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Você constrói as melhores estradas, que im-

pulsionam o progresso. Para proporcionar 

você a realizar essa tarefa, nós construímos 

as melhores máquinas. Como parte do grupo 

FAYAT – um grupo líder internacional –, ofere-

cemos máquinas para todos os tipos de tra-

balhos na área da construção de estradas: 

desde compactadores estáticos tamping para 

solo, a fresadoras a frio e recicladoras, de 

compactadores de asfalto a vibro-acabadoras 

de estrada. Há mais de 60 anos que a história 

de nossa empresa é sinônimo da história da 

construção de estradas.

 

Com 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 siste-

mas para a medição e o controle da compac-

tação, como o ECONOMIZER e o ASPHALT  

MANAGER, até tecnologias para a redução 

dos custos operacionais, como o ECOMODE, 

e o aquecimento de mesa mais eficaz do mer-

cado: o MAGMALIFE. Oferecemos soluções 

para os mais variados tipos de aplicação.

 

Nossa rede global de especialistas e nossos 

parceiros presentes em mais de 120 países 

estão prontos para auxiliá-lo desde a configu-

ração dos equipamentos até à aplicação de 

soluções para as tarefas mais difíceis.

 

Nossa capacidade de inovação se deve a nos-

sos mais de 2500 funcionários espalhados 

por todo o mundo, com seus sérios compro-

metimentos e sua vasta experiência. Um 

know-how que nos faz líderes mundiais desse 

setor. A razão disso é nosso compromisso ab-

soluto com a qualidade: no desenvolvimento e 

fabricação dos produtos, na qualificação de 

nossos funcionários e no serviço, que garante 

excelente assistência no local.

MILHÕES DE QUILÔMETROS LEVAM 
NOSSA ASSINATURA.
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MÁXIMA EFICIÊNCIA – UMA COISA DE 
FAMÍLIA.

VIBRO-ACABADORA UNIVERSAL
BF 700 e BF 600

VIBRO-ACABADORA HIGHWAY
BF 900 e BF 800
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VIBRO-ACABADORA MINI
BF 223

VIBRO-ACABADORA CITY
BF 300

A construção de estradas é uma aventura 

complexa. Por essa razão, todas as vibro-

acabadoras BOMAG – seja qual for sua 

classe e independentemente de se tratar 

da versão de rodas ou de correntes – fo-

ram concebidas para cumprirem os mais 

elevados níveis de eficiência. Isso inclui o 

consumo de combustível reduzido, bem 

como a pronta operacionalidade ou a exce-

lente pré-compactação. Desenvolvidas e 

otimizadas por engenheiros, que podem se 

basear em nosso meio século de experiên-

cia, sobretudo no que diz respeito à efici-

ência na construção de estradas. A máxi-

ma confiabilidade – característica de série 

de todas as máquinas – assegura que a 

decisão de optar por uma BOMAG é rentá-

vel a longo prazo. 
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MAGMALIFE

MAGMALIFE

SIDEVIEW

TRABALHO EXEMPLAR.
SOBRETUDO NOS DETALHES.

MÁXIMA VIDA ÚTIL

Graças à inovadora tecnologia de mesa 

MAGMALIFE.

Graças ao princípio MAGMALIFE das barras de

 aquecimento fundidas em alumínio.

O QUE TORNA NOSSAS VIBRO-ACABADORAS ÚNICAS:

TEMPOS DE AQUECIMENTO RÁPIDOS

VISIBILIDADE PERFEITA
Graças ao posto do operador deslocável 

e à função SIDEVIEW.
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ECOMODE

QUICKCOUPLING

SIDEVIEW

TEMPOS DE PREPARAÇÃO MAIS REDUZIDOS
Graças ao sistema de aplicação rápida 

QUICK COUPLING, de operação simples. 

EXCELENTE ERGONOMIA

EFICIÊNCIA EXEMPLAR

Graças ao patenteado conceito de operação 

SIDEVIEW.

Graças ao inteligente sistema de gerencia-

mento motriz e hidráulico ECOMODE.

9



MAGMALIFE

UMA VIBRO-ACABADORA QUE AQUECE MAIS 
RAPIDAMENTE, CONCLUI OS TRABALHOS MAIS 
RAPIDAMENTE.

TIPICAMENTE BOMAG: MAGMALIFE.

A rapidez não é fruto do acaso; é o 

resultado de soluções de engenha-

ria criativas e orientadas para a 

aplicação. O novo aquecimento de 

mesa MAGMALIFE apresenta uma 

prontidão de arranque três vezes 

mais rápida do que os sistemas 

convencionais.

Somente 20 minutos de tempo de aquecimento e 

distribuição uniforme da temperatura

Maior proteção contra corrosão

2 anos de garantia para as placas de aquecimento de 

alumínio

Gerador de energia de grande potência

Operação simples e intuitiva

Aquecimento independente da chapa lateral

As altas temperaturas são o bê-á-bá dos trabalhos de pa-

vimentação. Com o MAGMALIFE criamos uma nova defini-

ção do aquecimento de mesa. Todas as barras de alumínio 

estão fundidas em um bloco de alumínio. Graças à exce-

lente capacidade de condutividade de calor do alumínio 

isso se traduz, por exemplo, em tempos de aquecimento 

mais curtos e, consequentemente, em uma pronta opera-

cionalidade da vibro-acabadora e de sua equipe.
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BOMAG em comparação com mesas elétricas convencionais

Proteção perfeita: elementos de aquecimento fundidos

Distribuição ideal da temperatura

Surpreendentemente descomplicado: sistema de aqueci-
mento com monitoramento dos circuitos de aquecimento

150 °C

137,9 °C

0 °C

Heating performance 

BOMAG heizt 40 min schneller auf 120° C!

BOMAG heats up 40 min. faster to 120° C!

66% schnellere Aufheizzeit!!

66% faster heat-up time!!0 °C 

20 °C 

40 °C 

60 °C 

80 °C 

100 °C 

120 °C 

140 °C 

160 °C 

BOMAG [T °C] 
Vögele [T °C] 

BOMAG heats up  
40 min. faster to 120° C 

! 66% faster heat-up time!!
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0 °C
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QUICKCOUPLING
“Eficiência prática” – essa é a des-

crição adequada para nossa tecno-

logia QUICK COUPLING. Assim é 

como nossos engenheiros pensam: 

antes genialmente simples do que 

simplesmente complicado. E é 

precisamente isso que é importan-

te na obra.
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Engate dos componentes nas respectivas guias

Utilização de acoplamentos corrediços

Não é necessário um apoio lateral das mesas

Máxima flexibilidade para todas as larguras de        

aplicação

PRONTAMENTE EQUIPADO EM UM TEMPO DE 
PREPARAÇÃO CURTO.

TIPICAMENTE BOMAG: QUICK COUPLING.

Rápido, descomplicado, perfeito: esse é o QUICK COU-

PLING da BOMAG. Um sistema inteligente de aplicação rá-

pida, em que o alargamento da mesa é efetuado sem que 

seja necessário realizar complexos trabalhos de aparafu-

samento. O resultado: tempos de preparação mais curtos, 

que se traduzem em custos visivelmente reduzidos.

Máxima flexibilidade: poucos componentes, montagem rápida
Genialmente simples: o encaixe do 
sistema QUICK COUPLING

BOMAG
Montagem e desmontagem com 
QUICK COUPLING:  
1,5 h x 2 pessoas

CONCORRÊNCIA
Montagem e desmontagem sem 
QUICK COUPLING:  
3 h x 2 pessoas

Contando 76 montagens e desmontagens/ano, 60 € custo/hora de salário, 
tempo de aplicação total de 5 anos

COMPARAÇÃO DE TEMPO

COMPARAÇÃO DE CUSTOS DO ALARGAMENTO DA MESA
BOMAG vs. CONCORRÊNCIA

ECONOMIA

COMPARAÇÃO DE CUSTOS

68 400 €

136 800 €

50 %
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ECOMODE

MAIOR INTELIGÊNCIA 
EMBAIXO DO CAPÔ.

TIPICAMENTE BOMAG: ECOMODE.

Com o novo ECOMODE, a BOMAG oferece a seus clientes 

as vibro-acabadoras de estradas mais econômicas do 

mercado – graças a um sistema de gerenciamento motriz 

e hidráulico ativo que permite poupar até 20 % de com-

bustível, reduz visivelmente o ruído e é menos prejudicial 

ao meio ambiente. Mesmo no ambiente difícil de uma 

obra, um sistema eletrônico inteligente compensa.

A velocidade de rotação do motor regulada poupa 

combustível e proporciona um ambiente de trabalho 

menos ruidoso

O sistema hidráulico comandado conforme necessário 

fornece exatamente a potência necessária

Os ventiladores regulados hidraulicamente reduzem 

ainda o consumo de combustível e a emissão de ruído

A experiência comprova que 80 % 

dos trabalhos diários podem ser 

realizados no modo econômico 

ECOMODE. Somente nas situações 

em que é verdadeiramente requeri-

da potência, os sensores adaptam 

imediatamente a velocidade de ro-

tação do motor.
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-20 %

Confiável: o sistema hidráulico comandado conforme necessário fornece exatamente a potência 
necessária

Eficiência para ativação: ECOMODE

Potentes e econômicos: motores nos níveis de gases de escapamento Tier 3 e Tier 4 final

Litros/h
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SIDEVIEW

DIRIGE PARA A ESQUERDA, 
DIRIGE PARA A DIREITA – 
MAS NUNCA DIRIGE ERRADO.
Conforto, ergonomia e operacionalidade – esses foram os pontos sobre os quais 
recaiu o foco de nossos engenheiros ao desenvolver o posto do operador da última 
geração de vibro-acabadoras. A solução: o sistema patenteado BOMAG SIDEVIEW.

TIPICAMENTE BOMAG: SIDEVIEW.

O painel de comando e o banco formam 

uma unidade de ajuste multifacetado. O 

completo posto de comando pode ser des-

locado para a esquerda e para a direita, 

com um avanço adicional de até 60 cm. 

Assim, você pode concentrar-se em aquilo 

que é de fato importante no posto do ope-

rador: excelente visibilidade sobre o limite 

da máquina, o silo, o parafuso sem-fim e a 

mesa. Nos painéis de comando, todas as 

funções podem ser diretamente seleciona-

das. Todos os interruptores estão dispos-

tos de forma lógica e ergonômica. Não há 

necessidade de treinamentos dispendio-

sos – nossas vibro-acabadoras de estrada 

podem ser operadas após somente uma 

breve instrução.

Tudo à vista: excelente visibilidade sobre a completa área de trabalho
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A posição correta para todas as situações: o confortável posto do operadorTudo à vista: excelente visibilidade sobre a completa área de trabalho

A construção de estradas é um 

trabalho que requer precisão. Por 

essa razão, desenvolvemos nossas 

vibro-acabadoras pensando nas 

necessidades de seus operadores: 

de que forma a máquina pode 

tornar seu trabalho mais fácil? 

O resultado é um posto do opera-

dor em que, graças à tecnologia 

SIDEVIEW, o operador tem uma 

excelente visibilidade sobre todos 

os pontos fundamentais.
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SIMPLICIDADE É SIMPLESMENTE O 
MELHOR.

MANUTENÇÃO COM CONCEITO.

Amplo: o acesso para a manutenção

Tão simples como a operação de nossas vibro-acabado-

ras de estrada é sua manutenção. Uma vez que todas as 

funções são diretamente comandadas através de um in-

terruptor, todos os interruptores podem também ser indi-

vidualmente substituídos. O compartimento do motor com 

os sistemas hidráulicos pode ser facilmente acessado a 

partir de todos os lados; todos os filtros podem ser confor-

tavelmente e centralmente acessados a partir de um dos 

lados. Nossas boas ideias, como p. ex. o sistema de lubri-

ficação central totalmente automático, contribuem para o 

fato de os intervalos de manutenção de nossas vibro- 

acabadoras serem significativamente longos. Para que os 

eventuais tempos de parada sejam significativamente cur-

tos, oferecemos kits de manutenção e de emergência  

cuidadosamente selecionados.

Rápido e competente: nosso serviço no local

Incluem todos os itens necessários para a manutenção: 
kits de manutenção BOMAG

Incluem todos os itens necessários para um caso de emer-
gência: kits de emergência BOMAG
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Tudo em conformidade: grande compartimento de armazenagem a bordo de nossas vibro-acaba-
doras de estrada

Completamente plano: chapas de alisamento compridas 
para uma estrutura superficial ideal

TRABALHOS DIFÍCEIS TORNADOS 
MAIS FÁCEIS.

Novas ideias são sempre bem-vindas. Sobretudo na construção de estradas e especialmente se tiverem um ele-
vado valor de utilidade. Nesse aspecto, nossos engenheiros são inigualavelmente criativos.

ESPECIALISTAS DE FÁBRICA.

Graças ao baixo nível de ruído dos potentes motores, a 

equipe responsável pela operação está sempre protegida; 

graças ao amplo compartimento de armazenagem é fácil 

manter a ordem a bordo. As chapas de alisamento de 

grande dimensão e o elevado peso próprio de nossa mesa 

de alto rendimento asseguram um resultado de trabalho 

perfeito, com excelente planeza, estrutura superficial ideal 

e máxima pré-compactação.

Trabalhos silenciosos: baixo nível de ruído de série

19



Graças ao gerenciamento de quali-

dade e aos sistemas técnicos sem 

igual, como o MAGMALIFE,  

o QUICK COUPLING e o ECOMODE, 

as vibro-acabadoras de estrada da 

BOMAG são imbatíveis também no 

que à eficiência econômica diz res-

peito. Nosso Total Cost of Owner-

ship (TCO) (Custo Total de Proprie-

dade) – ou seja, a soma de todos 

os custos inerentes à utilização da 

máquina – é o mais impressionan-

te do mercado.
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ECONOMIA EM TODAS AS APLICAÇÕES.

As vibro-acabadoras de estrada BOMAG não constroem somente as melhores estradas. Elas apresentam  
também os resultados mais lucrativos. As diversas análises de TCO comprovaram que os custos de nossas  
vibro-acabadoras de estrada, ao longo de toda a sua vida útil, são significativamente mais baixos que os da 
concorrência.

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO).

-6 %

-17 %

-60 %

-48 %

-12 %

Custos de reparo e manutenção
1

Custos de combustível
2

Tempo de aquecimento
3

Alargamento
4

Custos totais

COMPARAÇÃO TOTAL DE TCO

1)

2)

3)

4)

 Sem substituição de elementos de aquecimento a cada 2 anos  

Base: custos do serviço: 68 €/h., distância do ponto do serviço: 160 km

Consumo: 9,5 litros/h em vez de 11,4 litros/h, fase de aquecimento até 10 min. mais curta  

(combustível: 1,31 €/l)

Fase de aquecimento até 10 min. mais curta

Tempo de montagem 50 % mais curto com o sistema QUICK COUPLING 

Base: 4 conversões/mês, largura da mesa: 8 metros, 2 trabalhadores

* Mediante observação das condições de obra da Europa Central, com base no modelo BF 700, 

com um tempo de aplicação total de 5 anos, 1 000 horas de serviço/ano

Por exemplo, nos custos de manutenção rotineiros* você 

poupa 6 %; no combustível, você poupa 17 %. Relativa-

mente à operacionalidade, os custos do tempo de aqueci-

mento são reduzidos em 60 %; os custos do alargamento 

da mesa são reduzidos em 48 %. Assim, por ano, você 

poupa em média um valor em € de, pelo menos, cinco dí-

gitos. Se fizermos as contas a esse valor durante toda  

a vida útil da máquina, obtemos um valor superior a  

100 000 €! A tecnologia inovadora da BOMAG garante 

qualidade, protege o meio ambiente e ainda sua carteira.

ECOMODE

MAGMALIFE

MAGMALIFE

QUICKCOUPLING
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DESEMPENHO GRANDIOSO EM OBRAS 
PEQUENAS.

VIBRO-ACABADORA MINI BF 223 / VIBRO-ACABADORA CITY BF 300:

BF 223

Compactas, potentes, confiáveis: nossas pequenas dominam seu ofício na perfeição, tal como as grandes, e 
distinguem-se especialmente por sua flexibilidade. Ideais para a aplicação em obras estreitas.

Conceito de operação intuitivo e, como tal, manejo mais rápido da 

máquina

Mesa hidráulica eletricamente aquecida com uma largura de aplica-

ção de 1,4 – 2,6 m

Dimensões compactas para a realização de trabalhos em espaços 

apertados

Posto do operador dobrável para um transporte sem problemas

Com seu peso próprio de 5 tonela-

das e sua estrutura compacta, o 

modelo BF 223 é especialmente 

econômico na construção de ciclo-

vias e passeios pedonais, assim 

como na horticultura e arquitetura 

paisagística.

Aplicação flexível graças à construção compacta
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BF 300

Potente e, ainda assim, econômico: o motor 55 kW em conjunto 

com o sistema de gerenciamento motriz ECOMODE

Elementos de aquecimento MAGMALIFE para uma vida útil mais 

longa e uma distribuição uniforme do calor

Operação especialmente simples graças ao sistema BOMAG    

SIDEVIEW

Larguras de aplicação até 5 metros

A BF 300 é uma máquina de  

8,5 toneladas, ideal para a realiza-

ção de trabalhos de restauro em 

centros urbanos. Porém, graças  

a sua versatilidade também pode 

ser utilizada na construção de vias 

fora das localidades. 

Acoplamento sem embates graças aos rolos de desliza-
mento amortecidos por molas
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O ECOMODE regula o sistema hidráulico de acordo 

com a potência requerida

Redução do consumo de combustível e da emissão de 

ruído graças ao inteligente sistema de gerenciamento 

motriz

Distribuição confiável do material, mesmo em grandes 

larguras de aplicação

VIBRO-ACABADORA UNIVERSAL BF 600 / BF 700:

Com sua relação ideal de produtividade e flexibilidade, essas máquinas multifuncionais possuem tudo aquilo 
que é necessário para a construção de estradas qualitativa e simultaneamente eficiente.

O MAGMALIFE possibilita um aquecimento rápido e 

uma distribuição uniforme do calor, graças às placas 

de alumínio

Tempos de preparação rápidos graças ao sistema de 

acoplamento rápido QUICK COUPLING

Uma grande variedade de larguras de aplicação garan-

te máxima flexibilidade

EM SUA CLASSE, 
UMA CLASSE SINGULAR.
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A BF 600 traz para a estrada  

116 kW, 19,8 t de peso e uma  

capacidade de aplicação máxima 

de 600 t/h; a BF 700 brilha com 

seus 128 kW, 20,2 t de peso e uma 

capacidade de aplicação de  

700 t/h. Ambas as máquinas pos-

suem uma mesa base com largura 

variável – de 2,5 a 5 m ou 3 a 6 m.

A multifuncional: desde caminhos rurais a autoestradas

Excelente distribuição do material: o grande diâmetro do parafuso sem-fim

Rolos deslizantes amortecidos: hidraulicamente ajustáveis e de apoio pendular
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VIBRO-ACABADORA HIGHWAY BF 800 / BF 900:

Nossos pesos pesados para nossos projetos mais desafiantes. Nos projetos em que são requeridos elevados 
rendimentos de aplicação, eles entram em ação: por exemplo, na construção de autoestradas ou na construção 
de pistas de decolagem e pouso em aeroportos de grande dimensão.

Chapas de alisamento muito compridas para um 

asfalto perfeitamente uniforme

Regulação proporcional dos sem-fim e das correias 

transportadoras com sensores de ultrassom

Load Control System (L.C.S.) para a mesa

Transporte simples e seguro graças ao capô de 

altura hidraulicamente ajustável e à rápida fixação 

de transporte da mesa

Elevada pré-compactação, de até 95 %, graças à 

frequência contínua da vibração e do tamper

Estrutura de correntes de máximo comprimento 

garante uma excelente tração

Os sistemas inovadores da Bomag ECOMODE,

MAGMALIFE, QUICK COUPLING e SIDEVIEW assegu-

ram a máxima segurança e eficiência econômica

CONSTRÓI ATÉ MESMO ESTRADAS 
PARA AVIÕES.
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A BF 800 apresenta uma potência 

de 135 kW, 21,3 t de peso e uma 

capacidade de aplicação de 800 t/h. 

Sua irmã mais velha, a BF 900, 

brilha com 160 kW, 21,5 t de peso 

e uma capacidade de aplicação de 

900 t/h. Ambas podem ser monta-

das até uma largura de trabalho de 

10 m.

Operação incorreta impossível: o painel de comando

Fluxo de material sem interferências: a cinta raspadora reversível

Obra noturna no aeroporto: excelentes resultados de aplicação sob pressão temporal
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NÓS CONSTRUÍMOS A MÁQUINA DE ACORDO 
COM SEUS DESEJOS.

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS.

Apesar de uma vibro-acabadora de estrada da BOMAG estar equipada de série com tudo aquilo que é neces-
sário para a realização dos trabalhos, você, na condição de cliente, tem ainda muita liberdade para conceber a 
máquina perfeita, de acordo com aquilo que imaginou.

Plataforma SIDEVIEW hidraulicamente deslocável

Muito confortável: com esse »pacote de luxo«, através do 

motor elétrico você pode deslocar automaticamente o 

posto de comando e subir ou descer o capô.

BOMAG TELEMATIC

Muito informativo: você sabe sempre onde se encontram 

suas máquinas, como estão sendo utilizadas e quando 

deve ser efetuada a próxima manutenção.

Sistema de ventilação

Muito fresco: através do sistema de ventilação são aspira-

dos os vapores de asfalto dos parafusos sem-fim, sendo 

liberados por cima do capô.

Chapas laterais da mesa eletricamente aquecidas

Muito limpo: através dessas chapas é evitada a colagem 

do betume nas chapas laterais frias da mesa, deixando 

marcas indesejadas no asfalto.
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Bomba para sistema de lubrificação

Muito confiável: em uma posição central, a bomba abas-

tece automaticamente a mesa base, a correia transporta-

dora e o parafuso sem-fim com lubrificantes.

Pintura especial

Muito atrativo: você pode mandar pintar as tampas do 

silo, as portas e o capô de sua vibro-acabadora nas  

cores de sua empresa. 

Power Moon

Muito luminoso: se você quiser intensificar ainda mais a já 

elevada iluminação de série, pode solicitar uma lâmpada 

tipo balão adicional com material de fixação.

Sistemas de nivelamento MOBA

Muito sensível: de fábrica estão opcionalmente disponíveis 

diferentes sistemas de nivelamento, que se destinam para 

o ajusteem altura e transversal, e que são ativados através 

de sensores.

29



NOSSA BOA FAMA É CONHECIDA MUN-
DIALMENTE.

A qualidade de um serviço é comentada 

em todo o lado. Todo o lado. Não é, portan-

to, uma coincidência que nossas máquinas 

sejam utilizadas até mesmo nos projetos 

de dimensões realmente grandes, em todo 

o mundo. Por exemplo, na obra ilustrada 

nas fotografias: a construção da autoes-

trada que virá ligando Pequim à Mongólia 

Interior – um projeto enorme, que consiste 

na construção de uma estrada com mais 

de 3 700 quilômetros, em condições muito 

exigentes. Aqui, nossas vibro-acabadoras 

veem-se confrontadas com uma largura 

das faixas de rodagem de 19,8 m. Na foto-

grafia veem-se duas BF 800 C com mesa 

S 600 TV, bem como os cilindros BW 203 e 

BW 25 RH. O fato de nossas máquinas sem 

igual merecerem a confiança de empresas 

de todo o mundo deixa-nos muito orgulho-

sos.
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BF 223 C BF 300 P BF 600 C-2BF 300 C

Potência de aplicação

Peso

Tamanho do silo

Motor

Nível de gases de escapamento

Tipo de mesa

Agregado de compactação

Largura de aplicação padrão

Largura de aplicação máxima

Tipo de mesa

Agregado de compactação

Largura de aplicação padrão

Largura de aplicação máxima

200 t/h

5,1 t

2,8 m³

37 kW Perkins

Tier 3

HF

Vibração

1,4–2,6 m

4 m

300 t/h

8,5 t

4,8 m³

55 kW Kubota

Tier 3

Tier 4f

S 340-2 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

1,7–3,4 m

5 m

S 340-2 V

Vibração

1,7–3,4 m

5 m

300 t/h

8 t

4,8 m³

55,4 kW Kubota

Tier 3

Tier 4f

S 340-2 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

1,7–3,4 m

4,4 m

S 340-2 V

Vibração

1,7–3,4 m

4,4 m

600 t/h

19,5 t

7 m³

115 kW Deutz

113 kW 

Mercedes

Tier 3

Tier 4f

S 500 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

8 m

S 600 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

8 m

MESA
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BF 600 P-2 BF 700 C-2 BF 800 C BF 800 P BF 900 CBF 800 SOIL

600 t/h

18,5 t

7 m³

128 kW

Mercedes

Tier 4f

S 500 TV

C o mp a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

7,5 m

S 600 TV

C o mp a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

7,5 m

700 t/h

19,5 t

7 m³

128 kW Deutz

128 kW 

Mercedes

Tier 3

Tier 4f

S 500 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

9 m

S 600 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

9 m

800 t/h

21,3 t

7,2 m³

135 kW Deutz

140 kW Deutz

Tier 3

Tier 4i

S 500 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

9 m

S 600 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

10 m

800 t/h

20,3 t

7,2 m³

135 kW Deutz

140 kW Deutz

Tier 3

Tier 4i

S 500 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

9 m

S 600 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

9 m

900 t/h

21,5 t

7,2 m³

160 kW Deutz

Tier 3

Tier 4i

S 500 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

9 m

S 600 TV

C o m p a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

10 m

800 t/h

21,3 t

7,2 m³

135 kW Deutz

140 kW Deutz

Tier 3

Tier 4i

S 500 TV

C o mp a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

2,5–5 m

9 m

S 600 TV

C o mp a c t a d o r 

de percussão - 

Tamper

3–6 m

10 m Re
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SUCESSO É O RESULTADO DE TRABALHO 
ÁRDUO. 
E DAS MELHORAS FERRAMENTAS.

Nosso requisito é a melhor tecnologia – 

produtos que não comprometam, de forma 

alguma, a qualidade e a eficiência econô-

mica. Futuramente, continuaremos traba-

lhando para abrir o caminho para você: 

com nosso conceito flexível de assistência 

técnica, em que as pessoas desempenham 

um papel fundamental; com máquinas cuja 

operação é simples e intuitiva; e sempre 

com novas ideias, que visam tornar os tra-

balhos nas obras mais fáceis para você e 

que garantem sempre um excelente resul-

tado. O sucesso é um trabalho de equipe –  

e nós estamos preparados.
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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


