
MULTIPLICANDO OS SEUS 
 BENEFICIOS
OPERAÇÃO INTELIGENTE. COMPACTADOR VIBRATÓRIO MULTIUSO BMP 8500
Quando o projeto exige soluções de alta 

qualidade: O compactador vibratório mul-

tiuso com junta articulada e controlado 

através de controle remoto via cabo ou 

rádio é útil nos locais onde você não pode 

ou não quer estar. Com o controle remoto, 

você possui toda a segurança e controle 

em mãos. 





EXCELENTE COMPACTAÇÃO
Com um peso operacional de 

1,6 t, o compactador vibrató-

rio multiuso atinge resultados 

de compactação de excelên-

cia, seja na compactação de 

solos, na construção de valas 

e canaletas ou na construção 

de pequenos canais e assenta-

mento de tubos.



Especialmente projetado para os trabalhos de terraplanagem, o compactador vibratório multiuso com 
junta articulada BMP 8500 da BOMAG, adequa-se especialmente para a compactação de solos coe-
sivos na construção de valetas, aterros de construção, construção de canais para assentamento de 
tubos e para a utilização em qualquer local que seja de acesso restrito ou perigoso.

EVOLUÇÃO NA TERRAPLANAGEM

EXTENSÃO DE CILINDRO 
REMOVÍVEL
A largura operacional pode ser 

facilmente ajustada para 610 

ou 850 mm devido às extensões 

removíveis dos cilindros. Simples 

e alteradas diretamente na obra! 

Uma vantagem especial para 

aumentar o campo de aplicação.

TAMBÉM COM CILINDROS LISOS
O BOMAG BMP 8500 também 

pode ser opcionalmente equi-

pado com um rolo liso para uma 

melhor qualidade de superfície 

sem marcas, mesmo em solos 

com areia.
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Com a extensão original de cilindro da 

BOMAG, você conseguirá ajustar em 

poucos minutos a largura operacional 

de seu equipamento para 610 ou 

850 mm.

ALTERAÇÃO RÁPIDA DA 
LARGURA OPERACIONAL

Além do moderno motor 

KUBOTA, a tecnologia 

ECOMODE da BOMAG 

garante custos ope-

racionais reduzidos. 

Caso nenhum sinal de 

comando seja enviado 

ao compactador, após 

alguns segundos o motor 

regula automaticamente 

para baixa rotação. 

Assim reduzindo custos.

MOTOR POTENTE 
E CONFIÁVEL

TECNOLOGIA SUPERIOR
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O compartimento do excêntrico totalmente 

protegido previne a entrada de água e 

sujeira, e previne a abrasão das manguei-

ras hidráulicas. Isso aumenta a segurança 

operacional e reduz custos de manuten-

ção em longo prazo.

SEGURANÇA INTEGRADA

Graças ao controle com sinais via rádio/

cabo, uma exposição solar repentina, 

uma posição desfavorável em relação ao 

equipamento ou a operação simultânea 

de diversos equipamentos em uma obra, 

deixaram de ser um problema. Os ajustes 

de frequência e o mau funcionamento 

devido a desgastes são coisas do pas-

sado!

RESPOSTA SEGURA

SINAL SEGURO E CONFIÁVEL

O sistema de segurança operacio-

nal BOSS (BOMAG Operator Safety 

 System) representa a máxima proteção 

operacional. Se por acaso o operador 

entre na área de proximidade com 

compactador (1 – 2 metros), o equi-

pamento para de funcionar automa-

ticamente, evitando acidentes. Nada 

poderia ser mais seguro.

Modificações técnicas talvez sejam necessárias dependendo do país de destribuição. 39



COMPACTAÇÃO OTIMIZADA

O OPERADOR SABE QUANDO A COMPACTAÇÃO ESTI-
VER CONCLUÍDA
Único na tecnologia de compactação: o BOMAG    

ECONOMIZER é bem visível e está integrado de forma 

protegida no capô do compactador vibratório multiuso 

BMP 8500. Este ajuda o operador a atingir excelen-

tes resultados de compactação. Não poderia ser mais 

fácil!

O ECONOMIZER permite ao operador monitorar con-

tinuamente o progresso da compactação, podendo 

assim detectar a qualquer momento, e de forma con-

fiável, os pontos no solo que são necessárias passa-

das adicionais ou não. Retrabalho não é mais neces-

sário. Além disso, passadas desnecessárias ao longo 

de compactação também são evitadas, o que resulta 

em uma economia de tempo de até 25%.

O compactador vibratório multiuso BMP 8500 controlado remotamente é a solução ideal para os locais 
mais estreitos e inacessíveis. Com a tradicional qualidade BOMAG, este é o primeiro equipamento 
deste tipo, que permite ao operador acompanhar o progresso da compactação. A incerteza é coisa do 
passado.

40



REVOLUÇÃO NA TERRAPLANAGEM
O primeiro compactador vibratório 

multiuso comandado remotamente 

via rádio que indica quando o serviço 

está pronto. Graças ao ECONOMIZER,

o operador sabe quando atinge uma 

compactação satisfatória.


