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Diferenciais da Série VDA MAX

PAINEL CLARO E INTUITIVO, EXCELENTE VISIBILIDADE 

TRANSPORTADORES CONFIÁVEIS MESMO EM CONDIÇÕES CRÍTICAS

FACILIDADE DE OPERAÇÃO

ALTA CONFIABILIDADE DE OPERAÇÃO
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MOTOR E SISTEMA DE TRAÇÃO MAIS FORTES DA CATEGORIA

MÁQUINA COMPACTA PARA DIFERENTES APLICAÇÕES

MANUTENÇÃO FÁCIL BOMAG: MAIOR PRODUTIVIDADE

ROBUSTEZ

VERSATILIDADE

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
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A nova linha de vibro acabadoras BOMAG Latin America consolida um dos principais conceitos presentes em 
toda sua linha de produtos: a facilidade de operação e ótima visibilidade de todas as fases do processo.

O design da linha MAX, com o assento e painel deslizantes, permite ao operador visualizar todas as etapas do 
processo de pavimentação, o que garante a melhor produtividade, qualidade e segurança, oferecendo uma visão
perfeita do fl uxo de material no silo, da distribuição dos helicoidais e da mesa de pavimentação.

O operador pode ajustar seu assento e a posição do painel de controle para atender todas as condições de 
operação. O posto de comando pode ser estendido lateralmente para além da borda externa da vibro acabadora.
Se necessário, o operador pode transferir sua estação de trabalho de um lado do equipamento para o outro 
em poucos segundos. O posto de comando possui proteção total, composto por guarda-corpo e toldo de fi bra, 
conferindo ao operador conforto e segurança durante a operação. 

Deslocamento lateral: maior efi ciência e controle do processo.

Proteção total: maior conforto e segurança.

Facilidade de operação
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Excelente visualização em condições de iluminação adversas através de 6 luzes de trabalho reguláveis que 
iluminam o silo, o transportador lateral, a mesa de compactação e o canal de distribuição do helicoidal.

O painel é composto de um sistema simples, intuitivo e efi caz. As vibro acabadoras BOMAG Latin America 
garantem a facilidade de operação, reduzindo signifi cativamente o tempo de treinamento. A economia diária de 
tempo impacta positivamente nos resultados fi nais. As funções de controle são autoexplicativas e claramente 
exibidas no painel, que é equipado com um display colorido e resiste a condições severas, onde são exibidas as 
principais funções (horímetro, temperatura, pressão do óleo, RPM) e diagnóstico de falhas do motor.

 ■ Assento com deslocamento lateral;

 ■ Faróis para trabalho noturno;

 ■ Proteção total do posto de comando;

 ■ Conforto e segurança;

 ■ Display com as principais funções e diagnóstico de falhas do motor;

 ■ LEDs indicadores de falta de material;

 ■ Operação facilitada e rápida integração;

 ■ Para cada função, um botão!

Facilidade de operação

Luzes de trabalho: faróis que possibilitam qualidade também em trabalhos noturnos.

Painel simples e intuitivo, de fácil operação

Principais vantagens:
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Proteções em “V” para facilitar o escoamento do material. Helicoidal de alta resistência.

Os transportadores de material da linha MAX foram desenvolvidos visando confi abilidade de operação em 
condições críticas e facilidade de manutenção.

 O sistema de transporte de material é composto por:

Alta confi abilidade de operação

 ■ Sistema com taliscas de fácil manutenção;

 ■ Transportador composto por roda guia e engrenagem motriz de 8 dentes;

 ■ Helicoidal com aletas de alta resistência;

 ■ Controle de fl uxo de material, possibilidade de operação manual ou automática, painel com LEDs
        indicativos de falta de material no silo de massa;

 ■ Regulagem mecânica de altura do helicoidal*;

 ■ Design das proteções internas do silo de massa evitam o acúmulo de material.

Sistema de transporte de material VDA 400/421 MAX.

* Disponível para VDA 700 MAX

Sistema de transporte de material VDA 700 MAX, acionamentos independentes.

VDA 400/421 MAX VDA 700 MAX
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As novas vibro acabadoras VDA série MAX são equipadas com o moderno MOTOR Cummins QSB 4.5, que atende
às normas de emissões Tier III e possibilita o desempenho exigido de um motor de alta potência, mas com menor
consumo de combustível. O novo motor garante alto desempenho através de sofi sticados controles eletrônicos, 
resultando em confi abilidade e durabilidade, garantindo assim uma operação superior que é característica dos 
motores Cummins.

Equipadas com sistemas rodantes de esteiras ou pneus, os modelos da Série VDA MAX possuem excelente
força de tração atendendo às mais diversas necessidades de trabalho tanto em aplicações urbanas, quanto
rodoviárias.

Possuem excelente tração e estabilidade. O deslocamento é feito através de esteiras com sapatas trapezoidais
de borracha que garantem alta durabilidade em serviços pesados. Com raio de giro sobre o próprio eixo, estes
modelos proporcionam alta facilidade no deslocamento. Alta efi ciência resultante da transmissão hidrostática, 
composta por motores de acionamento montados diretamente na roda motriz.

As vibro acabadoras de pneus oferecem distribuição de carga em três eixos com tração 6x2 e conferem 
estabilidade e baixo custo de reposição

Robustez

Motor mais potente da categoria

Principais vantagens:

Sistema de tração

Vibro acabadoras de esteiras VDA 400 MAX e VDA 700 MAX

Vibro acabadora de pneus VDA 421 MAX

 ■ Motor Cummins Tier III, o mais potente da categoria;

 ■ Sistema eletrônico de combustível;

 ■ Baixo de nível de ruído e emissões;

 ■ Ampla rede de atendimento e disponibilidade de peças;

 ■ Excelente tração e deslocamento;

 ■ Alta durabilidade em serviços pesados.
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As mesas possuem chapas de desgaste em aço de alta resistência, com dureza mínima de 400 HB, gerando 
maior durabilidade e, consequentemente, menos paradas para manutenção.  

Os modelos de vibro acabadoras VDA MAX são equipados com as mesas compactadoras SPF (Single Plate 
Finishing). As mesas possuem módulo central em chapa única, o que garante melhor acabamento, sem riscos 
ou imperfeições na pista.

Versatilidade

Máquina compacta para diferentes aplicações

Mesa compactadora VDA 400 MAX 
e VDA 421 MAX

Mesa compactadora VDA 700 MAX

Principais vantagens:

 ■ Aplicação perfeita: módulo central com chapa única;

 ■ Maior capacidade de produção do mercado:

•  400 t/h para VDA 400/421 MAX 

•  600 t/h para VDA 700 MAX

 ■ Regulagem do ângulo de ataque por meio de manípulo*.

Mesa compactadora VDA 400 MAX e VDA 421 MAX Mesa Compactadora VDA 700 MAX

Largura com sapata de redução

Largura básica

+ extensões mecânicas

+ extensões hidráulicas

1100

2500

2500

4050

4550

775

250 250

775

1450

2850

2850

4750

5250

5750

950

250 250

500500

950

* Disponível para VDA 700 MAX
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As vibro acabadoras da série VDA MAX possuem design inovador, conferindo maior produtividade, o que é 
fundamental para um transporte fácil e seguro do equipamento.

A série VDA traz algumas vantagens que tornam o transporte do equipamento muito mais fácil e rápido, como 
a saída articulável do escapamento, que aliada às dimensões e a compactabilidade da máquina, fazem do 
deslocamento apenas um detalhe.

Por serem compactas e altamente produtivas, as máquinas BOMAG Latin America apresentam a melhor relação 
custo-benefício desde o seu transporte. 

Facilidade no transporte

 ■ Máquina compacta para diversas aplicações;

 ■ Saída articulável do escapamento;

 ■ Dimensões reduzidas para transporte.

Principais vantagens:
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O conceito de manutenção fácil BOMAG reduz o tempo de inatividade da máquina, facilita os reparos e, por isso, 
garante a produtividade. A confi abilidade da marca BOMAG e dos componentes evitam custos desnecessários e 
tornam a máquina muito mais lucrativa. 

Com os kits de peças BOMAG Latin America, o acesso às peças de reposição é garantido, reduzindo os custos de 
serviço e também o tempo de inatividade da máquina, além da segurança da qualidade das peças originais, que 
garantem uma longa vida útil para a sua máquina. Com os kits de peças BOMAG Latin America você está seguro 
de imprevistos e transtornos, o que signifi ca maior lucratividade e produtividade na operação.

Baixo custo de manutenção

Kits de serviço
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Para oferecer ainda mais uniformidade e nivelamento, as vibro acabadoras BOMAG Latin America contam com 
os opcionais de nivelamento eletrônico para potencializar a qualidade de aplicação.

Opcionais

Os Sistemas Eletrônicos de Nivelamento controlam automaticamente o nivelamento através de uma haste 
mecânica em contato com o solo. Com as opções de controle longitudinal, transversal ou ambos. 

O Esqui Eletrônico possibilita maior precisão de pavimentação, corrigindo imperfeições da base para menores 
índices de imperfeições (IRI). Pode ser fornecido em 6 ou 9 m.

Sistemas de nivelamento eletrônicos

Confi gurações de nivelamento disponíveis:

 ■ Nivelamento eletrônico longitudinal por contato para utilização em cabo topográfi co;

 ■ Nivelamento eletrônico longitudinal por contato com esqui de 30 cm;

 ■ Nivelamento eletrônico longitudinal por contato com esqui de 6 m; 

 ■ Nivelamento eletrônico longitudinal por contato com esqui de 9 m;

 ■ Nivelamento eletrônico transversal por sensor de inclinação (slope sensor).
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Dimensionais

VDA 400 MAX
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2800 (contato c/ solo)

2645 (mesa fechada s/ extensões - larg. pav.)
4207 (mesa aberta s/ extensões - larg. pav.)
4707 (mesa aberta c/ extensões - larg. pav.)

2486 (largura de transporte)

6315 (comprimento de transporte)

VDA 421 MAX

VDA 700 MAX
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2080 (contato c/ solo) 2645 (mesa fechada s/ extensões - larg. pav.)
4207 (mesa aberta s/ extensões - larg. pav)
4707 (mesa aberta c/ extensões - larg. pav.)

2486 (largura de transporte)

6014 (comprimento de transporte)

2728 (contato c/ solo)

6014 (comprimento de transporte)

2822 (mesa fechada s/ extensões - larg. pav.)
4750 (mesa aberta s/ extensões - larg. pav.)
5250 (mesa aberta c/ extensões - larg. pav.)

5750 (mesa aerta c/ extensões larg. pav.)
2600 (largura de transporte)



Especificações técnicas

VDA 400 MAX VDA 421 MAX VDA 700 MAX

PESOS

Peso 13 t 12 t 16 t

DIMENSÕES

Largura de transporte 2,40 m 2,40 m 2,90 m

Comprimento de transporte 5,94 m 5,94 m 6,30 m

Altura de transporte 3,10 m 3,10 m 3,20 m

MOTOR

Fabricante Cummins Cummins Cummins

Modelo QSB 4.5 QSB 4.5 QSB 4.5

Nível de emissões U.S. EPA Tier 3, CARB TIER 3, EU Stage III U.S. EPA Tier 3, CARB TIER 3, EU Stage III U.S. EPA Tier 3, CARB TIER 3, EU Stage III

Arrefecimento Água Água Água

Número de cilindros 4 4 4

Potência 130 hp / 132 cv / 97 kW 130 hp / 132 cv / 97 kW 130 hp / 132 cv / 97 kW

Velocidade (rotação) 2.200 rpm 2.200 rpm 2.200 rpm

PAVIMENTAÇÃO

Produção teórica¹ até 400 t/h até 400 t/h até 600 t/h

Espessura da camada (máx.) 300 mm 300 mm 300 mm

SISTEMA TRANSPORTADOR DE MATERIAL

Capacidade do silo 11 t 11 t 12 t

Largura silo aberto 3,0 m 3,0 m 3,3 m

Largura silo fechado 2,3 m 2,3 m 2,6 m

Transportadores 2 2 2

Acionamento transportadores Independente Independente Independente

Diametro helicoidal 320 mm 320 mm 400 mm

TRAÇÃO

Sistema de tração Esteiras Rodas (6x2) Esteiras

Dimensões 2.800 mm x 306 mm 2x 11.00 R22 / 4x Ø500mm 2.800 mm x 306 mm

Raio de giro Sobre o próprio eixo 1.125 mm Sobre o próprio eixo

Controle de direção Joystick Volante Joystick

VELOCIDADES

Velocidade de trabalho 1,8 km/h (30 m/min) 2,76 km/h (46 m/min) 1,8 km/h (30 m/min)

Velocidade de deslocamento 4 km/h (68 m/min) 6,3 km/h (105 m/min) 4 km/h (68 m/min)

MESA

Modelo SPF 2.1 SPF 2.1 SPF 2.5

Largura de pavimentação (básica) 2,50 m – 4,05 m 2,50 m – 4,05 m 2,85 – 4,75 m

Largura máxima (com extensões*) Até 4,55 m Até 4,55 m Até 5,75 m

Largura miníma (com sapata de redução*) 1,10 m 1,10 m 1,45 m 

Frequência de vibração 57 Hz (3500 vpm) 57 Hz (3500 vpm) 57 Hz (3500 vpm)

Aquecimento GLP GLP GLP

Compactação Vibração Vibração Vibração

Abaulamento -2% a 4% -2% a 4% -2% a 4%

CAPACIDADE DOS TANQUES

Combustivel 210 l 210 l 210 l

Oleo hidráulico 170 l 170 l 320 l

Oleo motor 10,5 l 10,5 l 10,5 l

Liquido arrefecimento 27 l 27 l 27 l

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão 12 V 12 V 12 V

Bateria 150 Ah 150 Ah 150 Ah

¹ O rendimento real de pavimentação depende da espessura da camada, da largura, da pavimentação e da velocidade da pavimentação e irá variar de acordo com as condições 
existentes de pavimentação em seu local de trabalho.  

(*)  Ítens opcionais.



Todas as fotos, ilustrações e 
especificações estão baseadas em 
informações vigentes na data de 
aprovação da publicação.

A BOMAG MARINI Latin America se  
reserva o direito de alterar as 
especificações e desenhos e de suprimir 
componentes sem aviso prévio, bem 
como adaptar o equipamento a diversas 
condições operacionais. Os dados de 
rendimento dependem das condições 
da obra. Alguns dos equipamentos 
mencionados são opcionais, mesmo 
sem indicação explícita no texto.
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