
ESPECIALISTA EM COMPACTAÇÃO
A ORIGINAL – COMPACTADORES VIBRATÓRIOS DA BOMAG
A BOMAG é líder em compactadores vibratórios desde 1957. O que começou com ape-

nas um modelo, é hoje uma família inteira de compactadores vibratórios com mono-

cilindro e duplo cilindro, com algo em comum: produzem os melhores resultados de 

compactação.





ROLO VIBRATÓRIO COM MONO-
CILINDRO: BW 71 E-2
O modelo BW 71 E-2 se destaca 

pela qualidade de acabamentos, 

especialmente em aplicações de 

asfalto, de reparação e manuten-

ção. Devido ao diâmetro do cilindro 

de 600 mm e 710 mm de largura 

operacional, que garantem uma 

excelente qualidade de compacta-

ção. 

ROLO VIBRATÓRIO COM MONO-
CILINDRO: BW 55 E
Este modelo se destaca pela leveza 

e fácil manuseio em espaços confi-

nados, além da facilidade de mano-

brabilidade e de transporte. Sim-

plesmente único!

ROLO VIBRATÓRIO COM DUPLO 
CILINDRO: BW 75 H
Este modelo de alta produtividade 

é ideal para a compactação de 

asfalto e terraplanagem. Com lar-

gura do cilindro de 750 mm e alto 

poder de compactação garantem 

um excelente acabamento.
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REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA 
DE COMPACTAÇÃO

Nenhum outro fabricante possui anos de experiência como a BOMAG, onde tudo começou 
com o primeiro rolo vibratório duplo guiado à mão, e a tecnologia tem se desenvolvido 
constantemente. Mas uma coisa continua a mesma: a qualidade de compactação incom-
parável e a confiabilidade de um BOMAG.

ROLO VIBRATÓRIO COM DUPLO-CILINDRO:
BW 65 H
O modelo mais vendido da BOMAG impressiona 

pela exclusiva vibração dupla e acionamento 

hidrostático para garantir o controle de veloci-

dade suave ou velocidades de deslocação ele-

vadas.



FÁCIL PARA TRANSPORTAR
A barra de direção articulada permite um 

menor espaço para transporte do equipa-

mento.

O acionamento mecânico, que não 

requer manutenção, assegura um 

acionamento constante em qualquer 

tipo aplicação.

ACIONAMENTO CONFIÁVEL

VERSATILIDADE
Todos os rolos vibratórios 

controlados manualmente 

estão equipados com um 

tanque de água como padrão.

BENEFICIOS EM DETALHES

32



POTÊNCIA ELEVADA
O sistema de vibração duplo da BOMAG 

permite um funcionamento silencioso e 

uniforme para uma superfície regular. 

Graças a seu poder de centrifugação e 

sua velocidade de trabalho, que garan-

tem uma excelente compactação e alta 

produtividade.

Acionamento manual e elétrico são 

itens de série nos compactadores 

vibratórios com duplo cilindro.

ACIONAMENTO SIMPLES

TRABALHO SEGURO
Desde a regulagem da rotação ao 

modo de vibração: todas as funções 

são comandadas através da barra de 

direção, de forma simples e seguras 

para o operador.

Dependendo do país de comercialização pode ser necessário proceder a alterações técnicas. 33


