
ROLO COMPACTADOR 
DE SOLOS BW 212
BW 212 D-40 (Tambor liso) 
BW 212 PD-40 (Tambor pé-de-carneiro)

Fabricados no Brasil
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BRICADO NO BRASIL
FABRICADO NO BRASIL
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Os rolos compactadores de solos BW 212 
fabricados no Brasil trazem os melhores 
benefícios e a maior potência de 
compactação da categoria para todos os 
seus projetos, devido a sua versatilidade e 
robustez.  Prepare-se para se surpreender 
com o BW 212.

COMPACTADORES BW 212
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MAIOR PODER DE COMPACTAÇÃO DA CATEGORIA

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA

Diferenciais do BW 212

■  Maior força centrífuga dos rolos da classe de 11/12 toneladas;

■  Alta amplitude de vibração garante compactação mais profunda;

■  Efi ciência na compactação de solos coesivos e granulares.

■  Capô do motor com abertura total;

■  Acesso fácil à todos os elementos de manutenção;

■  Painel elétrico bem protegido.

■  Visibilidade total de trabalho, frontal e traseira;

■  Painel de controle de fácil uso, com poucos acionamentos;

■  Pouco tempo de treinamento necessário ao operador.
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ARTICULAÇÃO PROTEGIDA LIVRE DE LUBRIFICAÇÃO

ROBUSTEZ E VERSATILIDADE

■  Completamente livre de manutenção, com juntas aparafusadas 
     sem soldas;

■  Menor necessidade de paradas da máquina;

■  Maior vida útil do conjunto.

■  Motor Cummins: confi abilidade;

■  Componentes de alta qualidade, 
     excelente proteção das mangueiras
     hidráulicas;

■  Fluxo de ar otimizado para trabalhos
    em altas temperaturas e em ambientes
    com poeira.
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Os rolos BW 212 aplicam a maior energia de compactação da categoria, garantindo um alto grau 
de compactação com menor número de passadas.

 ■  Maior força centrífuga dos rolos da classe de 11/12 toneladas;

 ■  Alta amplitude de vibração garante compactação mais profunda;

 ■  Eficiência na compactação de solos coesivos e granulares.

PODER DE COMPACTAÇÃO

Principais vantagens:

COMPACTAÇÃO BOMAG

O rolo mais potente da categoria.
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Menor ociosidade, maior proteção e produtividade: vida útil prolongada.

 ■ Completamente livre de manutenção, com juntas  
        aparafusadas sem soldas;

 ■ Menor necessidade de paradas da máquina;

 ■ Maior vida útil do conjunto.

ARTICULAÇÃO PROTEGIDA

Principais vantagens:

DURABILIDADE E ROBUSTEZ BOMAG

Junta lacrada, protegida e livre de manutenção.

Design perfeito para oferecer mais resistência.

Os rolos compactadores BOMAG fabricados no Brasil são confiáveis e adequados para diversos 
projetos. 

Principais vantagens:

 ■ Motor Cummins: confiabilidade;

 ■ Componentes de alta qualidade, excelente  
        proteção das mangueiras hidráulicas;

 ■ Fluxo de ar otimizado para trabalhos em altas  
        temperaturas e em ambientes com poeira.

ROBUSTEZ E VERSATILIDADE
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Os rolos compactadores BOMAG fornecem as melhores características técnicas para um trabalho 
fácil e com segurança.

Principais vantagens:

 ■ Visibilidade total de trabalho, frontal e traseira;

 ■ Painel de controle de fácil uso, com poucos acionamentos;

 ■ Posto do operador isolado de vibrações.

OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA

Visibilidade total para maior controle de operação.

Operação fácil: maior produtividade.

CONFORTO E SEGURANÇA BOMAG



9

Acesso total a todos os pontos de serviço signifi ca menos tempo de máquina parada e ociosa.

 ■ Capô do motor com abertura total;

 ■ Acesso fácil a todos os elementos de manutenção;

 ■ Painel elétrico bem protegido.

Principais vantagens:

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Abertura total para reparos mais rápidos.

MANUTENÇÃO SIMPLES BOMAG
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MODELO DA MÁQUINA CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO (m3/h)

Aterro rochoso Material granular, areia Solos mistos Argila, material coesivo

BW 212 D-40 400-800 270-540 220-440 110-200

BW 212 PD-40 400-800 270-540 220-440 160-320

MODELO DA MÁQUINA ESPESSURA DA CAMADA COMPACTADA (m)

Aterro rochoso Material granular, areia Solos mistos Argila, material coesivo

BW 212 D-40 0,75 0,55 0,40 0,20

BW 212 PD-40 0,70 0,50 0,45 0,25

DIMENSIONAIS

Dimensões em mm

Dimensões para transporte em m3 Sem ROPS Com ROPS

BW 212 D-40

BW 212 PD-40

29,802

29,802

39,223

39,223

A B D H H2 K L O1 O2 S W

BW 212 D-40 2960 2250 1500 2268 2985 490 5840 60 60 25 2130

BW 212 PD-40 2960 2250 1180 2268 2985 190 5840 60 60 25 2130
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BW 212 D-40 BW 212 PD-40

PESOS

Peso bruto  14.670 kg  13.320 kg

Peso em operação CECE 10.900 kg 12.750 kg

Carga no eixo, rolo CECE 7.150 kg 8.150 kg

Carga no eixo, rodas CECE 3.750 kg 4.600 kg

Carga linear estatística CECE 33,6 kg/cm

DIMENSÕES

Largura de trabalho  2.130 mm  2.130 mm

Raio de giro interno 3.494 mm 3.494 mm

CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO

Velocidade (1)  0-6,0 km/h  0-6,0 km/h

Velocidade (2) 0-10,0 km/h 0-10, km/h

Inclinação máx. Com/sem vibr. 45/43 % 49/46 %

TRANSMISSÃO

Marca do motor  Cummins  Cummins

Modelo QSB 4.5 QSB 4.5

Nível de gases de escape Tier 3 Tier 3

Arrefecimento Água Água

N° de cilindros 4 4

Potência norma ISO 3046 97,0 kW 97,0 kW

Capacidade produtiva norma SAE J 1995 130,0 hp 130,0 hp

Velocidade 2.200 min-1 2.200 min-1

Combustível Diesel Diesel

Tensão elétrica 12 V 12 V

Sistema de acionamento Hidrostático Hidrostático

Acionamento do tambor Padrão Padrão

ROLOS DE PNEUS

Dimensão do pneu 23.1 - 26/12PR  23.1 - 26/12PR

N° de pés-de-carneiro 150

Altura dos pés-de-carneiro 100 mm

Área de um pé-de-carneiro 137 cm2

FREIOS

Freio de serviço  Hidrostático  Hidrostático

Freio de estacionamento Hidromecânico Hidromecânico

DIREÇÃO

Sistema de direção  Art.Oscil.  Art.Oscil.

Método de direção Hidrostático Hidrostático

 Ângulo da direção / oscilação +/- 35/12 graus 35/12 graus

SISTEMAS DE VIBRAÇÃO

Sistema de acionamento  Hidrostático  Hidrostático

Frequência 30/36 Hz 30/36 Hz

Amplitude 2,2/1,1 mm 1,84/0,92 mm

Força centrífuga 275/198 kN 310/222 kN

Força centrífuga 28/20,2 t 31,6/22,6 t

CAPACIDADES

Combustível 250 l 250,0 l

Reservados os direitos de proceder alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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As tecnologias BOMAG oferecem soluções para tornar o seu trabalho mensurável, garantindo os 
melhores resultados, maximizando a economia de recursos.

O ECONOMIZER exibe o grau de compactação através de um display, 
auxiliando o operador a alcançar excelentes resultados de compactação. 
Desta forma, é possível evitar uma sobrecompactação, garantindo a qualidade 
de compactação e reduzindo custos desnecessários. Sua operação é muito 
simples, não há necessidade de realizar nenhuma ativação ou calibração. 

A tecnologia de medição EVIB mede permanentemente, de forma precisa, 
a rigidez do solo durante a compactação. Desse modo, é possível detectar, 
em tempo real, o fim da compactação e os pontos que necessitam de mais 
passadas de forma segura. O condutor recebe os valores EVIB no instrumento 
circular BEM ou no visor BTM. Além disso, o BTM dispõe de uma impressora, 
que permite documentar todas as informações.

O BCM 05 memoriza os valores EVIB de todo o percurso da obra. Por meio dos 
dados do GPS são gerados mapas de compactação precisos, sem qualquer 
intervenção do condutor. E o melhor: o StarFire GPS Receiver da BOMAG 
atingem uma elevada precisão de 10 cm, sem estação de referência local. É 
impossível ser mais flexível, preciso e fácil!

OPCIONAIS

ECONOMIZER

E-METER

BCM 05
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Ainda mais versatilidade e possibilidades de aplicação: o KIT patas disponível para os rolos BW 
212 Série D inclui tambor compactador e raspadores de garras e, desta forma, ampliam sua 
gama de aplicação, tornando o seu rolo ideal para qualquer necessidade. 

Para assegurar uma operação confortável e tonar os seus trabalhos ainda mais produtivos, a 
BOMAG oferece uma série de opcionais para a plataforma do operador. 

 ■ Toldo de fibra;

 ■ Cabine ROPS/FOPS;

 ■ Assento ainda mais confortável;

 ■ Sistema de climatização;

 ■ Iluminação de trabalho; 

 ■ Luz de advertência giratória;

 ■ Proteção anti-vandalismo.

Principais vantagens:

KIT PATA

PLATAFORMA DO OPERADOR
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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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