
ALTA CONFIABILIDADE
PROTEÇÃO COMPLETA. PLACAS VIBRATÓRIAS REVERSIVEIS BOMAG
Quando é necessário maior rendimento 

em termos de compactação, estes são 

os modelos ideais. Todos os equipamen-

tos nesta categoria apresentam proteção 

completa de motores e demais compo-

nentes.





MAIOR DESEMPENHO DA CATEGORIA: 
BPR – CLASSE DE POTÊNCIA DE 45 A 60 KN
Com um peso operacional entre 350 e 500 kg, 

as placas vibratórias a Diesel da BOMAG propor-

cionam um excelente resultado de compactação 

e acabamento da superfície, especialmente nos 

trabalhos de terraplanagem e na colocação de 

blocos de pavimentação.



MAIOR DESEMPENHO 
 COMANDADO À DISTÂNCIA: 
BPH 80/65 S
Elevado rendimento de compacta-

ção na construção de trincheiras, 

esgoto e construção de gaso-

dutos. Tudo isto com a máxima 

segurança através do comando 

de rádio/cabo opcional ou con-

trole remoto.

LEVE E VERSÁTIL: 
CLASSE DE POTÊNCIA 
DE 25 A 40 KN
Com pesos operacionais entre 

120 e 300 Kg, estes modelos são 

fáceis de transportar e podem ser 

utilizados em diversas aplicações.

MÁXIMA POTÊNCIA: 
BPR – CLASSE DE POTÊNCIA 
DE 70 A 100 KN
Graças às grandes larguras de 

trabalho e ao elevado rendimento 

de compactação, estes modelos 

proporcionam um desempenho 

superior.

As placas vibratórias reversíveis são referência em qualquer obra de pequeno e médio porte. A BOMAG 
oferece a linha completa de modelos com peso operacional entre 120 e 750 Kg. Estes modelos são 
altamente versáteis para terraplanagem, asfalto e colocação de blocos de pavimentação.

EQUIPAMENTOS COM DESEMPENHO 
SUPERIOR



Rodas de transporte, opcionais, a 

prova de furos para o transporte rápido 

e fácil para todos os modelos de até 

300 Kg.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

FACIL DE OPERAR
Item de série, o Tip-Control garante o 

mais elevado nível de conforto de opera-

ção e trabalho com menor cansaço.

TOTALMENTE PENSADO
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Capô especial articulado oferece total 

proteção do motor e demais compo-

nentes, mantendo uma melhor acessi-

bilidade ao motor.

PROTEÇÃO COMPLETA DO 
MOTOR E COMPONENTES

Cada operador pode ajustar a barra de 

direção conforme a sua necessidade, 

além da vibração reduzida da barra.

AJUSTE INDIVIDUAL

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas. 25



ECONOMIZER – ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO 
E PRECISO DA COMPACTAÇÃO EM TEMPO REAL

O BOMAG ECONOMIZER permite ao operador moni-

torar continuamente o progresso de compactação. O 

sistema indica se é necessário efetuar passadas adi-

cionais, permitindo ao cliente poupar tempo e dinheiro. 

O BOMAG ECONOMIZER está disponível para todas as 

placas vibratórias reversíveis a partir de 350 kg.
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SEM RISCO DE RUPTURA

STONEGUARD. A PLACA PARA COLOCAÇÃO DE 
BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO
Com as máquinas de compactação convencionais, a 

taxa de quebra dos blocos de pavimentação atinge 

frequentemente os 30%. Isso pode traduzir-se em 

custos elevados. A nova placa vibratória da BOMAG 

é projetada para evitar este tipo de perda.  A série  

STONEGUARD inclui diversos modelos de placas 

vibratórias reversíveis com pesos operacionais entre 

150 e 500 Kg. Ao utilizar esta placa para colocação 

de blocos de pavimentação, obterá resultados satisfa-

tórios relativos à produtividade, qualidade e redução 

de custos.

RESUMO DAS VANTAGENS:
■■ Aumento de produtividade em até 30%

■■ Evita lascar cantos e quebrar os blocos de pavimen-

tação

■■ Operação precisa, evita a movimentação dos blocos 

de pavimentação

■■ Pode ser utilizado em qualquer tamanho e formato de 

bloco de pavimentação

■■ Custos operacionais reduzidos
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