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Quem quiser construir estradas, esculpir 

paisagens ou executar quaisquer outros 

trabalhos de terraplanagem, deve ser capaz 

de fazer, sobretudo uma coisa: compactar. 

E para que você possa realizar essa tarefa 

da melhor forma possível, nós construímos 

as melhores máquinas. Desde o compacta-

dor vibratório monocilíndrico autopropulsa-

do compacto e manobrável até o potente de 

28 toneladas. Há mais de 60 anos que a 

história de nossa empresa é também sinô-

nimo da história da construção de estradas 

e da tecnologia de compactação.

Os compactadores vibratórios monocilíndri-

cos autopropulsados BOMAG representam 

o melhor da tecnologia. Com nosso 

 know-how acumulado somos um motor de 

inovação que dita o ritmo para toda a in-

dústria. Desenvolvemos uma grande varie-

dade de novas tecnologias: desde sistemas 

para a medição e controle da compactação, 

como o VARIOCONTROL, BCM 05 ou 

 TERRAMETER, até sistemas para a redu-

ção eficiente dos custos operacionais, 

como o ECOMODE e ECOSTOP.

Nossa rede global de especialistas e nos-

sos parceiros presentes em mais de 120 

países, estão prontos para auxiliá-lo desde 

a configuração dos equipamentos até à 

aplicação de soluções para as tarefas mais 

difíceis. 

Nossa capacidade de inovação se deve ao 

empenho de nossos mais de 2500 funcio-

nários, espalhados por todo o mundo. Um 

know-how que nos faz líderes mundiais 

desse setor. A razão disso é nosso compro-

misso absoluto com a qualidade: no desen-

volvimento e fabricação dos produtos, na 

qualificação de nossos funcionários e no 

serviço, que garante excelente assistência 

no local.

MILHÕES DE QUILÔMETROS LEVAM 
A NOSSA ASSINATURA.
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POTENTE, CONFIÁVEL E ROBUSTO

 Um interruptor. Uma função.

 Sem tempos de adaptação longos.

 Amplitudes elevadas para um efeito 

de profundidade máximo.

 Utilização flexível graças às cintas 

segmentadas de montagem fácil.

CONCEITO DE OPERAÇÃO SIMPLES

O SISTEMA DE VIBRAÇÕES: 
CORAÇÃO FORTE



 Sem necessidade de lubrificar – 

junta articulada que não requer 

manutenção.

 Todos os componentes estão dis-

postos de forma a serem facilmente 

acessados.

 Utilização em condições extremas – 

em temperaturas exteriores até 

54 graus, sem qualquer problema.

 Excelente capacidade de subida em 

terrenos com inclinação até 54 %.

 Medição e documentação em 

tempo real graças à tecnologia de 

medição BOMAG EVIB.

 Evitar passagens desnecessárias.

EASY SERVICE

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

COMPACTAÇÃO EFICAZ



Os compactadores de solos BOMAG estabelecem os padrões na compactação de terra. Todo o know-how e 
experiência do líder do mercado mundial estão integrados no desenvolvimento da gama de modelos “-40”. 
O resultado está à vista: tecnologia sólida e custos operacionais reduzidos. Resumindo: os compactadores de 
solos BOMAG representam o melhor da tecnologia.

TECNOLOGIA SÓLIDA
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Os compactadores de solos desempenham uma função decisiva na fase de construção. O trabalho desses cria 
literalmente uma base estável para os trabalhos posteriores na obra. Aqui, os compromissos não têm lugar. 
Por isso, os compactadores de solos BOMAG transpõem de forma consequente as exigências da obra em 
tecnologia de elevada qualidade.

SEM COMPROMISSOS

   Econômico: custos reduzidos por cada metro cúbico. 

Os compactadores de solos BOMAG mostram o quão 

eficaz pode ser a compactação do solo

   Potente: máxima compactação com cargas lineares 

e amplitudes elevadas.

   De renome: sem comprometer a qualidade –  

Com a BOMAG, sua satisfação será permanente.

  Simplicidade: na utilização e EasyService.

   Robusto: capôs estáveis, componentes de elevada 

qualidade.

   Confiável: seja no calor ou frio extremos – o sistema 

de arrefecimento BOMAG e muitos outros detalhes 

tornam-no possível.

   Inovador: a tecnologia de medição EVIB proporciona 

a você uma maior segurança e eficácia.

   Flexível: O maior número de opções.
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Os compactadores de so-

los BOMAG realizam tra-

balhos de compactação 

em São Petersburgo.



TAMBOR E CHASSI: 
ROBUSTOS E BEM PLANEJADOS

Tão diversificados como os locais de construção são os requisitos relativos ao tambor. A BOMAG tem a solução 
adequada para todos os desafios.

O tambor liso convencional está cheio de detalhes:  

os cantos são arredondados, de forma a obter uma su-

perfície lisa. Os raspadores duplos garantem limpeza. Os 

raspadores de contato estão à disposição para utilizações 

exigentes.

bandagem tambor com pé de carneiro das máquinas 

PD é adequada para a compactação de solos coesivos. 

O formato aperfeiçoado do pé do apiloador enterra-se 

profundamente no solo, assegurando uma mistura vigo-

rosa. O generoso espaço livre entre bandagem tambor e o 

chassi evita uma obstrução. O perfil especial dos dentes 

do raspador minimiza as perdas de atrito. As tampas são 

fabricadas em aço de manganês resistente ao desgaste e 

podem ser substituídas individualmente.

Os tambores lisos podem ser simplesmente convertidos 

em tambores com pé de carneiro através da cinta de en-

voltura de pé de carneiro. O espetro de aplicação é então 

vastamente ampliado. O formato de três peças assegura a 

adaptação ideal e uma fácil montagem. Em pouco espaço 

de tempo, os segmentos estão montados e isso sem ser 

necessário desmontar o chassi.

VANTAGENS EM RESUMO:
   Cantos do tambor arredondados

   Dois raspadores

   Raspador de contato (opcional)

   Muito espaço livre entre o tambor e o chassi

   Capas de substituição para os dentes dos raspadores

     Cinta de envoltura de pé de carneiro segmentada em 

três partes para um ajuste ideal

     Cinta de envoltura de pé de carneiro montável sem 

desmontagem do chassi

Fácil de montar: cinta de envoltura de pé de carneiro em três peças
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Tambor liso na uti-

lização em solo de 

areia.
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O SISTEMA DE VIBRAÇÕES: CORAÇÃO FORTE

A vibração é a parte principal do compactador. No caso dos compactadores de solos BOMAG, a mesma é 
especialmente intensa.

Todos os compactadores de solos BOMAG -40 oferecem 

duas amplitudes e duas frequências. Elevadas amplitudes 

até 2,2 mm e uma sintonização exata da força centrífuga 

de parâmetros, massa de vibração e carga garantem um 

efeito de profundidade e uma potência de compactação 

ideais. Um resultado da experiência de 50 anos de lide-

rança na tecnologia. É evidente que os excitadores BO-

MAG têm uma vida extremamente longa e são de reduzida 

manutenção. Seu arrefecimento de ventilador integrado 

maximiza a vida útil.

O modelo -40 abrange máquinas com pesos operacionais 

de 9,5 a 18 t. Para praticamente todas as utilizações é 

possível encontrar o modelo correto. Alguns modelos po-

dem ser opcionalmente equipados com lastros adicionais 

e forças de compactação ainda mais elevadas. Desse 

modo, são possíveis para o BW 211 e BW 212 amplitudes 

enérgicas de 2,2 mm. Isso se traduz em mais 25 % de 

efeito de profundidade.

 

O BW 218 D-40 mostra de forma extremamente nítida o 

quão eficiente pode ser a compactação: o modelo no topo 

da série -40 pode compactar camadas de até 1,30 m de 

rocha.

VANTAGENS EM RESUMO:
  Excitador circular com elevada força de compactação

   Até 2,2 mm de amplitude para um efeito de profundi-

dade máximo

  Duas amplitudes e frequências

  Configuração ideal da vibração

  Longa vida útil devido ao arrefecimento do ventilador

   Ampla linha de máquinas e opções: o modelo correto 

para quase todas as utilizações
Força e resistência: vibração com altas amplitudes, carcaça excêntrica selada 
e refrigeração interna

O BW 218 D-40  

cria camadas de 

até 1,30 m.



SIMPLES E CLARO: O LOCAL DE TRABALHO

A operação dos compactadores de solos BOMAG -40 não 

implicam quaisquer dificuldades. Interruptores claramen-

te identificados e robustos, indicações explícitas: mesmo 

operadores inexperientes podem sentar-se na máquina e 

iniciar a operação.

Existem muitas opções de estruturas para o posto do con-

dutor. As opções vão desde a estrutura simples, passando 

pelo teto solar rígido, até a cobertura ROPS/FOPS. Ainda 

mais conforto com a cabine, que também pode ser equi-

pada com um sistema de climatização. Em todas as va-

riantes, o posto do condutor está isolado das vibrações, 

garantindo um trabalho sem cansaço. A visão ao redor, 

especialmente sobre as rodas, é exemplar.

O chassi traseiro é composto por um cárter completamen-

te fechado. O capô robusto do motor fecha completamen-

te o compartimento do motor. Desse modo, todos os com-

ponentes estão protegidos de forma eficaz contra danos 

ou vandalismo. 

VANTAGENS EM RESUMO:
  Operação simples

  Posto do condutor isolado de vibrações

  Excelente visão em redor

   O chassi traseiro completamente fechado protege os 

componentes

  Capô robusto
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TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO: 
OBJETIVO SEGURAMENTE ALCANÇADO
A compactação pode ser controlada já durante a mesma – tal é possibilitado pela tecnologia de medição 
BOMAG. Cobre toda a área e é precisa.

A tecnologia de medição EVIB mede permanentemente de forma precisa a rigidez do solo 

já durante a compactação. Desse modo, pode detectar-se o fim da possível compactação 

e os pontos fracos de forma segura.O condutor recebe os valores EVIB opcionalmente no 

instrumento circular BEM ou no visor BTM prof. Além disso, o BTM prof dispõe de uma 

impressora que permite documentar todas as vias.

O resultado da combinação do BCM 05   
positioning e BOMAG StarFire: mapa  
de compactação de superfícies

Pode ser usado de forma imediata: 
BOMAG StarFire GPS- Receiver

A BOMAG torna mensurável e visível tudo aquilo em que você está trabalhando. O ECONOMIZER exibe o grau de com-

pactação em uma tela, ajudando o operador a obter excelentes resultados de compactação. Sua operação é bastante 

simples, visto não ser necessário realizar quaisquer trabalhos de ativação e calibração.

O ECONOMIZER determina automaticamente o avanço da compactação. Um indicador luminoso indica ao operador que 

os trabalhos de compactação estão concluídos, evitando assim uma sobrecompactação. Uma lâmpada de advertência 

sinaliza atempadamente a existência de risco de sobrecompactação.

ECONOMIZER

BEM

BCM 05

VANTAGENS EM RESUMO:
 Valor EVIB em MN/m2 para um controle de toda a área

  Evita passagens desnecessárias

  Excelente precisão de medição graças a dois sensores

   Elevada densidade de medição para uma análise sem 

folgas dos pontos fracos

   Impressora integrada para uma documentação imediata

   BCM 05 opcionalmente de ligação à via ou com GPS

   StarFire GPS sem estação local para uma maior 

flexibilidade

   Reajuste e equipamento posterior possíveis a qualquer 

momento

A subida: BOMAG EVIB Meter-BEM

O BCM 05 proporciona uma utilização ainda mais confor-

tável , que guarda os valores EVIB de toda a obra. Com os 

dados GPS surgem, assim, mapas de compactação preci-

sos, sem qualquer intervenção do condutor. E o melhor: o 

StarFire GPS Receiver da BOMAG atingem elevada preci-

são de 10 cm sem estação de referência local. Não pode 

ser mais flexível, preciso e fácil!
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O SISTEMA DE ACIONAMENTO: 
POTÊNCIA MÁXIMA – SEMPRE

O acionamento dos compactadores vibratórios monocilíndricos autopropulsados BOMAG foi concebido para 
ser potente e ter uma longa vida útil. Os motores econômicos com injeção robusta e mecânica, turbocom-
pressor e arrefecimento do ar de sobrealimentação são insensíveis a qualidades de combustível oscilantes.

Decisivo é a refrigeração. O sistema de refrigeração BO-

MAG oferece vantagens fixas: o ar de refrigeração é as-

pirado onde é mais limpo e mais fresco – em cima, em 

frente ao motor. Assim, os compactadores vibratórios 

monocilíndricos autopropulsados -40 podem ser utiliza-

dos sem quaisquer problemas em temperaturas até 54 

°C! Além disso, assim os radiadores são sempre mantidos 

limpos. A saída de ar é desviada da máquina de modo a 

não surgir nenhuma formação de poeira.

O motor é protegido através de uma filtragem de com-

bustível de dois níveis. A filtragem de ar até se realiza em 

quatro níveis: dois pré-coletores e dois cartuchos do filtro 

tornam o -40 um investimento seguro.

O acionamento de tambor e o eixo diferencial NoSpin são 

de série. NoSpin significa um bloqueio automático até 

100%. Mesmo que uma roda se eleve do solo, a outra 

ainda terá tração. Com o SlipControl manual, o condutor 

pode controlar o torque entre o tambor e o eixo para avan-

çar mesmo em condições difíceis. A capacidade de subida 

é de até 54%. Graças a seu ângulo de viragem de 35°, o 

compactador de solos BOMAG também tem muito poder 

de manobra. Não esquecer: a generosa altura livre até o 

solo.

VANTAGENS EM RESUMO:
  Motores robustos para a máxima confiabilidade

   Sistema de refrigeração BOMAG: utilização sem pro-

blemas até 54 °C

   Sistema de refrigeração BOMAG: menos manutenção 

graças a radiadores limpos

  Filtragem do combustível e do ar de vários níveis

  Eixos NoSpin com 100% de bloqueio automático

  SlipControl manual para uma tração elevada

   Excelente mobilidade graças ao ângulo de viragem 

de 35°

  Grande altura livre até o solo de 490 mm
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Poeira e calor: não 

é um problema para 

um BOMAG -40.

Forte em declives/acli-

ves: com o NoSpin e 

SlipControl manual.



EASY SERVICE: MENOS É MAIS

Menos necessidades a nível da manutenção significam menores períodos de imobilização, menos riscos e 
menores custos. A BOMAG implementou firmemente essas exigências. O resultado: BOMAG Easy Service.

Pontos de lubrificação? Errado! Todos os pontos de man-

cal foram enchidos com lubrificantes de alta potência e 

encapsulados de forma hermética para todo o tempo de 

vida útil. A sujeira não pode entrar e o lubrificante não 

pode sair. Assim, o tempo de vida útil será maximizado.

É possível abrir completamente o capô sem qualquer difi-

culdade de forma manual; dessa forma, se tem um acesso 

livre para o compartimento do motor. Para todos os líqui-

dos foram instaladas torneiras de drenagem no exterior 

do chassi.

A aspiração de ar de refrigeração e de combustão está tão 

bem disposta que o radiador permanece limpo e a vida útil 

dos filtros de ar aumenta significativamente. Os amorte-

cedores de borracha no tambor podem ser substituídos 

individualmente sem que seja necessário desmontar pe-

ças do chassi.

E caso seja necessário, o chassi dianteiro dos compacta-

dores de solos -40 oferece uma vantagem decisiva: todos 

os componentes estão aparafusados entre si em vez de 

soldados. Desse modo, eventuais reparos são extrema-

mente facilitados.

VANTAGENS EM RESUMO:
  Sem pontos de lubrificação

  Apoios encapsulados para a máxima vida útil

  O capô pode ser aberto manualmente

   Todos os pontos de manutenção podem ser alcança-

dos a partir do solo

   Torneiras de drenagem para todos os líquidos no chassi

  Baixo nível de poeira no radiador

   Amortecedores de borracha  

substituíveis individualmente

   Chassi dianteiro aparafusado  

em vez de soldado para reparos  

rápidos 

Easy Service – não existem pontos de lubrificação nos compactadores de 
 solos -40
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Todos os pontos de ma-

nutenção podem ser al-

cançados a partir do solo 

e o capô pode ser aberto 

 manualmente.



AS OPÇÕES: AMPLA ESCOLHA

A BOMAG tem uma resposta para todas as exigências. 

Uma diversidade de diferentes tipos, desde o BW 211 até 

o BW 218, sempre oferece a solução correta. Com suas 

inúmeras opções, os compactadores de solos podem ser 

personalizados de acordo com as exigências de cada 

cliente. 

EXEMPLO DE SELEÇÃO:
  Teto solar

  ROPS/FOPS

  Cabine ROPS/FOPS

  Banco confortável

  Sistema de climatização

  Iluminação de trabalho e de circulação na via pública

  Balastro adicional

  Amplitudes aumentadas

  Segmento do pé de carneiro

  Raspador de contato em poliuretano ou chapa

  Diversas indicações de funcionamento

  Diversos perfis de pneus (perfil de trator)

  Pinturas especiais

  Luz de advertência giratória

  Proteção antirroubo

e muito mais.

Se você precisa de uma solução específica para a sua 

obra, a BOMAG é o parceiro certo.

Teto BOMAG ROPS/FOPS

Opcionalmente, pneus diamante ou pneus com perfil de trator Banco confortável  Luz de advertência giratória

Iluminação conforme com o código de trânsito StVZO para uma operação ro-
doviária segura
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QUALIDADE: SEM COMPROMISSOS

Os compactadores de solos BOMAG foram concebidos 

para uma vida útil prolongada. O resultado: disponibili-

dade máxima e elevado valor de revenda. Uma máquina 

BOMAG é um investimento que é sempre rentável. Pois 

não é o preço de compra que determina sua eficácia, mas 

sim os custos totais durante o tempo de funcionamento.

UMA SELEÇÃO DE DETALHES QUE RETRATA 
CLARAMENTE A PRIMAZIA DA BOMAG EM TERMOS 
DE QUALIDADE:

  Excitadores refrigerados a ventilador

   Sistema de arrefecimento BOMAG:  

totalmente adequado para zonas tropicais

  Chicotes de cabo com revestimento

  Sistema elétrico central isolado

  Pintura por pulverização

  Proteção eficaz das mangueiras

  Tubos hidráulicos resistentes aos raios UV

   Chassi traseiro fechado para a proteção de todos 

os componentes

  Capôs robustos

  Junta articulada HD encapsulada

  Filtros do ar e do combustível de vários níveis

  Monitoramento elétrico do motor

  Tanque Diesel de plástico contra corrosão

  Proteção contra vandalismo

A BOMAG valoriza elevados padrões de qualidade. A ges-

tão de qualidade BOMAG está certificada de acordo com 

a norma ISO 9001. Em testes abrangentes, todos os com-

ponentes têm de provar sua confiabilidade. E a BOMAG 

dispõe de uma experiência a nível mundial. Os compac-

tadores de solos -40 foram concebidos para a utilização 

mesmo nas condições mais difíceis. O serviço de apoio a 

clientes e fornecimento de peças da BOMAG está sempre 

disponível localmente. E como especialista da tecnologia 

de compactação, a BOMAG oferece assistência única em 

relação a questões de aplicação. Pois os especialistas têm 

todo o gosto em aconselhar e apoiar os clientes no local, 

diretamente na obra.

Compactadores vibratórios monocilíndricos autopropulsados BOMAG da série -40: 100 por cento qualidade BOMAG
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VISÃO GERAL DOS MODELOS 

Diferentes estruturas – para todos a opção certa

Especialista em todas as obras

Compactação potente sem deflexões

Motores robustos – máxima potência em todas as condições

BW 211 D-40 BW 212 D-40 BW 213 D-40 BW 215 D-40 BW 216 D-40 BW 218 D-40
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Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais

BW 216 PD-40BW 211 PD-40 BW 212 PD-40 BW 213 PD-40

TIPO DE MODELO KLASSE DE PESO
[T]

LARGURA DE TRABALHO 
[MM]

POTÊNCIA DO MOTOR
[KW]

BW 211 D-40 11 2.130  98

BW 211 PD-40 11 2.130  98

BW 212 D-40 12 2.130  98

BW 212 PD-40 12 2.130  98

BW 213 D-40 13 2.130  98

BW 213 PD-40 13 2.130  98

BW 215 D-40 15 2.130  98

BW 216 D-40 16 2.130 114

BW 216 PD-40 16 2.130 114

BW 218 D-40 16 2.130 114
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Todo nosso conhecimento está contido em cada compactador BOMAG. Até 

ao mais ínfimo detalhe. Para que possa direcionar toda sua experiência para 

seu trabalho. O resultado: sucesso visível. Sempre.

A PERFEIÇÃO NÃO É FRUTO 
DO ACASO 
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www.bomag.com

Head Office / Hauptsitz:
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.
Klausenweg 654
2534  Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
Fax +43 2258 20202-20
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.
2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
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


