
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
FRESAGEM À FRIO (TIER 3)

BM 500/15, BM 600/15
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMAG
BM 500/15

BOMAG
BM 600/15

Fresa oscilante
Largura de fresagem ...................................................... mm 500 600
Profundidade de fresagem ............................................. mm 0 – 210 0 – 210 
Distância entre linhas de fresagem ................................ mm 15 15
Diâmetro do círculo de corte .......................................... mm 700 700
Quantidade de burís de fresagem .................................. 58                                64 
Velocidade  ..................................................................... min-1 variável, 115, variável, 115,

130, 145 130, 145

Transmissão
Marca do motor .............................................................  Deutz Deutz
Modelo  ......................................................................... TCD 2012 TCD 2012
Nível de gases de escape  ............................................ 3a / 3 3a / 3
Arrefecimento  ............................................................... Líquido Líquido
Nø de cilindros .............................................................. cm3 4 / 4000 4 / 4000
Potência ........................................................................ kW / HP 92 / 125 92 / 125
Velocidade ...................................................................... rpm 2100  2100 
Equipamento eléctrico, alternador ................................. V / A 24 / 80 24 / 80
Bateria  ........................................................................... V / Ah 2 x 12 / 88 2 x 12 / 88

Características de Utilização
Raio de circuito de fresagem, 3 rodas  .......................... mm 245 245

Raio de circuito de fresagem, 4 rodas ........................... mm 245 245
Velocidade ...................................................................... km/h 0 – 6 0 – 6 
Velocidade máx. de trabalho ......................................... m/min 0 – 80 variável 0 – 80 variável

Rodas
Tipo das rodas  .............................................................. Borracha maciça Borracha maciça 
Dimensão das rodas, trás  (Ø x L)  ................................ mm 560 x 254 560 x 254 
Dimensão das rodas, frente 3 rodas  (Ø x L)  ................ mm 560 x 254 560 x 254 
Dimensão das rodas, frente 4 rodas  (Ø x L) ................. mm 560 x 203 560 x 203

Capacidades
Combustível ................................................................... l 230 230
Água ............................................................................... l 600 600
Hidráulico ....................................................................... l 100 100

Sistema de carga
Largura da correia transportadora ................................. mm 400 400 
Capacidade de carga teórica  ........................................ m3/h 85 85
Altura de ejeção  ............................................................ mm 3.850 3.850 

Pesos da máquina
Peso operacional máx. (incl. opções) ............................ kg 8.400 8.500
Peso operacional CECE (com correia transportadora) .. kg 7.600 7.700
Peso próprio (3 rodas, cilindro de fresagem 500,  
sem correia) ....................................................................

 
kg

 
6.700 

 
6.800

Pesos das opções
Peso adicional, versão 4 rodas  ..................................... kg 210 210
Peso adicional, tejadilho de proteção contra 
intempéries  ....................................................................  

 
kg

 
164 

 
164

Peso adicional, raspadores divididos  ........................... kg   50   50
Correia transportadora, longa  ....................................... kg 520 520
Correia transportadora, curta  ........................................ kg 120 120

Dimensões de transporte 
Máquina, C x L x A (roda rebatida, sem tejadilho)  ....... mm 3.735 x 1.330 x 2.500 3.735 x 1.430 x 2.500
Máquina, C x L x A (com tejadilho) ................................ mm 3.735 x 1.635 x 2.750 3.735 x 1.735 x 2.750 
Correia transportadora, longa C x L x A  ....................... mm 6.247 x    824 x 1.010 6.247 x    824 x 1.010
Correia transportadora, curta C x L x A  ....................... mm 1.200 x    824 x 1.010 1.200 x    824 x 1.010
Distância máx. da rampa de carregamento (3 rodas)  .. mm 700 700

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



Equipamento técnico

  Quantidade de água proporcionalmente 
ajustável

 Dispositivo automático de poupança de água
  Indicação digital da profundidade de fresagem, 

livre de desgaste
  Ajuste proporcional da profundidade de 

fresagem
  Duas gamas de velocidade proporcionais do 

ajuste em altura
 Placas laterais de acionamento hidráulico
 Retentor de acionamento hidráulico
  Placa lateral direita para uma troca rápida do 

cilindro de fresagem
 Regulação automática da carga limite
 Controlo automático de tração

Acionamentos
 Mecanismo propulsor de 3 rodas
  Roda traseira direita rebatível a partir do banco 

do condutor
 Velocidade contínua de transporte
 Velocidades contínuas de fresagem 
 Acionamento mecânico da fresadora

Conforto de utilização
  Posto do condutor totalmente isolado de 

vibrações
  Local de trabalho confortável para a operação 

sentada
  Banco confortável ergonómico e rodável  

em 45°
 Coluna de direção ergonomicamente ajustável
  Encosto de braço ajustável em altura com 

unidade de comando integrada
 Unidade de comando clara e explícita
  Compartimentos de arrumação espaçosos, ao 

nível do solo
  Concentração dos pontos de serviço e 

manutenção

Segurança & Proteção do meio ambiente
 Pack silêncio para a eliminação de ruído
  Motor refrigerado através de líquidos do nível 

de gases de escape mais recente

 Dois faróis de marcha
 Faróis adicionais de posicionamento variável
  Pack segurança conforme CE com interruptores 

de Paragem de Emergência
 Espelho retrovisor
  Coberturas protetoras contra vandalismo para as 

unidades de comando

Equipamento adicional

Máquina de base
 Versão de 4 rodas
 Raspador dividido
 Conexão para martelo hidráulico
 Iluminação conforme o código de trânsito (StvzO)
 Farol adicional, encaixável
 Farol adicional, pé magnético
 Óleo hidráulico biodegradável

Troca rápida do cilindro de fresagem
 POWER DRUM 500 LA20
 Cilindro de fresagem fina 600 LA6
 POWER DRUM 600 LA20
 Cilindro de fresagem fina 500 LA6

Correias transportadoras
 Correia transportadora, longa
 Correia transportadora longa, hidr. dobrável
 Correia transportadora, curta

Sistemas automáticos de nivelamento
  Nivelamento básico, visor de comando, sensor 

com cabo de tração, comando (um lado)
  Nivelamento avançado 1, sensor com cabo de 

tração adicional (dois lados)
  Nivelamento avançado 2, sensor de inclinação 

transversal

Outros
 Hydraulicbreaker
 Reboque de transporte
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