
Motor: Cummins 130 HP / 97 kW - nível de emissões Tier 3

Painel de comando: com display de monitoramento das principais funções

Novo design: excelente visibilidade para o operador e acesso facilitado para manutenções 

Mesa: SPF 2.5 para até 6 m de largura de pavimentação, com ajuste do ângulo de ataque por manípulo

Capacidade de produção: 600 t/h

VIBRO ACABADORA De AsfAltO
VDA 700 MAX

O equipamento com o melhor custo x benefício do mercado, 
agora ainda mais completo!
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Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em informações vigentes na data de aprovação da publicação. A Bomag Marini Latin America se reserva o direito de alterar as 
especificações e desenhos e de suprimir componentes sem aviso prévio, bem como adaptar o equipamento a diversas condições operacionais. Os dados de rendimento dependem das 
condições da obra. Alguns dos equipamentos mencionados são opcionais, mesmo sem indicação explícita no texto. Junho/2015
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Motor

• Motor eletrônico turbo diesel 
Cummins QSB 4.5 Tier3
• Alta potência e torque: 130 HP / 
97 kW @ 2200 rpm
• Baixo nível de ruído e consumo 
de combustível
• Excelente autonomia - grande 
volume do tanque (210 litros)

Dados técnicos

Plataforma de comando

• Painel com display digital para monito-
ramento das funções do equipamento
• Excelente visibilidade: 
   - Assento do operador confortável e 
ajustável para melhor posição de operação
   - Deslocamento lateral até 21 cm para fora 
do chassi
• Tampa de proteção antivandalismo para painel

Chassis / unidade tratora
• Chassis com novo design: excelente visibilidade para o operador e acesso facilitado para manutenções ou serviços
• Silo de massa de 12 t
• Acionamento hidráulico por quatro motores independentes (2 para transportadores e 2 para helicoidais), todos 
operados individualmente. Permite aplicações de misturas com polímeros especiais ou a frio para bases (BGS, 
BGTC e CCR)
• Regulagem de altura dos helicoidais
• Peso operacional de 15.800 kg
• Esteiras com sapatas de borracha com 2.800 mm de contato com o solo 
• Kit de limpeza 

Opcionais
• Sapata de redução da largura de pavimentação para 1,60 m 
• Extensões mecânicas de mesa para até 6,05 m de largura de pavimentação
• Sistema de nivelamento eletrônico longitudinal e transversal com esqui de alumínio de 6 m

Mesa compactadora
• Mesa SPF 2.5 com largura de pavimentação 2,50 m a 4,75 m variável hidraulicamente
• Espessura de pavimentação: 15 mm a 300 mm 
• Chapa alisadora central única e de alta resistência ao desgaste
• Ângulo de ataque com fácil regulagem durante operação por meio de manípulo
• Sistema de flutuação para alívio de peso 
• Ajuste de coroamento: -2% a +4%
• Extensões hidráulicas da mesa com ajustes independentes de altura e de inclinação de coroamento, 
proporcionando as mais diversas seções de pavimentos
• Sistema de aquecimento por GLP com 4 queimadores


