
SEMPRE EM MOVIMENTO. 
EM QUALQUER PISO
OPERAÇÃO COM AVANÇO RÁPIDO. PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL
Quem confia na qualidade da BOMAG 

pode trabalhar em qualquer tipo de 

obra de forma confiável. Seja em tra-

balhos de terraplanagem, asfalto ou na 

colocação de blocos de pavimentação. 

Foi por isso que tornamos até nossas 

pequenas placas ainda mais robustas.





As placas vibratórias unidirecionais são projetadas para utilizar em todos os trabalhos de asfalto, terra-
planagem e colocação de blocos de pavimentação. A BOMAG oferece sempre a solução mais adequada 
para os melhores resultados de compactação através de suas placas vibratórias reversíveis.

COMPACTAÇÃO COM QUALIDADE

LEVEZA: BP10/35 E BP 12/40
Equipamentos especiais para rápi-

dos reparos, especialmente para 

áreas de difícil acesso. Estes equi-

pamentos oferecem facilidade de 

manuseio e operação econômica.

MÁXIMO DESEMPENHO: 
BP 20/50, BP 20/50 D, 
BP 25/50 E BP 25/50 D
As placas indicadas para o opera-

dor profissional que diariamente 

deve cumprir os mais elevados 

níveis de compactação.

ESPECIALISTA EM ASFALTO: 
BP 12/50 A
Equipado com uma placa de base 

especial é a placa ideal para tra-

balhos em asfalto. A placa de base 

especial garante uma compactação 

perfeita e um ótimo acabamento.



MULTIFUNCIONAIS: BVP 10/36 E BVP 18/45
Equipamentos compactos e versáteis, estes 

modelos são indispensáveis para aplicações em 

terraplenagem, asfalto e pavimentação. Desen-

volvidos para todos aqueles que exigem qualidade 

BOMAG!



Os tapetes de plástico (opcional) 

oferecem uma excelente proteção 

contra danos na superfície dos blocos 

de pavimentação.

COMPACTAÇÃO SENSÍVEL

O arco de suporte rebatível está montado sobre 

apoios anti-vibratórios. Isso reduz as vibrações 

sobre mãos e braços do operador. Esse recurso 

aplica-se para as séries BP e BVP.

BAIXA VIBRAÇÃO

As alças de transporte per-

mitem um transporte fácil e 

seguro para todos os mode-

los desta categoria.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

GRANDEZA EM DETALHES
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RÁPIDO DE ABASTECER

Proteção completa da correia, padrão 

para todos os modelos, proporciona maior 

segurança ao operador e reduz os traba-

lhos de manutenção. 

SEGURO

Na série BP, além de possuir uma maior 

capacidade de armazenamento, o tanque 

de água removível possui um indicador do 

nível de água.

Quadro de proteção projetado para 

proteger o motor e demais componentes.

PROTEÇÃO COMPLETA DO 
MOTOR E COMPONENTES

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas. 19


