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MILHÕES DE QUILÔMETROS 
LEVAM NOSSA ASSINATURA.
Você constrói as melhores estradas, que im-

pulsionam o progresso. Para proporcionar 

você a realizar essa tarefa, nós construímos 

as melhores máquinas. Como parte do grupo 

FAYAT – um grupo líder internacional –, ofere-

cemos máquinas para todos os tipos de tra-

balhos na área da construção de estradas: 

desde compactadores estáticos tamping para 

solo, a fresadoras a frio e recicladoras, de 

compactadores de asfalto a vibro-acabadoras 

de estrada. Há mais de 60 anos que a história 

de nossa empresa é sinônimo da história da 

construção de estradas.

 

Com nosso know-how acumulado somos um 

motor de inovação que dita o ritmo para toda 

a indústria. A BOMAG desenvolveu uma gran-

de variedade de tecnologias, desde sistemas 

para a medição e o controle da compacta- 

ção, como o ECONOMIZER e o ASPHALT  

MANAGER, até tecnologias para a redução 

dos custos operacionais, como o ECOMODE, 

e o aquecimento de mesa mais eficaz do mer-

cado: o MAGMALIFE. Oferecemos soluções 

para os mais variados tipos de aplicação.

 

Nossa rede global de especialistas e nossos 

parceiros presentes em mais de 120 países 

estão prontos para auxiliá-lo desde a configu-

ração dos equipamentos até à aplicação de 

soluções para as tarefas mais difíceis.

 

Nossa capacidade de inovação se deve a nos-

sos mais de 2500 funcionários espalhados 

por todo o mundo, com seus sérios compro-

metimentos e sua vasta experiência. Um 

know-how que nos faz líderes mundiais desse 

setor. A razão disso é nosso compromisso ab-

soluto com a qualidade: no desenvolvimento e 

fabricação dos produtos, na qualificação de 

nossos funcionários e no serviço, que garante 

excelente assistência no local.





BM 1000/30 BM 1200/30 BM 1300/30

O FUTURO DA FRESAGEM A FRIO JÁ COMEÇOU.

A BOMAG oferece uma vasta gama de fresadoras a frio 

inovadoras. Desde a máquina compacta com 500 mm de 

largura de trabalho até à classe 750 HP com 2 200 mm.  

A BOMAG estabeleceu novos padrões técnicos, sobretudo 

no que diz respeito à facilidade de manutenção e à tecno-

logia de fresagem.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE PARA UMA APLICAÇÃO VER-
SÁTIL.
Graças à sua elevada flexibilidade, os vários tipos de má-

quinas possibilitam uma aplicação versátil. Com seu exce-

lente poder de manobra e construção compacta, essas 

máquinas são adequadas para a fresagem seletiva de pa-

vimentos de estrada e pisos em espaços apertados, mas 

também em estradas federais e municipais. Para os traba-

lhos de canalização é possível remover as camadas de 

desgaste, ligante e de base em somente uma passagem. 

A flexibilidade durante a aplicação e a elevada disponibili-

dade da máquina são ainda complementadas com uma 

oferta de manutenção em parceria: seja durante as inspe-

ções, verificações ou aconselhamento no local por um es-

pecialista da BOMAG.

FRESADORAS A FRIO BOMAG BM 500/15 e 600/15.
A BM 500/15 e a BM 600/15 incorporam, como primeiras 

fresadoras compactas do seu tipo, uma tecnologia de fre-

sagem inovadora, baseada em uma geometria moderna 

dos rotores, com um conceito de conforto para o operador 

sem igual. Esse conceito de conforto tem como pressu-

posto um posto de trabalho completamente isolado das 

vibrações, graças ao qual é possível realizar todos os tra-

balhos a partir de uma posição ergonômica.
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BM 500/15 BM 600/15 BM 1000/35 BM 1200/35 BM 1300/35

BM 2000/60 BM 2200/60 BM 2000/75 BM 2200/75

5



DETALHES INTELIGENTES PARA 
TRABALHOS BEM-SUCEDIDOS. 

 Máxima produtividade, setor de giro 

mais alargado e ajustável em altura, 

e correia com velocidade ajustável 

para a máxima flexibilidade.

 Cava da roda otimizada.

 Excelente altura livre até o solo para 

fresar até à borda do passeio.

 Cilindro de fresagem de troca 

rápida de série.

 Desgaste reduzido graças 

aos cilindros de fresagem 

BOMAG e velocidade de 

corte ajustável.

GRANDE CAPACIDADE DE TRANSPORTE

MENOS TRABALHOS MANUAIS 
= MENOS CUSTOS

MÁXIMA FLEXIBILIDADE, PRONTA 
PARA TODAS AS OBRAS

EXCELENTE CAPACIDADE 
DE FRESAGEM



 Aspiração do ar a partir de cima.

 Pontos de manutenção agrupados.

  Banco/posto de trabalho ergonômico. 

  Isolado das vibrações, incluindo todos 

os elementos de comando para uma 

aplicação duradoura e segura.

BALANÇO TÉRMICO SEGURO E INTER-
VALOS DE MANUTENÇÃO LONGOS

MANUTENÇÃO DIÁRIA RÁPIDA E SIMPLES 
GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL 

EXCELENTE CONCENTRAÇÃO 
E TRABALHOS SEM FADIGA



A AMPLA VARIEDADE.
Uma fresadora tem de fresar – preferencialmente em 

diversos tipos de aplicação e em diversas larguras de 

trabalho. Por essa razão, para as fresadoras compactas 

UMA FRESADORA TEM DE FRESAR, FRESAR, 
FRESAR …

BOMAG estão disponíveis diversos cilindros de fresagem 

de troca rápida, que possuem as larguras de trabalho e 

distâncias entre as linhas corretas para todas as obras.
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Cilindro de fresagem fina BOMAG

Característica
Excelente superfície de fresagem a uma profundidade de fresagem 

baixa e velocidade de rotação elevada

Aplicação
Reparo de superfícies de vias irregulares e deformadas

Cilindro de fresagem padrão BOMAG 
(cilindro multifuncional)

Característica
Capacidade de fresagem máxima a uma profundidade de fresagem e 

velocidade de rotação médias

Aplicação
Remoção de faixas de asfalto, valas para canalização, reparo de estra-

das e trabalhos de acabamento universais

CILINDRO DE FRESAGEM POWER DRUM BOMAG

Característica
Capacidade de fresagem máxima a uma profundidade de fresagem 

elevada, com baixa velocidade de rotação 

Aplicação
Remoção de superfícies na profundidade completa, criação de valas 

para canalização e aplicação de textura à superfície da estrada



O CILINDRO DE FRESAGEM DE TROCA RÁPIDA –          
UTILIZAÇÃO INCORRETA? IMPOSSÍVEL!
Para garantir uma rápida execução dos trabalhos na obra, 

quando necessária a troca do cilindro de fresagem é im-

portante que ela seja realizada de forma rápida, descom-

plicada, livre de avarias e com desgaste reduzido.

Nas fresadoras compactas BOMAG isso não é um proble-

ma. Pois toda a máquina foi concebida de forma a garantir 

que erros de operação estejam praticamente excluídos. 

Nesse caso, as tubulações hidráulicas e os cabos, por 

exemplo, são deslocados para trás, através da charneira 

da porta da caixa de fresagem. Sem desmontagens, sem 

trabalhos desnecessários, sem possibilidade de erros! 

Os detalhes inteligentes facilitam a troca do cilindro de 

fresagem. As guias na engrenagem aceleram a detecção 

da posição do cilindro de fresagem.

E um mandril de centragem situado na carcaça protege as 

roscas da porta da caixa de fresagem contra danos.
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… e o acesso ao cilindro de fresagem está livre.

Rebater a roda para a frente …

O mandril de centragem protege as roscas da porta da caixa de 
fresagem.

… abrir a porta lateral …



BOMAG – PRECISÃO DURANTE A FRESAGEM.

Uma fresadora deve fresar de forma precisa. Os cilindros de fresagem BOMAG possuem uma geometria ino-
vadora. A disposição otimizada das ferramentas assegura um corte homogêneo e sem vibrações. Graças à 
elevada espessura do material, o cilindro de fresagem age como um volante de inércia, transmitindo significa-
tivamente menos vibrações para a máquina do que um cilindro convencional. Isso fomenta uma maior vida útil 
da fresadora.  

A geometria especial dos cinzéis de borda proporciona 

uma aresta de corte lisa, com um mínimo de quebras. Isso 

reduz a necessidade de realizar trabalhos complementa-

res e, em função disto, reduz também os custos para o 

empreiteiro. Os novos cortadores diagonais protegem o 

tubo da camisa durante a marcha em curvas e evitam que 

os suportes raspem na margem. Não é necessário reali-

zar uma soldadura de separação; desse modo, se evitam 

tempos de parada e custos de reparo desnecessários.

10



Elevada espessura do rotor para uma longa vida útil e um 

funcionamento sem vibrações.

Os porta-ferramentas desenvolvidos pela BOMAG encon-

tram-se em suportes fresados de forma precisa; dessa 

forma, não somente transmitem melhor a potência, como, 

graças ao seu posicionamento preciso, também apresen-

tem uma maior vida útil do que os porta-ferramentas con-

vencionais.

As ferramentas podem ser facilmente e rapidamente re-

movidas a partir da parte traseira. Isso garante uma eleva-

da disponibilidade da fresadora e permite reduzir tempos 

de parada desnecessários – assim, você fica com mais 

tempo para ganhar dinheiro.
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Uma fresadora tem de fresar rapidamente – tão rápido quanto possível –, sem sobrecarregar os componentes 
e nunca perdendo sua precisão. A melhor forma de alcançar isso é através dos ajustes e das velocidades vari-
áveis, bem como através da indicação no campo de visão do operador, que o informa sobre o quão profunda-
mente está fresando.

TUDO À VISTA.

VELOCIDADE DE CORTE VARIÁVEL E MAXIMIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA DO AVANÇO.
As fresadoras compactas BOMAG possuem três velocida-

des de corte ou fresagem variáveis, que podem ser facil-

mente ajustadas através de um interruptor no painel do 

operador. Assim, é selecionada a velocidade adequada 

para a respectiva aplicação, garantindo a obtenção da 

melhor qualidade da superfície possível. Também o des-

gaste dos rotores é reduzido.

Ao mesmo tempo, o avanço é automaticamente maximi-

zado – ou, por outras palavras, de acordo com a veloci-

dade de corte selecionada, a fresadora trabalha tão rapi-

damente quanto possível. 

O resultado é evidente: a potência do motor é utilizada da 

forma ideal e os componentes não são sobrecarregados.

CONTROLE DA PROFUNDIDADE DE FRESAGEM.
Ao mesmo tempo, uma indicação digital, livre de desgaste, 

que se encontra diretamente no campo de visão do ope-

rador, lhe indica a profundidade de fresagem. Embaixo da 

indicação, à esquerda e à direita, se encontra adicional-

mente um botão de calibração para realizar o zeramento.

Embaixo da indicação digital estão posicionadas duas ala-

vancas; através dessas é possível regular e dosear pro-

porcionalmente o ajuste de altura. Para tal, está disponível 

uma velocidade rápida para trajetos de grande dimensão e 

uma velocidade de precisão para o posicionamento exato 

da profundidade de fresagem. Rápida e, ainda assim, pre-

cisa – isso aumenta a eficiência econômica da obra.

O SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA.
Igualmente fácil de regular através do painel do operador 

central – o sistema de pulverização de água. Esse asse-

gura o resfriamento das ferramentas durante a fresagem 

e, como tal, também uma maior vida útil dos mesmos.
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Ajustável manualmente — a velocidade de corte ideal para todas as aplica-
ções.

A indicação digital da profundidade de fresagem e os interruptores para as ve-
locidades de deslocamento encontram-se diretamente no campo de visão do 
operador.



A instalação é regulada através de dois interruptores. Atra-

vés do interruptor esquerdo é possível ligar o modo auto-

mático de economia de água. Com esse modo, somente 

é pulverizada água se a fresadora estiver realmente fre-

sando. O segundo interruptor, à direita, regula proporcio-

nalmente a quantidade ajustável de água pulverizada.

Com esse interruptor é possível assegurar que é sempre 

aplicada a quantidade de água correta, quando essa é 

necessária. Assim evita-se um consumo de água desne-

cessário. O resultado: uma maior autonomia na obra. Pois 

quanto mais tempo durar o combustível no tanque, menos 

tempo a máquina fica parada para reabastecer.

Também a manutenção da barra de pulverização de 

água é rápida e simples. A barra de pulverização, de fácil 

acesso, pode ser retirada e sujeita a manutenção sem 

recorrer a ferramentas. Menos esforço de manutenção, 

proporcionado por um desgaste mais reduzido das ferra-

mentas de corte.
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… para efeitos de manutenção.

A barra de pulverização de água pode ser facilmente acessada e …

Regulação simples do sistema de pulverização de água através de dois inter-
ruptores de comando.

… pode ser facilmente retirada sem recurso a ferramentas …



Uma fresadora deve deixar vias limpas na obra. Não é somente a superfície fresada que deverá estar perfeita. 
Também é necessário assegurar que não existem acumulações de material ou material de fresagem perdido, 
que resultem na necessidade de realizar retoques manuais. Pois esses custam tempo e dinheiro.

UM TRABALHO LIMPO.

PLACAS LATERAIS, QUE NÃO DEIXAM CAIR NADA.
Graças ao formato especial da engrenagem, está disponí-

vel uma placa lateral reta e especialmente estável. Atra-

vés de seu formato reto é evitado que durante a esca-

vação fique material junto ao cilindro de fresagem. Isso 

poupa muito trabalho manual e tempo.

RETENTORES QUE RETÊM.
O retentor possui o design estável e vantajoso das fre-

sadoras grandes. Para além da função de compressão, 

possui também uma função de elevação e imobilização, 

assim como uma posição de flutuação.

Graças às duas guias massivas, os pequenos embates 

com obstáculos não constituem um problema e não resul-

tam imediatamente em reparos dispendiosos. 

Nos patins massivos de metal duro encontra-se adicional-

mente uma indicação bem visível da borda de fresagem, 

que auxilia o operador na aplicação precisa. 
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Aplicação precisa graças à indicação da borda de fresagem no retentor. Patins de metal duro — resistentes a condições adversas.

A placa lateral reta é especialmente estável e durável.



A PORTA DO RASPADOR
OPCIONALMENTE TAMBÉM DIVIDIDA.
A porta do raspador também possui uma função de flutu-

ação, elevação, imobilização e compressão. A função de 

compressão pode ser confortavelmente ajustada a par-

tir do banco do operador; a pressão de encosto pode ser 

simultaneamente verificada a partir do banco do operador. 

Para usufruir da melhor forma das diferentes larguras de 

fresagem, pode ser opcionalmente montada uma porta do 

raspador dividida. Pois desse modo até mesmo as largu-

ras de fresagem mais estreitas podem ser realizadas de 

forma correta e limpa.

SIMPLESMENTE PRECISO – 
O NIVELAMENTO AUTOMÁTICO.
O nivelamento através de um sensor com cabo de tração 

na placa lateral direita facilita e acelera o trabalho de fre-

sagem. Com outro sensor com cabo de tração na placa 

lateral esquerda e o regulador de inclinação transversal, 

as fresadoras compactas estão no mesmo nível das fresa- 

doras grandes. A tela intuitiva exibe ambas as profundida-

des de fresagem e a inclinação transversal em conjunto.

Durante a fresagem pode-se comutar entre os sensores. 

Os valores nominais ajustados permanecem salvos.
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Opcional — a porta dividida do raspador.

Confortavelmente a partir do banco — pressão do raspador ajustável. Operação intuitiva simplificada.

Explícito e facilmente compreensível.



ESPAÇO LIVRE DOS LADOS: MENOS 
RETOQUES.
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Excelente altura livre até o solo graças à cava da roda otimizada. Aproximação precisa até a parede do edifício? Não é um problema.

Disposição compacta das tubagens hidráulicas no contorno da cava da roda.

Outra função importante de uma fresadora com-
pacta e flexível é a boa aproximação dos obstáculos, 
como tampas de esgoto, bordas do passeio, postes 
ou paredes de edifícios. Aqui, todos os centímetros 
são importantes. Pois especialmente esses trabalhos, 
como a eliminação manual de bordas não fresadas, 
são bastante dispendiosos. 

Por essa razão, na BOMAG as tubulações hidráulicas 
encontram-se no contorno da máquina, sem ocupar 
muito espaço e sem escostar em nenhum ponto.

A cava da roda é otimizada e garante uma excelente 
altura livre até o solo, o que possibilita a aproximação 
até à borda do passeio. Um a dois centímetros de tra-
balho manual a menos do que aquilo que você prova-
velmente está habituado a fazer!



As fresadoras compactas estão equipadas com uma 
correia transportadora de alto rendimento, que pode 
ser girada para a esquerda ou direita. O material de 
fresagem é colhido na totalidade, de forma segura e 
sem perda de material, e transportado pela correia 
transportadora até à ejeção. A velocidade da correia 
pode ser ajustada de modo a que o carregamento 
completo e uniforme nunca represente um problema – 
nem mesmo em caminhões maiores. Esse é um 
aspecto muito importante, pois mesmo uma troca 
desnecessária do caminhão pode atrasar os traba-
lhos na obra, o que se traduz em custos adicionais.

NENHUMA MÁQUINA É MAIS RÁPIDA.
Para os trabalhos em espaços especialmente aperta-
dos, a correia transportadora pode ser rapidamente 
desacoplada e acoplada. E o que torna essas fresa-
doras especiais: isso pode ser realizado por somente 
uma pessoa, em somente um passo de trabalho de 
dois a três minutos.

Graças à disposição inovadora do cilindro de ajuste 
na correia transportadora, somente os componentes 
de muito baixo peso têm de ser levantados manual-
mente. Além disso, ele não interfere na parte traseira 
da fresadora.

Terceiro ponto positivo da disposição do cilindro de 
ajuste: a completa correia pode ser deslocada de 
uma só vez de cima para baixo. Não é necessário 
mexer na corrente, como acontece nas fresadoras 
convencionais.
Aqui, a rapidez é verdadeiramente um trunfo, pois 
rapidamente a correia transportadora está nova-
mente acoplada.

Tão rapidamente como uma fresadora for capaz de fresar, terá também de ser capaz de carregar o material 
de fresagem – independentemente de quão alto ou baixo for o reboque do caminhão, ou se esse se encontrar  
diretamente atrás da fresadora, ou atrás da fresadora do lado direito ou esquerdo. E, para espaços especialmen-
te apertados, deve ser possível desacoplar e acoplar novamente a correia de carregamento de forma rápida. 
Aqui, a capacidade de rendimento e a rapidez são um trunfo.

SOLUÇÕES SOB MEDIDA.
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Nenhum cilindro de ajuste atrapalhando na parte traseira da fresadora.

Engate seguro e fácil da corrente — com somente uma mão!

De cima para baixo, de uma só vez e sem mexer na corrente — confortavel-
mente a partir do banco.



Com as fresadoras compactas da BOMAG, o opera-
dor pode realizar todos os trabalhos a partir de seu 
posto, de forma confortável, segura, ergonômica e 
sem quaisquer prejuízos para a saúde. O completo 
posto de trabalho, incluindo todos os elementos de 
comando, está isolado das vibrações.

Todas as funções podem ser facilmente acessadas 
a partir do banco; um banco giratório em 45 graus 
garante uma excelente visibilidade sobre o caminhão 
de carregamento, de um lado, e sobre a borda de fre-
sagem, do outro lado.

Após somente cinco minutos de instrução, um opera-
dor de fresadoras experiente pode operar a máquina. 
Isso é possível graças ao conceito de operação sim-
plificado e intuitivo. O painel do operador de fácil com-
preensão oferece ainda imensas ajudas de operação. 
Entre essas incluem-se funções automáticas como

 Um modo de economia de água
 Uma regulação da carga limite
 Um controle de tração.

Assim, durante a realização dos trabalhos, o operador 
pode concentrar-se totalmente na obra, não apre-
sentando sinais de fadiga. Além disso, o conceito de 
operação simples evita erros de operação, o que é 
vantajoso para a qualidade e rapidez dos trabalhos 
realizados.

A PRIMEIRA FRESADORA COMPACTA QUE 
COLOCA O OPERADOR VERDADEIRAMENTE NO 
CENTRO DE TUDO.
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O banco giratório em 45 graus proporciona uma excelente visibilidade sobre o 
caminhão de carga e a borda de fresagem.

Todas as funções podem ser facilmente acessadas a partir do banco do 
operador.

Um conceito de operação intuitivo. Não é um problema.
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TUDO GRAÇAS À TECNOLOGIA INTELIGENTE.

PROTEÇÃO ATIVA DO OPERADOR AUMENTA A 
CAPACIDADE DA FRESADORA.

Com a mais recente geração de fresadoras compac-
tas, a BOMAG consegue ficar abaixo dos valores infe-
riores do nível de pressão acústica LPA no ouvido 
do operador, indicados pela associação profissional 
alemã. Para o operador, isso significa que as 20 fre-
sadoras compactas BOMAG apresentam um nível de 
ruído mais baixo do que uma fresadora compacta 
convencional.

Para isso, no primeiro passo é montado um motor 
moderno com eixos do diferencial que reduzem a 
vibração; no segundo passo, esse é desacoplado 
do chassi pelo mancal do motor. Isso, para além de 
reduzir o ruído, reduz também significativamente as 
vibrações do chassi, aumentando assim a vida útil 
da máquina. No terceiro passo, o posto de trabalho 
do operador é protegido através do isolamento pre-
ciso das fontes de ruído. O ar de resfriamento e os 
gases de escapamento são conduzidos para o lado 
esquerdo, longe do operador.

No quarto passo é utilizado um ventilador regulado. 
Desse modo é garantido que a fresadora BOMAG 
consegue alcançar sempre sua potência máxima, 
mesmo a uma temperatura ambiente de 45 °C. Se a 
temperatura ambiente for mais baixa, ou se devido a 
tempos de espera a fresadora apresentar uma menor 
necessidade de resfriamento, o ruído é exponencial-
mente reduzido. Além disso, o consumo de combustí-
vel diminui ou fica disponível uma maior capacidade 
de fresagem.
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Custos de operação mais reduzidos, maior potência.

Isolamento acústico e condução inteligente do ar.

A utilização de proteção auditiva já não é obrigatória.



SEMPRE DISPONÍVEL …
Graças ao capô de proteção contra intempéries de 
grande dimensão, opcionalmente disponível, a fresa-
dora e o operador estão sempre preparados para tra-
balhar. Esse pode ser facilmente deslocado, a partir 
do banco do operador; e pode ainda ser ajustado em 
altura sem que seja necessário interromper os tra-
balhos. Desse modo, não somente protege o opera-
dor, como ainda apresenta máxima flexibilidade para 
a realização de trabalhos em espaços apertados.

Também quando escurece, a fresadora mostra seu 
lado flexível. Suficientes conexões 24V para faróis 
adicionais asseguram uma boa iluminação da obra.

… E COM TUDO INCLUÍDO.
Está ainda disponível outra conexão 12V, que o ope-

rador pode utilizar para seu proveito pessoal (p. ex., 
para conectar seu celular ou uma bolsa térmica).

Existem ainda amplos compartimentos de armaze-
nagem e locais pensados para colocar suas bebidas, 
manuais, etc.

A pesada caixa de ferramentas e a pesada caixa de 
ferramentas de corte podem ser armazenadas em 
compartimentos de armazenagem próximos do solo. 
Se for necessário mais espaço está disponível um 
amplo compartimento de armazenagem por cima do 
compartimento do motor.

Elevado conforto e posto de trabalho organizado –  
inigualável proteção para o operador durante a 
operação.

E AINDA HÁ MAIS.
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O capô de proteção contra intempéries de grande dimensão, opcionalmente disponível, pode ser ajustado em altura a partir do banco e sem que seja 
necessário interromper os trabalhos.

Além disso, pode ser facilmente deslocado lateralmente, sendo ideal para a realização de trabalhos em espaços apertados.
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… e próximo do solo para sua caixa de instrumentos e caixa de ferramentas de corte.

Conexões 24V para faróis e conexões 12V para bolsa térmica.

Compartimento de armazenagem para os pertences pessoais do operador …



Também no que se refere ao serviço e manutenção, as fresadoras compactas BOMAG somam pontos graças às 
soluções e detalhes inteligentes e ao conceito EasyService.

SERVIÇO E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADOS.

Todos os pontos de manutenção da fresadora com-
pacta podem ser facilmente acessados através do 
capô do motor de grande abertura, do lado direito da 
fresadora. 
Manutenção diária – garantia para uma longa vida 
útil – mais rápida e simples do que com o conceito 
EasyService? Impossível.

O nível de enchimento de óleo hidráulico encontra-se 
diretamente no campo de visão do operador, quando 
ele está subindo para a plataforma do operador atra-
vés da escada. Embora bem visível, a indicação está 
protegida contra danos pelo contorno da máquina.

Manutenção diária facilitada graças à indicação inte-
ligente dos pontos de serviço na máquina.

22



A aspiração do ar para o motor é realizada a partir de 
cima; desse modo é aspirado o ar mais limpo dispo-
nível. Isso garante intervalos de manutenção longos 
para o radiador e o filtro de ar. E o abastecimento de 
água pode ser acessado a partir de ambos os lados 
da máquina. Isso aumenta a flexibilidade na obra.

ABASTECIMENTO E CARREGAMENTO – TAMBÉM 
NÃO É UM PROBLEMA. 
A fresadora possui um depósito Diesel que não é 
parte integrante do chassi. Em vez disso é inserido 
um depósito seguro e protegido contra ferrugem, de 
forma protegida contra vibrações. Não ocorre enfer-
rujamento ou rompimento do depósito.

Visto que uma fresadora é normalmente rebocada pela parte traseira, a BOMAG montou o bocal de abasteci-
mento no lado esquerdo da fresadora. Desse modo, no posto de abastecimento, esse encontra-se do mesmo 
lado que o bocal de enchimento do caminhão.
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VISÃO GERAL DOS MODELOS. 

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BM 1000/35
[Classe 350 HP]

BM 1200/35
[Classe 350 HP]

BM 1200/35
[Classe 350 HP]

BM 1000/30
[Classe 300 HP]

BM 1200/30
[Classe 300 HP]

BM 1300/30
[Classe 300 HP]

Largura 
de fresa-

gem [mm]
1 000 1 200 1 300 1 000 1 200 1 300

Peso [kg] 21 300-25 500 22 300-26 500 22 600-26 700 18 800-21 100 19 200-21 400 19 300-21 500

Profundi-
dade de 

fresagem 
[mm]

0-330 0-330 0-330 0-320 0-320 0-320

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

BM 500/15
[Classe 150 HP]

BM 600/15
[Classe 150 HP]

Largura 
de fresa-

gem [mm]
500 600

Peso [kg] 6700-8500 6800-8600

Profundi-
dade de 

fresagem 
[mm]

0-210 0-210
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CILINDROS DE FRESAGEM PARA BM 500/15 
E BM 600/15.BM 600/15.

Cilindro de fresagem de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  300 mm 
Distância entre linhas: 14 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-160 mm

Cilindro de fresagem de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  400 mm 
Distância entre linhas: 14 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-160 mm

Cilindro de fresagem de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  500 mm 
Distância entre linhas: 15 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-210 mm

Cilindro de fresagem de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  600 mm 
Distância entre linhas: 15 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-210 mm

POWER DRUM de troca rápida 
Largura de fresagem:  500 mm 
Distância entre linhas: 20 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-210 mm

POWER DRUM de troca rápida 
Largura de fresagem:  600 mm 
Distância entre linhas: 20 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-210 mm

Cilindro de fresagem fina de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  500 mm 
Distância entre linhas: 6 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-50 mm

Cilindro de fresagem fina de troca 
rápida 
Largura de fresagem:  600 mm 
Distância entre linhas: 6 mm 
Profundidade de 
fresagem:  0-50 mm
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BM 2000/60
[Classe 600 HP]

BM 2200/60
[Classe 600 HP]

BM 2000/75
[Classe 750 HP]

BM 2200/75
[Classe 750 HP]

Largura 
de fresa-

gem [mm]
2 000 2 200 2 000 2 200

Peso [kg] 28 100-32 500 29 100-33 500 29 500-37 500 29 900-37 900

Profundi-
dade de 

fresagem 
[mm]

0-320 0-320 0-350 0-350
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Enquanto profissionais mundialmente reco-

nhecidos de máquinas para a construção de 

estradas e tecnologia de compactação, conhe-

cemos bem o ritmo e o decurso dos trabalhos 

na construção de estradas. Em uma obra, sa-

bemos o que é importante para a entidade que 

solicita o serviço, bem como para a entidade 

que o executa e também para o operador.

Expandimos continuamente nossa gama de 

produtos de fresadoras a frio. A fresagem é, 

juntamente com a compactação, reciclagem 

e aplicação, uma das competências principais 

da BOMAG. Oferecemos uma solução comple-

ta de sistemas de máquinas de construção de 

elevada qualidade para todos os trabalhos de 

pavimentação.

Nossas máquinas são potentes. Para que essa 

potência seja transformada em produtividade 

máxima, investimos bastante no aperfeiçoa-

mento de nossos cilindros de fresagem, siste-

mas de suporte e ferramentas de corte. Para 

que nossas máquinas possam trabalhar sem 

interrupções, elas são construídas até o mí-

nimo detalhe da forma mais robusta e com a 

manutenção mais otimizada possível.

DE ASFALTO NÓS ENTENDEMOS.
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Head Office / Hauptsitz:
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.
Klausenweg 654
2534  Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
Fax +43 2258 20202-20
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225 
Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.
2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)
Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com

BOMA Equipment 
Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
Fax +852 2721 3212
bomahk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.
2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 710233
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.
Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235 
Fax +39 0544 864367
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO
141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com

BOMAG GmbH
300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
Fax +1 803 3370800
usa@bomag.com


