECIALISTA EM ASFALTO:
BP 12/50 A
Equipado com uma placa de base
especial é a placa ideal para trabalhos em asfalto. A placa de base
especial garante uma compactação
perfeita e um ótimo acabamento.

MÁXIMO DESEMPENHO:
BP 20/50, BP 20/50 D,
BP 25/50 E BP 25/50 D
As placas indicadas para o operador profissional que diariamente
deve cumprir os mais elevados
níveis de compactação.

MULTIFUNCIONAIS: BVP 10/36 E BVP 18/45
Equipamentos compactos e versáteis, estes
modelos são indispensáveis para aplicações em
terraplenagem, asfalto e pavimentação. Desenvolvidos para todos aqueles que exigem qualidade
BOMAG!

GRANDEZA EM DETALHES
BAIXA VIBRAÇÃO
O arco de suporte rebatível está montado sobre
apoios anti-vibratórios. Isso reduz as vibrações
sobre mãos e braços do operador. Esse recurso
aplica-se para as séries BP e BVP.

FÁCIL DE TRANSPORTAR
As alças de transporte permitem um transporte fácil e
seguro para todos os modelos desta categoria.

COMPACTAÇÃO SENSÍVEL
Os tapetes de plástico (opcional)
oferecem uma excelente proteção
contra danos na superfície dos blocos
de pavimentação.
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PROTEÇÃO COMPLETA DO
MOTOR E COMPONENTES
Quadro de proteção projetado para
proteger o motor e demais componentes.

RÁPIDO DE ABASTECER
Na série BP, além de possuir uma maior
capacidade de armazenamento, o tanque
de água removível possui um indicador do
nível de água.

SEGURO
Proteção completa da correia, padrão
para todos os modelos, proporciona maior
segurança ao operador e reduz os trabalhos de manutenção.

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas.
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ALTA CONFIABILIDADE
PROTEÇÃO COMPLETA. PLACAS VIBRATÓRIAS REVERSIVEIS BOMAG
Quando é necessário maior rendimento tos nesta categoria apresentam proteção
em termos de compactação, estes são completa de motores e demais compoos modelos ideais. Todos os equipamen- nentes.

MAIOR DESEMPENHO DA CATEGORIA:
BPR – CLASSE DE POTÊNCIA DE 45 A 60 KN
Com um peso operacional entre 350 e 500 kg,
as placas vibratórias a Diesel da BOMAG proporcionam um excelente resultado de compactação
e acabamento da superfície, especialmente nos
trabalhos de terraplanagem e na colocação de
blocos de pavimentação.

EQUIPAMENTOS COM DESEMPENHO
SUPERIOR
As placas vibratórias reversíveis são referência em qualquer obra de pequeno e médio porte. A BOMAG
oferece a linha completa de modelos com peso operacional entre 120 e 750 Kg. Estes modelos são
altamente versáteis para terraplanagem, asfalto e colocação de blocos de pavimentação.
LEVE E VERSÁTIL:
CLASSE DE POTÊNCIA
DE 25 A 40 KN
Com pesos operacionais entre
120 e 300 Kg, estes modelos são
fáceis de transportar e podem ser
utilizados em diversas aplicações.

MÁXIMA POTÊNCIA:
BPR – CLASSE DE POTÊNCIA
DE 70 A 100 KN
Graças às grandes larguras de
trabalho e ao elevado rendimento
de compactação, estes modelos
proporcionam um desempenho
superior.

MAIOR DESEMPENHO
C OMANDADO À DISTÂNCIA:
BPH 80/65 S
Elevado rendimento de compactação na construção de trincheiras,
esgoto e construção de gasodutos. Tudo isto com a máxima
segurança através do comando
de rádio/cabo opcional ou controle remoto.

TOTALMENTE PENSADO

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Rodas de transporte, opcionais, a
prova de furos para o transporte rápido
e fácil para todos os modelos de até
300 Kg.

FACIL DE OPERAR
Item de série, o Tip-Control garante o
mais elevado nível de conforto de operação e trabalho com menor cansaço.
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PROTEÇÃO COMPLETA DO
MOTOR E COMPONENTES
Capô especial articulado oferece total
proteção do motor e demais componentes, mantendo uma melhor acessibilidade ao motor.

AJUSTE INDIVIDUAL
Cada operador pode ajustar a barra de
direção conforme a sua necessidade,
além da vibração reduzida da barra.

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas.
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ECONOMIZER – ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO
E PRECISO DA COMPACTAÇÃO EM TEMPO REAL
O BOMAG ECONOMIZER permite ao operador monitorar continuamente o progresso de compactação. O
sistema indica se é necessário efetuar passadas adi-
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cionais, permitindo ao cliente poupar tempo e dinheiro.
O BOMAG ECONOMIZER está disponível para todas as
placas vibratórias reversíveis a partir de 350 kg.

SEM RISCO DE RUPTURA
STONEGUARD. A PLACA PARA COLOCAÇÃO DE
BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO
Com as máquinas de compactação convencionais, a
taxa de quebra dos blocos de pavimentação atinge
frequentemente os 30%. Isso pode traduzir-se em
custos elevados. A nova placa vibratória da BOMAG
é projetada para evitar este tipo de perda. A série
STONEGUARD inclui diversos modelos de placas
vibratórias reversíveis com pesos operacionais entre
150 e 500 Kg. Ao utilizar esta placa para colocação
de blocos de pavimentação, obterá resultados satisfatórios relativos à produtividade, qualidade e redução
de custos.

RESUMO DAS VANTAGENS:
■■ Aumento de produtividade em até 30%
■■ Evita lascar cantos e quebrar os blocos de pavimentação
■■ Operação precisa, evita a movimentação dos blocos
de pavimentação
■■ Pode ser utilizado em qualquer tamanho e formato de
bloco de pavimentação
■■ Custos operacionais reduzidos
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ESPECIALISTA EM COMPACTAÇÃO
A ORIGINAL – COMPACTADORES VIBRATÓRIOS DA BOMAG
A BOMAG é líder em compactadores vibratórios desde 1957. O que começou com apenas um modelo, é hoje uma família inteira de compactadores vibratórios com monocilindro e duplo cilindro, com algo em comum: produzem os melhores resultados de
compactação.

ROLO VIBRATÓRIO COM DUPLO
CILINDRO: BW 75 H
Este modelo de alta produtividade
é ideal para a compactação de
asfalto e terraplanagem. Com largura do cilindro de 750 mm e alto
poder de compactação garantem
um excelente acabamento.

ROLO VIBRATÓRIO COM MONOCILINDRO: BW 55 E
Este modelo se destaca pela leveza
e fácil manuseio em espaços confinados, além da facilidade de manobrabilidade e de transporte. Simplesmente único!

ROLO VIBRATÓRIO COM MONOCILINDRO: BW 71 E-2
O modelo BW 71 E-2 se destaca
pela qualidade de acabamentos,
especialmente em aplicações de
asfalto, de reparação e manutenção. Devido ao diâmetro do cilindro
de 600 mm e 710 mm de largura
operacional, que garantem uma
excelente qualidade de compactação.
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REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA
DE COMPACTAÇÃO
Nenhum outro fabricante possui anos de experiência como a BOMAG, onde tudo começou
com o primeiro rolo vibratório duplo guiado à mão, e a tecnologia tem se desenvolvido
constantemente. Mas uma coisa continua a mesma: a qualidade de compactação incomparável e a confiabilidade de um BOMAG.

ROLO VIBRATÓRIO COM DUPLO-CILINDRO:
BW 65 H
O modelo mais vendido da BOMAG impressiona
pela exclusiva vibração dupla e acionamento
hidrostático para garantir o controle de velocidade suave ou velocidades de deslocação elevadas.

BENEFICIOS EM DETALHES
FÁCIL PARA TRANSPORTAR
A barra de direção articulada permite um
menor espaço para transporte do equipamento.

VERSATILIDADE
Todos os rolos vibratórios
controlados manualmente
estão equipados com um
tanque de água como padrão.

ACIONAMENTO CONFIÁVEL
O acionamento mecânico, que não
requer manutenção, assegura um
acionamento constante em qualquer
tipo aplicação.
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TRABALHO SEGURO
Desde a regulagem da rotação ao
modo de vibração: todas as funções
são comandadas através da barra de
direção, de forma simples e seguras
para o operador.

ACIONAMENTO SIMPLES
Acionamento manual e elétrico são
itens de série nos compactadores
vibratórios com duplo cilindro.

POTÊNCIA ELEVADA
O sistema de vibração duplo da BOMAG
permite um funcionamento silencioso e
uniforme para uma superfície regular.
Graças a seu poder de centrifugação e
sua velocidade de trabalho, que garantem uma excelente compactação e alta
produtividade.

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas.
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MULTIPLICANDO OS SEUS
BENEFICIOS
OPERAÇÃO INTELIGENTE. COMPACTADOR VIBRATÓRIO MULTIUSO BMP 8500
Quando o projeto exige soluções de alta rádio é útil nos locais onde você não pode
qualidade: O compactador vibratório mul- ou não quer estar. Com o controle remoto,
tiuso com junta articulada e controlado você possui toda a segurança e controle
através de controle remoto via cabo ou em mãos.

EXCELENTE COMPACTAÇÃO
Com um peso operacional de
1,6 t, o compactador vibratório multiuso atinge resultados
de compactação de excelência, seja na compactação de
solos, na construção de valas
e canaletas ou na construção
de pequenos canais e assentamento de tubos.

EVOLUÇÃO NA TERRAPLANAGEM
Especialmente projetado para os trabalhos de terraplanagem, o compactador vibratório multiuso com
junta articulada BMP 8500 da BOMAG, adequa-se especialmente para a compactação de solos coesivos na construção de valetas, aterros de construção, construção de canais para assentamento de
tubos e para a utilização em qualquer local que seja de acesso restrito ou perigoso.

EXTENSÃO DE CILINDRO
REMOVÍVEL
A largura operacional pode ser
facilmente ajustada para 610
ou 850 mm devido às extensões
removíveis dos cilindros. Simples
e alteradas diretamente na obra!
Uma vantagem especial para
aumentar o campo de aplicação.

TAMBÉM COM CILINDROS LISOS
O BOMAG BMP 8500 também
pode ser opcionalmente equipado com um rolo liso para uma
melhor qualidade de superfície
sem marcas, mesmo em solos
com areia.
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TECNOLOGIA SUPERIOR

MOTOR POTENTE
E CONFIÁVEL
Além do moderno motor
KUBOTA, a tecnologia
ECOMODE da BOMAG
garante custos operacionais reduzidos.
Caso nenhum sinal de
comando seja enviado
ao compactador, após
alguns segundos o motor
regula automaticamente
para baixa rotação.
Assim reduzindo custos.

ALTERAÇÃO RÁPIDA DA
LARGURA OPERACIONAL
Com a extensão original de cilindro da
BOMAG, você conseguirá ajustar em
poucos minutos a largura operacional
de seu equipamento para 610 ou
850 mm.
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SINAL SEGURO E CONFIÁVEL
Graças ao controle com sinais via rádio/
cabo, uma exposição solar repentina,
uma posição desfavorável em relação ao
equipamento ou a operação simultânea
de diversos equipamentos em uma obra,
deixaram de ser um problema. Os ajustes
de frequência e o mau funcionamento
devido a desgastes são coisas do passado!

RESPOSTA SEGURA
O sistema de segurança operacional BOSS (BOMAG Operator Safety
S ystem) representa a máxima proteção
operacional. Se por acaso o operador
entre na área de proximidade com
compactador (1 – 2 metros), o equipamento para de funcionar automaticamente, evitando acidentes. Nada
poderia ser mais seguro.

SEGURANÇA INTEGRADA
O compartimento do excêntrico totalmente
protegido previne a entrada de água e
sujeira, e previne a abrasão das mangueiras hidráulicas. Isso aumenta a segurança
operacional e reduz custos de manutenção em longo prazo.

Modificações técnicas talvez sejam necessárias dependendo do país de destribuição.
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COMPACTAÇÃO OTIMIZADA
O compactador vibratório multiuso BMP 8500 controlado remotamente é a solução ideal para os locais
mais estreitos e inacessíveis. Com a tradicional qualidade BOMAG, este é o primeiro equipamento
deste tipo, que permite ao operador acompanhar o progresso da compactação. A incerteza é coisa do
passado.
O OPERADOR SABE QUANDO A COMPACTAÇÃO ESTIVER CONCLUÍDA
Único na tecnologia de compactação: o BOMAG
ECONOMIZER é bem visível e está integrado de forma
protegida no capô do compactador vibratório multiuso
BMP 8500. Este ajuda o operador a atingir excelentes resultados de compactação. Não poderia ser mais
fácil!
O ECONOMIZER permite ao operador monitorar continuamente o progresso da compactação, podendo
assim detectar a qualquer momento, e de forma confiável, os pontos no solo que são necessárias passadas adicionais ou não. Retrabalho não é mais necessário. Além disso, passadas desnecessárias ao longo
de compactação também são evitadas, o que resulta
em uma economia de tempo de até 25%.
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REVOLUÇÃO NA TERRAPLANAGEM
O primeiro compactador vibratório
multiuso comandado remotamente
via rádio que indica quando o serviço
está pronto. Graças ao ECONOMIZER,
o operador sabe quando atinge uma
compactação satisfatória.

SEMPRE A ESCOLHA CERTA: PEÇAS ORIGINAIS E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DA BOMAG
Ao escolher o seu equipamento, você optou por BOMAG. Agora você pode contar com a qualidade
comprovada da BOMAG em assistência técnica e peças de reposição para garantir a eficiência de seu
equipamento.

QUALIDADE BOMAG GARANTIDA
Quem trabalha pesado precisa poder confiar em suas máquinas. É por isso que todos
os equipamentos da BOMAG são minuciosamente testados. Estamos tão cientes da
qualidade de nossas máquinas que nós oferecemos a garantia 3-2-1 como padrão.
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TODAS AS PEÇAS DE MANUTENÇÃO
EM UMA CAIXA
Os kits de serviço BOMAG foram individualmente montados pelos nossos
especialistas de assistência para o seu
equipamento BOMAG. Os kits contêm as
peças necessárias para uma manutenção rápida e prática. Além de economizar tempo, economiza ainda dinheiro –
com uma vantagem em termos de preço
de até 15% em relação às compra de
peças individuais.

INCOMPARAVELMENTE BOMAG
As peças originais da BOMAG são
desenvolvidas especialmente para o
seu equipamento e destacam-se por
sua confiabilidade e qualidade. Ao contrário das imitações, atendem nossos
altos padrões de qualidade e respeitam as funcionalidades para que seu
equipamento BOMAG se mantenha um
BOMAG.

SEMPRE CONFIÁVEL
Ao adquirir sua máquina BOMAG terá
à mão um serviço de assistência competente e uma grande disponibilidade
de peças originais. Com doze filiais e
mais de 500 fornecedores espalhados
por 120 países, estamos sempre do seu
lado em todo o mundo como parceiro
de confiança. Onde quer que esteja sua
máquina, não vamos deixá-lo na mão!
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DICAS DE UTILIZAÇÃO PARA TRABALHOS
DE TERRAPLANAGEM E ASFALTO
Valores de referência* para a espessura da camada compactada/não compactada depende do tipo de
solo e do equipamento de compactação.
GAMA DE PRODUTOS

COMPACTADOR
DE PERCUSSÃO –
TAMPER

PLACA VIBRATÓRIA
UNIDIRECIONAL

PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL

ROLO VIBRATÓRIO
COM MONOCILINDRO

ROLO VIBRATÓRIO
COM DUPLO CILINDRO

COMPACTADOR
MULTIUSO

ESPECIFICAÇÃO
kN

kg

BT 60

≤15

< 62

–

BT 65

16 – 17

62 – 85

–

BP 12/40

< 20

65 – 91

–

BP 20/50

> 20

95 – 109

–

BP 25/50 D

> 25

> 108

–

BPR 25/40

≤ 25

≤ 150

–

BPR 35/60 D

≤ 35

≤ 230

–

BPR 45/55 D

≤ 50

≤ 400

–

BPR 60/65 D

≤ 60

≤ 460

–

BPR 70/70 D

≤ 70

≤ 600

35/30

BPR 100/80 D

≤ 100

> 700

50/45

BW 55 E

10

≤ 170

–

BW 71 E-2

16

≤ 500

–

BW 65 H

22

≤ 800

–

BW 75 H

40

≤ 1.100

–

BMP 8500

72

> 1.500

–

*Os valores de referência são obtidos através de operações de compactação e aplicações práticas. Assim, em condições normais de utilização,
em quatro a oito passagens são cumpridas as exigências de compactação definidas.
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PEDRA

MODELO DO EQUIPAMENTO
(EXEMPLO)

ES

BASE
BRITA

AREIA/CASCALHO

ASFALTO

SOLO MISTO

SILTE/ARGILA

SPESSURA DA CAPA: COMPACTADO/NÃO COMPACTADO

CAPA
SUPERFICIAL
2 – 4 cm

CAMADA DE
BINDER
6 – 8 cm

CAMADA DE
ROLAMENTO
10 – 14 cm

30/25

45/35

35/30

30/25

–

30/25

50/40

35/30

30/25

–

–

25/20

20/20

–

–

–

–

30/25

25/20

–

–

–

15/13

35/30

30/25

20/15

15/13

35/30

30/25

20/15

20/15

35/30

30/25

20/15

–

25/20

42/35

35/30

30/25

–

–

30/25

50/40

45/35

30/25

–

–

40/35

55/45

50/40

35/30

–

–

45/40

75/60

60/50

40/35

–

–

–

25/20

25/20

–

–

25/20

25/20

18/15

15/10

25/20

25/20

12/10

15/10

30/25

30/25

18/15

35/30

40/35

45/35

35/30

–

–

(6 cm)

(10 cm)
(10 cm)

– não adequado

–

adequado
45

DICAS DE UTILIZAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE
PAVIMENTAÇÃO

TAPETE DE PLÁSTICO
Pedra natural
(retificada/talhada/corte
a disco de diamante)
Blocos de concreto
(áreas pequenas e médias)

Valores de referência* para a espessura da camada compactada/não compactada depende do tipo de solo e do equipamento
de compactação.

ALTURA

≥ 12 cm

BP 10/35

≥ 10

90

–

–

Material plástico

BP 20/50

18 – 20

90 – 130

–

–

BPR 25/50

20 – 25

130 – 160

–

BPR 35/60 D

30 – 40

200 – 300

–

BPR 60/65 D

45 – 60

380 – 450

–

BPR 70/70 D

≥ 70

500 – 600

–

PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL

6 cm

8 – 10 cm

ESPECIFICAÇÃO

COMPACTADOR
DE PERCUSSÃO –
TAMPER

GAMA DE PRODUTOS

MODELO DO
EQUIPAMENTO
(EXEMPLO)

kN

kg

Material plástico

STONEGUARD

* * Os valores de referência são obtidos através de operações de compactação e aplicações práticas.
Assim, em condições normais de utilização, em quatro a oito passagens são cumpridas as exigências de compactação definidas.
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STONEGUARD – A PLACA PARA COLOCAÇÃO
DE BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO

Blocos de concreto, pedra natural (retificada/corte a disco de diamante),
grandes áreas, formatos grandes, pedra sem chanfro, superfícies sensíveis,
formatos de pedra sensíveis.

25 x 25 x 8 cm

37.5 x 25 x 8 cm

50 x 25 x 8 cm

50 x 50 x 8 cm

50 x 10 x 12 cm

60 x 30 x 8 cm

100 x 50 x 8 cm

100 x 100 x 8 cm

PESO E DIMENSÃO

12 kg**

18 kg**

24 kg**

48 kg**

14 kg**

35 kg**

96 kg**

192 kg**

** Peso por pedra

–

–

–

–

–

–

–

indisponível

– não adequado

adequado
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A MÁQUINA ADEQUADA PARA CADA APLICAÇÃO
COMPACTADOR DE PERCUSSÃO – TAMPER

BT 60

Peso operacional: 58 kg
Força centrífuga: 15 kN
Largura de trabalho: 230 mm

BT 65

Peso operacional: 68 kg
Força centrífuga: 17 kN
Largura de trabalho: 280 mm

BVT 65

Peso operacional: 67 kg
Força centrífuga: 16 kN
Largura de trabalho: 280 mm

BT 80 D

Peso operacional: 81 kg
Força centrífuga: 17.5 kN
Largura de trabalho: 330 mm

BT 60 G

Peso operacional: 65 kg
Força centrífuga: 15 kN
Largura de trabalho: 230 mm

BT 65 G

Peso operacional: 75 kg
Força centrífuga: 17 kN
Largura de trabalho: 280 mm

PLACA VIBRATÓRIA DE UNIDIRECIONAL

BP 10/35

Peso operacional: 65 kg
Força centrífuga: 10 kN
Largura de trabalho: 350 mm

BP 25/50

Peso operacional: 108 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 500 mm

BP 12/40

Peso operacional: 72 kg
Força centrífuga: 12 kN
Largura de trabalho: 400 mm

BP 25/50 D

Peso operacional: 122 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 500 mm

BP 12/50

BP 20/50

Peso operacional: 75 kg
Força centrífuga: 12 kN
Largura de trabalho: 500 mm

Peso operacional: 95 kg
Força centrífuga: 20 kN
Largura de trabalho: 500 mm

BVP 10/36

Peso operacional: 83 kg
Força centrífuga: 10 kN
Largura de trabalho: 360 mm

BP 20/50 D

Peso operacional: 109 kg
Força centrífuga: 20 kN
Largura de traba lho: 500 mm

BVP 18/45

Peso operacional: 91 kg
Força centrífuga: 18 kN
Largura de trabalho: 450 mm

PLACA HIDRÁULICA REVERSÍVEL

ROLO VIBRATÓRIO COM MONOCILINDRO

BPH 80/65 S

BW 55 E

Peso operacional: 750 kg
Força centrífuga: 80 kN
Largura de trabalho: 800 mm
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Peso operacional: 161 kg
Força centrífuga: 10 kN
Largura de trabalho: 560 mm

BW 71 E-2

Peso operacional: 488 kg
Força centrífuga: 16 kN
Largura de trabalho: 710 mm

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

BPR 25/40

BPR 25/40 D

BPR 25/50

BPR 25/50 D

BPR 35/42 D

BPR 35/60

BPR 35/60 D

BPR 40/60 D

BPR 45/55 D

BPR 50/55 D

BPR 55/65 D

BPR 60/65 D

BPR 70/70 D

BPR 100/80 D

STONEGUARD

Peso operacional: 135 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 400 mm

Peso operacional: 205 kg
Força centrífuga: 35 kN
Largura de trabalho: 600 mm

Peso operacional: 450 kg
Força centrífuga: 55 kN
Largura de trabalho: 650 mm

Peso operacional: 150 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 400 mm

Peso operacional: 225 kg
Força centrífuga: 35 kN
Largura de trabalho: 600 mm

Peso operacional: 455 kg
Força centrífuga: 60 kN
Largura de trabalho: 650 mm

Peso operacional: 140 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 500 mm

Peso operacional: 260 kg
Força centrífuga: 40 kN
Largura de trabalho: 600 mm

Peso operacional: 580 kg
Força centrífuga: 70 kN
Largura de trabalho: 700 mm

Peso operacional: 155 kg
Força centrífuga: 25 kN
Largura de trabalho: 500 mm

Peso operacional: 395 kg
Força centrífuga: 45 kN
Largura de trabalho: 550 mm

Peso operacional: 710 kg
Força centrífuga: 100 kN
Largura de trabalho: 800 mm

Peso operacional: 210 kg
Força centrífuga: 35 kN
Largura de trabalho: 420 mm

Peso operacional: 400 kg
Força centrífuga: 50 kN
Largura de trabalho: 550 mm

Available for: BPR 25/50 D; BPR 35/60; BPR 35/60 D;
BPR 50/55 D; BPR 55/65 D; BPR 60/65 D
Largura de trabalho: 530 to 680 mm

ROLO VIBRATÓRIO COM DUPLO CILINDRO

COMPACTADOR MULTIUSO

BW 65 H

BMP 8500

Peso operacional: 757 kg
Força centrífuga: 22 kN
Largura de trabalho: 650 mm

BW 75 H

Peso operacional: 1,040 kg
Força centrífuga: 40 kN
Largura de trabalho: 750 mm

Sujeito a alterações técnicas. As máquinas poderão ser ilustradas com equipamentos opcionais.

Peso operacional: 1,595 kg
Força centrífuga: 72/36 kN
Largura de trabalho: 610 mm / 850 mm
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PARA CADA EQUIPAMENTO, O N
 OSSO
CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA
COMPACTADOS.
Do compactador de percussão ao compactador vibratório multiuso: os nossos
60 anos de experiência em compactação
são incorporados em nossos equipamentos. O conhecimento de suas necessida-

des e contato próximo com os clientes,
nos tornam mais capazes de melhorar
nossos equipamentos. Obrigado por sua
confiança na BOMAG!

www.bomag.com

BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H.
Porschestraße 9
1230 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 69040-0
Fax +43 1 69040-20
austria@bomag.com
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220
brasil@bomag.com
BOMAG (CANADA), INC.
3455 Semenyk Court
Mississauga, Ontario L5C 4P9
CANADA
Tel. +1 905 361 9961
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com
BOMAG (CHINA)
Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com
BOMA Equipment
Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
Fax +852 2721 3212
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.
2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com
BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 710233
gb@bomag.com
BOMAG Italia Srl.
Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
Fax +39 0544-864367
italy@bomag.com
FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com
FAYAT BOMAG RUS OOO
141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com
BOMAG GmbH
300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com
BOMAG Americas, Inc.
125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
Fax +1 803 3370800
usa@bomag.com
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Head Office / Hauptsitz:
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

