
OPERAÇÃO SEGURA E FÁCIL

TRABALHO FÁCIL COM COMPACTADORES DE PERCUSSÃO BOMAG
Trabalho livre de fadiga: basta acionar o 

interruptor principal, ligar e iniciar o tra-

balho! Equipamento com design robusto, 

comando intuitivo e segurança de manu-

seio. Os compactadores de percussão da 

BOMAG são a primeira escolha em todas 

projeto.





Robustos, confiáveis e extremamente eficientes: os compactadores de percussão da BOMAG, com seus 
motores de 4 tempos, se tornaram imprescindíveis em todas as obras, seja na construção de canaletas, 
aterros, fundações e mesmo sobre o asfalto. Facilidade para operação e alta produtividade.

MOTORES DE 4 TEMPOS

MAIS POTÊNCIA E DESEMPENHO 
SUPERIOR: BT 65 PARA MELHO-
RES RESULTADOS DE COMPAC-
TAÇÃO
Para os serviços mais difíceis, os 

melhores resultados de compac-

tação e a alta produtividade do 

equipamento que é referência na 

categoria. 



POTÊNCIA A DIESEL: BT 80 D 
PARA CONDIÇÕES EXTREMAS
Para aplicações prolongadas em 

obras com utilização exclusiva 

de combustível Diesel. O equipa-

mento que garante maior força 

de impacto e produtividade.

MODELO ECONÔMICO: BVT 65 
PARA RESULTADOS DE COM-
PACTAÇÃO COMPLETOS
O modelo referência na catego-

ria. Para aplicações ocasionais 

garantindo a alta produtividade.

LEVEZA: BT 60 
PARA UM FÁCIL MANUSEIO
O compactador de percussão mais 

leve da categoria: ideal para traba-

lhos de uso contínuo em áreas con-

finadas. Equipamento referência na 

categoria.

Os compactadores de percussão – Tamper da BOMAG com motor a gasolina Honda GX 100 (BT 60 e BT 65) também podem ser utilizados 
em trincheiras com uma profundidade superior à altura do homem e com uma largura de, pelo menos, 1,5 metros. Estes são abrangidos 
pela lista de financiamento da BG BAU: www.bgbau.de (BG Bau, Alemanha, 2015) 9



ROBUSTEZ EM DETALHES

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Controle automático do nível de óleo evita 

o arranque do motor à gasolina caso o 

nível de óleo esteja baixo. Este sistema 

proporciona maior proteção ao equipa-

mento e garante uma longa vida útil.

LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE

As rodas de transporte opcionais 

asseguram um manuseio fácil em 

qualquer local de trabalho.

LONGA VIDA ÚTIL
O sistema de ar com 

filtro duplo de dois 

estágios e os motores à 

gasolina garantem maior 

confiabilidade e resistên-

cia ao equipamento.
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A proteção completa do motor, feita de 

material especial e de alta resistência, 

protege o equipamento contra corrosão 

e danos causados pela falta de cui-

dado. As proteções reduzem custos de 

reparos em até 33%. 

PROTEÇÃO COMPLETA

O interruptor de segurança integrado 

permite que o motor e o fornecimento 

de combustível seja ligado/desligado 

simultaneamente com apenas um 

movimento de mão.

TUDO SOB CONTROLE

Barra de operação 

ajustável permite ajuste 

rápido e individual para 

cada operador e asse-

gura um trabalho livre de 

fadiga.

SEGURANÇA 
OPERACIONAL

O horimetro e o taquímetro integrados 

com indicador da próxima manutenção 

asseguram o planejamento ideal para 

as manutenções.

TUDO À VISTA

A especificação dos equipamentos depende do tipo de modelo, opções selecionadas e do país de comercialização. 11



Trabalhos em valetas profun-

das ou em espaços confina-

dos? Com os novos compacta-

dores de percussão da BOMAG, 

com emissão reduzida de CO, 

não terá qualquer problema. E 

para usuários que desejam dar 

mais um passo em frente: a 

série G da BOMAG já chegou. 

Com o acionamento a gás é 

possível atingir valores de CO 

impressionantemente reduzi-

dos. A solução viável para as 

condições operacionais mais 

exigentes.



RESPIRE FACILMENTE
Com os compactadores de percussão – Tamper BT 60 G

e BT 65 G, a BOMAG apresenta os primeiros compac-

tadores de percussão do mundo com acionamento a 

gás. Estes modelos somam pontos especialmente pelo 

fato de atingirem valores de CO que são praticamente 

impossíveis de medir. Deste modo, além de serem eco-

lógicos, preservam ainda a saúde do operador, mesmo 

em condições extremas.

Os compactadores de percussão estão equipados com 

o mais moderno motor de 4 tempos, o qual é acionado 

através de gás propano convencional. Os dois botijões 

de segurança são abastecidos em somente alguns 

segundos. Isso facilita o manuseio nas obras, bem 

como o reabastecimento dos tanques. Com os tanques 

completos, o equipamento está apto a operar por até 

2 horas.

Alguns trabalhos apresentam desafios maiores do que outros: por exemplo, espaços fechados ou trin-
cheiras profundas. O primeiro compactador de percussão do mundo acionado a gás da BOMAG satisfaz 
as mais altas exigências de segurança e saúde para as condições de trabalho mais extremas.

A ESCOLHA MAIS LIMPA DE COMBUSTÍVEL

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas.
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