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COMPACTADOR DE RESÍDUOS BOMAG –
TECNOLOGIA DE COMPACTAÇÃO PARA OS 
TRABALHOS MAIS DIFÍCEIS

A FÓRMULA PARA O SUCESSO

Desde o princípio o objetivo era o de desenvolver 

compactadores de resíduos especialmente para aterros 

sanitários, sem qualquer derivação das outras máquinas 

de construção. O resultado é uma linha de compactadores 

  Eficiência: baixo consumo de combustível  traduz-se 

em custos de operação reduzidos

  Potência: os potentes e modernos motores diesel ga-

rantem potência necessária em quaisquer condições

  Rentabilidade: o design inteligente garante uma 

compactação com máxima rentabilidade e mínima 

manutenção

  Ergonomia: fácil acesso a todos os pontos de serviço, 

tanto para as verificações diárias de rotina,  

quanto para a execução de manutenções programadas

  Versatilidade: modelos desenvolvidos para esse 

nicho de mercado. Podem ser utilizados para os mais 

variados trabalhos

  Baixa desvalorização: a tecnologia de grande durabi-

lidade e a elevada qualidade de fabricação garantem 

valores de revenda elevados

  Segurança: extensões de garantia e contratos de   

   manutenção estão disponíveis  

   para atender as suas necessi 

   dades

adequada para qualquer aterro sanitário, com a mais 

moderna tecnologia, elevada produtividade, custos de 

operação reduzidos e facilidade de manutenção. 

O segredo para uma boa rentabilidade em aterros sanitários é o aproveitamento máximo da sua capacidade, 
ou seja, a melhor compactação possível de todos os tipos de resíduos. Os compactadores de resíduos BOMAG 
cumprem este requisito porque foram especificamente concebidos para trabalhos em condições extremas em 
aterros sanitários:
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NÍVEL DE EMISSÕES 3A / TIER 3  
BC 672/772

NÍVEL DE EMISSÕES 
4 / TIER 4 FINAL
BC 672/772

Escape compacto após o tratamento

Instalação do motor

 O motor turbo diesel – de design e potência excep-

cionais, utiliza a mais recente tecnologia para ga-

rantir a potência necessária em todas as situações, 

com níveis de consumo de combustível reduzidos

 Intercooler

 Injeção de combustível direta de alta pressão

 Tecnologia de ponta com qualidade reconhecida

 Distribuição e serviço em todo o mundo

 Consumo de combustível 10-15% menor

 Custos de operação reduzidos

 Motor de 6 cilindros em linha, com baixas  vibrações

 Sistema de refrigeração controlado por temperatura 

com regulagem de velocidade  

e reversão do fluxo de ar da 

 ventoinha para maior  

eficiência e intervalos mais  

longos entre as manutenções

Sistema de escape após o tratamento

Amoníaco, vapor e óxido nitroso

Gases quentes de escape 
com óxido nitroso

Tanque de AdBlue

Unidade controla-
dora e dosificadora

Nitrogênio e água
Injeção de AdBlue

O catalisador RCS
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  O potente motor turbo diesel aceita com facilidade 

picos de carga

  Intercooler

  Design compacto simples

  Fácil manutenção

  Sistema de escape simples sem catalizador nem filtro 

de partículas DPF

  Motor com tecnologia robusta para uma performance 

duradoura

  Distribuição e serviço em todo o mundo

  Elevada tolerância quanto à qualidade do  combustível

  Sistema de injeção moderno

  Sistema opcional de refrigeração controlado por 

 temperatura; pás da ventoinha ajustáveis que permi-

tem ajustar e reverter o fluxo de ar de modo a garantir 

uma elevada eficiência e intervalos mais longos entre 

as manutenções

  Não é necessário nenhum equipamento adicional para 

operação

Deutz TCD 2015 V6 (BC 672/772).

Fácil acesso

Presença em todo o mundo – no horizonte: Hong-Kong



SUSTENTABILIDADE

Como líder de mercado em tecnologia de compactação, a BOMAG está altamente focada em todos os fatores 
que afetam a sustentabilidade. Isto inclui o uso eficiente dos recursos naturais durante a fabricação, assim 
como a sua utilização nas obras. Com base neste conceito, a BOMAG coloca a sustentabilidade em prática 
através do design e fabricação da sua linha de compactadores de resíduos sanitários.

MATERIAIS RECICLÁVEIS  
No mercado dos compactadores de resíduos, é im-

portante apresentar a sustentabilidade positiva e 

devidamente suportada com fatos para os proces-

sos de licitação. A BOMAG seleciona as matérias- 

primas com maior potencial de reciclagem – os compac-

tadores de resíduos da BOMAG são 92% recicláveis.

RECURSOS RENOVÁVEIS, COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES BIOLÓGICOS   
A BOMAG oferece diferentes tipos de motores para os 

compactadores de resíduos, incluindo modelos aptos 

para a utilização de Biodiesel. A BOMAG utiliza igualmente 

combustíveis e lubrificantes biológicos, como o óleo hi-

dráulico.

TECNOLOGIA DE TRAÇÃO ALTAMENTE EFICIENTE
Os compactadores de resíduos da BOMAG utilizam um 

sistema hidráulico de alta pressão. Como o sistema possui 

poucos componentes no trem de força, consegue produzir 

um elevado nível de eficiência com consumo de energia 

reduzido. As ventoinhas dos radiadores com velocidade 

controlada pelo regime do motor proporcionam um con-

trole do fluxo de ar para arrefecer o motor, garantindo uma 

economia de combustível de aprox. 5%.

BAIXAS EMISSÕES
A BOMAG possui uma vasta experiência prática em rela-

ção a sistemas eficientes, uma vez que adotou desde cedo 

as regulamentações das normas de emissões. O sistema 

de arrefecimento inteligente da BOMAG, em conjunto com 

a tecnologia de ponta dos motores, traduz-se em vanta-

gens claras para os clientes. Todos os compactadores de 

resíduos da BOMAG estão equipados com motores que 

cumprem as normas de emissões 

de gases. A BOMAG mantêm 

o desafio de atender 

as normas vigentes relativas à proteção ambiental, ao 

mesmo tempo que oferece uma tecnologia impressionan-

te, potente e eficiente.

MENOS POLUIÇÃO PARA O OPERADOR E O MEIO
AMBIENTE
Graças ao excelente sistema de arrefecimento, os com-

pactadores de resíduos da BOMAG trabalham de forma 

extremamente silenciosa, proporcionando ao operador e à 

área à sua volta um bom ambiente de trabalho. O sistema 

de filtragem de ar da cabine reduz ao mínimo a poluição 

causada por poeira e gás.



EMPURRAR E DISTRIBUIR OS RESÍDUOS PERFORMANCE ABRANGENTE

A base para uma boa compactação é a distribuição dos 

resíduos em camadas com espessuras adequadas. Para 

garantir uma distribuição uniforme, o operador necessita 

de uma máquina com elevada precisão, força de impulsão 

e tração. Nos compactadores de resíduos da BOMAG tudo 

isso é básico! O joystick proporciona uma operação fácil 

e sem esforços, deste modo consegue-se obter máxima 

precisão, mesmo durante longas jornadas de trabalho. O 

acionamento hidrostático gradual transforma a energia do 

motor turbo diesel refrigerado a água em alta potência de 

tração. O controle automático de limite de carga ajusta a 

LÂMINAS
 Lâmina empurradora com grande superfície e com 

grade superior para melhor visibilidade periférica

 Abas limitadoras em ambos os lados otimizam o traba-

lho da lâmina para empurrar os resíduos

 Três lâminas de corte reversíveis e dois cortadores nas 

extremidades em aço de alta resistência

PÁ CARREGADEIRA PS 3 PARA RB
 Pá carregadeira com grade para uma boa  visibilidade

 Para o manuseio de resíduos e trabalhos de transporte

VERSÃO RS COM MECANISMO HIDRÁULICO DE 
 ELEVAÇÃO

 Para uma utilização universal (transporte, manuseio e 

carregamento)

PÁ CARREGADEIRA PARA VERSÕES RS
 Pá carregadeira robusta com grade superior para 

melhor visibilidade

 Disponível como opcional com borda de corte ou com 

dentes triplos de substituição rápida nos suportes *                           

* opcionais

A BOMAG oferece três modelos de compactares de re-
síduos na classe de 32 t – 37 t com lâminas (RB) ou, na 
versão de 37, com pá carregadeira (RS).

velocidade de deslocamento gradual e automaticamente 

à carga, de modo a garantir a melhor utilização da potên-

cia disponível. A junta articulada oscilante é uma caracte-

rística única e foi desenvolvida para resistir aos esforços 

mais extremos de operação em aterros sanitários. A junta 

permite uma torção de 15° para os dois lados e a articula-

ção da direção em 40° entre o chassi dianteiro e traseiro, 

também para ambos os lados. Assim todas as rodas sem-

pre mantêm contato com o solo, garantindo uma excelen-

te compactação, tração e segurança.
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Elevada tração graças à junta articulada oscilante (contato com 
o solo contínuo e uniforme)

Grande força para empurrar materiais graças à possibilidade de 
ajustar a lâmina empurradora para cada aplicação

Acionamento hidráulico das rodas com “controle automático do 
limite de carga” (controle da velocidade em função da carga)

Rodas limpas graças aos eficientes raspadores  
(excelente compactação)

Versão RB com lâmina em semi-U

BC 772 RS em operação

Funcionalidade da pá carregadeira PS 3



COMPACTAR A FERRAMENTA CORRETA FAZ A DIFERENÇA

Uma vez que o material esteja distribuído de maneira 

uniforme, é possível obter uma excelente compactação – 

competência principal da BOMAG. A compactação influen-

cia significativamente o  grau de aproveitamento de um 

aterro sanitário. Considerando os elevados investimentos 

envolvidos nos aterros, cada m³ a mais que se pode uti-

lizar traduz-se em ganho de dinheiro. Os equipamentos 

BOMAG proporcionam uma excelente compactação gra-

ças à geometria das rodas, as barras de raspadores e ao 

contato uniforme com o solo.

De modo a garantir excelente trituração e compacta-
ção dos resíduos a BOMAG oferece rodas com capas 
substituíveis ou com dentes  Premium.

Rodas BOMAG com capas substituíveis
 Corpo das rodas soldado com cone interno de ambos 

os lados asseguram excelente estabilidade

 Segmentos de compactação poligonais soldados com 

formato especial para auxiliar a compactação com 

suportes das capas substituíveis sobre eles

 Equipado com capas forjadas substituíveis de alta 

qualidade, de modo a garantir uma excelente 

 trituração e compactação dos resíduos

 A montagem precisa assegura que as capas encaixem 

bem e de forma segura

  As capas podem ser fácil e rapidamente substituídas, 

através da remoção dos pinos de fixação

 Disponível ferramenta especial de remoção

Rodas BOMAG equipadas com dentes Premium, que 
possuem uma garantia de desgaste de 10.000 horas 
de trabalho (calculadas proporcionalmente)

 Corpo das rodas soldado com cone interno de ambos 

os lados asseguram excelente estabilidade

 Bordas das rodas com armadura soldada proporcio-

nam maior vida útil, em combinação com os corta-

 dores de cabos/arames

 Segmentos de compactação poligonais soldados com 

formato especial para auxiliar a compactação com 

dentes de compactação fixados

 Dentes de compactação com alta resistência ao 

desgaste em composto fundido; isto é, dois materiais 

fundidos sucessivamente, garantindo uma vida útil 

mais longa

Raspador ajustável para operações sem interrupções
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Rodas de disco poligonal com dentes de compressão para a tritura-
ção, amassamento e compactação efetiva em profundidade

Raspadores mantêm as rodas limpas garantindo, assim, excelente 
compactação

Excelente compactação graças à junta articulada oscilante, assegu-
rando uma boa distribuição da carga para as rodas de compactação

Forças transversais adicionais aumentam a compactação

Dentes Premium com garantia de desgaste de 10.000 horas

Capas substituíveis forjadas de elevada qualidade, de troca rápida

Corpo das rodas soldado com cones internos de ambos os lados, assegura 
excelente estabilidade



ERGONOMIA E CONFORTO DE OPERAÇÃO AINDA MAIS 
CONFORTO

A BOMAG previne a fadiga do operador com uma cabine 

com suspenção anti-vibração, um design ergonômico do 

posto de comando e um baixo nível de ruído.  Disponíveis 

AINDA MAIS CONFORTO 
  Esta cabine confortável cumpre com as regulamenta-

ções ROPS e FOPS

EQUIPAMENTOS:
  Sistema de aquecimento/ar condicionado

  Iluminação operacional

  Dois espelhos retrovisores externos de grande dimen-

são

  Amplos espaços para guardar objetos

  Vidro de segurança

  Limpador de para-brisas com sistema de  lavagem

ASSENTO DO OPERADOR COM SUSPENSÃO 
 PNEUMÁTICA

  Assento de design ergonômico, confortável e aqueci-

do, com suspensão pneumática. O APS (Sistema de 

Posicionamento Automático) garante sempre a melhor 

posição para acessar os controles de operação

AQUECIMENTO AUXILIAR (AIRTRONIC)*
  Aquecimento auxiliar independente do motor (aqueci-

mento do ar), em complemento ao sistema de aqueci-

mento existente

 * opcionais

opcionais extras que se destinam a facilitar o monitora-

mento da máquina ou a aumentar o conforto e a como-

didade.

Um fator subestimado: por que razão investir em uma máquina de alta performance se, após algumas horas, o 
operador é incapaz de obter os melhores resultados devido à fadiga?
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Cabine com amplas áreas em vidro que permitem excelente visibili-
dade do local de trabalho

Controle através de joystick – controle total do compactador, com 
facilidade

Plataforma de operação de design ergonômico e confortável, para 
um trabalho sem fadiga

Todas as informações importantes estão no campo de visão do 
operador, deste modo, o operador está sempre informado/atualizado

Painel de controle do ar condicionado Aquecimento auxiliar Airtronic

Cabine conforto com ROPS e FOPS de série

A plataforma operacional



A SEGURANÇA VEM DE SÉRIE TORNAR A VIDA 
MAIS FÁCIL

Para a BOMAG, a segurança é um fator fundamental. Já 

nas suas versões básicas, os compactadores de resíduos 

da BOMAG cumprem todos os requisitos de segurança es-

tabelecidos para a utilização diária em aterros sanitários. 

Também, devido ao grande número de opcionais dispo-

níveis, é igualmente possível ajustar todos os compacta-

dores aos mais diversos trabalhos. Estes compactadores 

podem ser ajustados a todas as condições.

PLATAFORMA OPERACIONAL
Acesso cômodo, com escadas largas, antideslizantes e 

corrimão, garantem um acesso seguro à plataforma ope-

racional.

PRÉ-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
DE PROTEÇÃO
A elevada concentração de poeira que existe nos aterros 

deixa os trabalhos mais difíceis. Com frequência, é possí-

vel reduzir os riscos de poluição aos quais o operador está 

exposto somente através de uma tecnologia de filtragem 

especial. Assim, a BOMAG oferece a opção de se efetuar 

uma preparação da cabine de modo a instalar essa tecno-

logia.  Isso permite a possibilidade de instalar um sistema 

de filtragem através de fornecedores especializados con-

forme sua necessidade.

CÂMERA DE RÉ
Sistema de monitoramento de marcha ré através de uma 

câmera de vídeo na parte traseira e um monitor colorido 

na cabine do operador – para garantir uma excelente vi-

sibilidade da área de trabalho. O monitor pode ser facil-

mente removido e novamente instalado; p. ex., para ser 

guardado em local seguro fora do horário de trabalho.

EXTINTOR DE INCÊNDIO*
Extintor de incêndio manual de 6 kg de capacidade. Este 

extintor deve estar sempre a bordo.

 * opcionais
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Chassis em construção blindada para garantir a melhor prote-
ção possível de todos os componentes e não permitir entrada 
de nenhum material; sem perigo de combustão por contato com 
componentes quentes

Dois sistemas de frenagem independentes (hidrostático para o freio 
de serviço; discos múltiplos para o freio de estacionamento) 

O design da cabine atende as regulamentações ROPS e FOPS

Grandes espelhos retrovisores de ambos os lados e áreas envidra-
çadas amplas para garantir uma excelente visibilidade em todas as 
direções

Acesso à plataforma operacional

Visualização da parte traseira

Extintor de incêndio manual



MANUTENÇÃO SIMPLES ECONOMIZAR TEMPO

A manutenção incorre em custos. Por isso, a  BOMAG de-

senvolve equipamentos também com o objetivo de mini-

mizar esses custos. Uma importante melhora neste ponto 

consistiu no reposicionamento de alguns componentes, 

  PLATAFORMA OPERACIONAL
As plataformas operacionais encontram-se de ambos os 

lados da máquina, para facilitar o acesso às áreas de ma-

nutenção, e são um auxílio valioso para a execução rápida 

e segura dos trabalhos de manutenção. 

  SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRAL
Um sistema de lubrificação central abastece quase todos 

os mancais e rolamentos mecânicos. O reservatório de lu-

brificante com agitador garante o transporte de lubrifican-

te sem ar. Função automática de intervalo. A capacidade 

do reservatório de lubrificante garante um abastecimento 

suficiente para até 500 horas de serviço. Um sinal de falha 

garante a alimentação segura dos pontos de lubrificação

  VENTOINHA REVERSÍVEL
Através da inversão do fluxo de ar (ciclos automáticos e 

manuais), a poeira e as partículas mais grossas são so-

pradas para fora da grade do radiador e grade de venti-

lação. A ventoinha reversível aumenta a confiabilidade de 

operação e os limites de uso da máquina, reduz conside-

ravelmente a necessidade de limpeza do radiador e dimi-

nui o consumo de combustível devido ao ajuste automáti-

co de potência – que se adapta as condições ambientais. 

O sistema inclui, também, um capô para a otimização do 

fluxo de ar.

em combinação com a ampla acessibilidade aos mes-

mos. Os equipamentos disponíveis permitem reduzir os 

serviços periódicos, os custos de operação e a garantir a 

manutenção nos mais altos padrões.

A plataforma operacional facilita o acesso aos pontos de manutenção

Operação suave ...

  EXTENSÃO DA GARANTIA E CONTRATOS  
DE  MANUTENÇÃO*

É com prazer que o Dep. de Serviços da BOMAG cria paco-

tes sob medida para cada cliente.  Assim, os custos ope-

racionais são  definidos desde o início. Os clientes ficam 

protegidos de qualquer surpresa desagradável, portanto, 

um valor agregado real. * opcionais
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Funcionamento normal Sistema de funcionamento reverso BC...-2 Sistema de funcionamento reverso BC...-4

Ponto elevado de aspiração de ar para refrigeração e combustão 
com níveis mínimos de contaminação de poeira

Ótimo acesso por todos os lados

Ótima acessibilidade aos pontos importantes de manutenção

Central de controle bem protegida na cabine



RENTABILIDADE E DURABILIDADE MANUTENÇÃO, SERVIÇO E GARANTIA

Através da utilização de componentes extremamente 

modernos e bem dimensionados, de renomados forne-

cedores, a BOMAG garante que as expectativas econô-

micas dos seus clientes sejam atendidas. E não apenas 

nos primeiros anos, mas ao longo de todo o ciclo de vida 

Seu objetivo:
Alta disponibilidade e durabilidade do seu investimento e, 

ao mesmo tempo, com custos de operação reduzidos.

Nossa solução:
Economize tempo e dinheiro utilizando peças de reposi-

ção e produtos de serviço BOMAG!

  Evite danos onerosos causados pela utilização de 

peças de reposição não originais. Apenas as peças de 

reposição originais da BOMAG atendem as exigências 

de qualidade e funcionalidade do seu compactador de 

resíduos 

  Os fluídos de arrefecimento e lubrificantes da BOMAG 

cumprem os elevados requisitos dos componentes da 

máquina e maximizam os ciclos de manutenção, bem 

como a vida útil dos componentes

  Os kits de serviço da BOMAG contêm todas as peças 

necessárias para a execução de uma manutenção 

profissional numa só embalagem e a preços atrativos. 

Não poderia ser mais fácil.

Confie na experiência da BOMAG em serviços e peças de 

reposição e, assim, evite surpresas desagradáveis.

da máquina. Para garantir o alto desempenho dos com-

pactadores de resíduos da BOMAG a longo prazo, todos 

os componentes estão protegidos por uma tecnologia de 

filtragem altamente eficiente.
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Sistema de filtragem na pressão do circuito hidráulico

Sistema de filtragem no retorno do circuito hidráulico com controle 
eletrônico

Componentes hidráulicos projetados para operação contínua

Filtro de combustível multi-estágios



COMPACTADORES DE RESÍDUOS BOMAG –
GRANDE VERSATILIDADE E AMPLA GAMA DE 
 EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

BOMAG TELEMATIC

A SUA MÁQUINA ESTÁ APENAS À DISTÂNCIA DE UM 
CLIQUE

A BOMAG auxilia os seus clientes mesmo quando eles es-

tão no escritório. Com o BOMAG  TELEMATIC o cliente tem 

a qualquer momento os dados mais importantes das suas 

máquinas, como as horas de trabalho atuais e a utilização 

da máquina, não importa onde elas estejam. O  BOMAG 

TELEMATIC permite monitorar e gerenciar a frota comple-

ta. Os clientes sabem sempre onde se encontram as má-

quinas, como elas estão sendo utilizadas e qual a data da 

próxima manutenção. Os alarmes são ativados automa-

ticamente, como por exemplo, quando uma máquina sai  

de uma obra definida, de forma inesperada. O BOMAG 

TELEMATIC permite, também, consultar as despesas de 

combustível no detalhe, assim como planejar e documen-

tar os serviços de manutenção. É claro que todos os dados 

coletados podem ser rastreados.

  Programação da manutenção: toda a frota ao seu 

olhar. Todas as manutenções são documentadas de 

forma centralizada

  Controle total do combustível: o BOMAG  TELEMATIC 

fornece informações precisas sobre consumo real de 

combustível

  Flexibilidade: o BOMAG TELEMATIC é a solução para 

toda a frota – os equipamentos de outros fabricantes 

podem ser facilmente incorporados

Basic machine
BC 672 RB-2 32,1 t, 330 kW
BC 672 RB-4 32,6 t, 340 kW (4/4final)
BC 772 RB-2 36,5 t, 330 kW
BC 772 RB-4 37 t, 340 kW (4/4final)
BC 772 RS-2 37,3 t, 330 kW
BC 772 RS-4 37,8 t, 340 kW (4/4final)

De série

Empurrar e distribuir

n Sistemas de raspadores ajustáveis
n Defletor de cabos/arames no interior das rodas
n Tração nas 4 rodas

Rodas

Ergonomia e facilidade de operação

n Cabine ROPS/FOPS 
n Suspensão da cabine anti-vibração
n Banco do operador com suspensão pneumática e aqueci-

mento
n Operação com joystick a partir do banco do operador
n Sistema de aquecimento/ar condicionado
n Filtro de carbono ativado para o ar na cabine
n Toldo de proteção solar

Rentabilidade e durabilidade

n Sistema de filtros hidráulicos com controle de desgaste
n Módulo de controle eletrônico com parada do motor
n Filtro de combustível de 3 estágios
n BOMAG TELEMATIC Power

Segurança

n Limpador limpa para-brisas, dianteiro e traseiro
n Sistema intermitente para a limpador de para-brisas
n Espelhos retrovisores externos, de ambos os lados, com 

aquecimento 
n Espelho retrovisor interno
n Luz estroboscópica
n Iluminação operacional 
n Câmera de marcha ré

Facilidade de manutenção e disponibilidade

n Plataforma operacional em ambos os lados  
n Sistema de lubrificação central
n Ventoinha reversível 

Outros

Opcionais

❑ Lâmina empurradora de 3,8 m
❑ Lâmina niveladora aberta de 4,3 m 
❑ Lâmina em semi-U de 3,75 m
❑ Lâmina em semi-U de 4,45 m
❑ Pá carregadeira de 1,5m3

❑ Sistema de dentes para pá carregadeira de 4,5 m3

❑ Preparação Tarpomatic

❑ Rodas BOMAG com capas substituíveis
❑ Rodas Premium com garantia

❑ Aquecimento auxiliar

❑ Tacógrafo
❑ Preparado para ventilação de proteção
❑ Proteção antirroubo

❑ Extensão de garantia

❑ Pintura especial de uma cor, não inc. cabine
❑ Pintura especial de duas cores, não inc. cabine
❑ Pintura especial para a cabine  
❑ Pintura em várias cores
❑ Óleo hidráulico biológico 
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Os custos de combustível podem ser detalhadamente consultados

Saber a qualquer momento onde as máquinas estão não é mais 
problema
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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
Wayson Commercial Building
28 Connaught Road West
Sheung Wan
HONG KONG
Tel. +86-20-8136-1380
Fax +86-20-8136-1062
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


