
 
Dynapac - Compactadores Vibratórios
de Um Cilindro para Solos

 
Dynapac CA1300, CA1500, CA1800, 
CA2500, CA2800, CA3500, CA3600, CA4000, CA4600, 
CA5000, CA5500, CA6000, CA6500,
CA702



LINHA COMPLETA DE COMPACTADORES DYNAPAC PARA SOLOS Essas máquinas 
e suas versões são a quinta geração da linha Dynapac CA de rolos vibratórios de um 
cilindro. Com seus designs avançados e características únicas, eles representam o 
pensamento inovador da Dynapac. 

 
Dynapac - Compactadores Vibratórios de Um Cilindro para Solos

Uma nova perspectiva  de compactação
O quadro completo 
No entanto, há muito mais de compactação de solo que o próprio 
rolo. Quando desenvolvemos esta geração, aplicamos nossa 
grande experiência no campo da compactação de solo para a 
completa missão de compactar. Isso começa no planejamento da 
tarefa, passa pela fase de rolagem, análise dos resultados até o 
trabalho ser completado. 

Rápido, simples, rentável     
Nosso objetivo é tornar sua missão de compactação rápida, 
simples e rentável, do começo ao fim. Para realizar essa 
tarefa, focamos em três fases: Preparação, Performance e 
Protocolo - que chamamos de Mission Compaction (Missão 
Compactação.) 

PARÂMETROS OTIMIZADOS      
Proporcionam desempenho de 
compactação superior

CONTROLE ATIVO DE 
BOUNCING 
Evita sobrecompactação e danos 
na máquina

MOTOR MONTADO TRANS-
VERSALMENTE
Um avanço em termos de serviço

BAIXO RUÍDO E BAIXO CON-
SUMO DE COMBUSTÍVEL 
Foco em sustentabilidade e meio 
ambiente 

MISSÃO: CONTROLE 
Coloca você no controle total do 
processo de compactação



Uma nova perspectiva  de compactação

Facilidade de 
manutenção

VibraçõesCompactaçãoMotorFoco no operador
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Pequeno, Médio, Grande ou GG  – a Dynapac oferece todos eles 

 
Dynapac Compactadores Vibratórios de Um Cilindro para Solos

P MDynapac CA1300, CA1500, CA1800

Os compactadores de solo pequenos Dynapac são rolos 
vibratórios desenhados para operações de compactação em 
valas de tubulações, compactação de estradas, ruas e estacio-
namentos. Devido a seu tamanho pequeno e excepcional 
manobrabilidade, esses rolos são também adequados para a 
compactação de fundações de grandes edifícios e locais de 
construção industrial como também em áreas confinadas. Os 
rolos também são adequados para trabalhos de reparos e ofe-
recem uma boa manobrabilidade em lugares muito inclinados. 
Todos os tipos de camadas de suporte e reforço podem ser 
compactados.
A versão PD, equipada com patas e acionamento no cilindro, 
é especialmente adequada para a compactação de sedi-
mentos e solos argilosos.

Dynapac CA2500; CA2800, 
CA3500, CA3600; CA4000, CA4600

Os Dynapac CA2500 - CA4600 são compactadores de solo 
vibratórios de peso médio, usualmente máquinas utilitárias, 
desenhadas para longos dias de trabalho em aplicações 
exigentes. Todos os tipos de camadas de base e de reforço 
podem ser compactados em profundidade considerável. 
A espessura do cilindro de 35 mm assegura excelente re-
sistência ao desgaste – mesmo em operações de 
compactação de rocha dinamitada grossa. 
   As versões pé-de-carneiro desses modelos têm sua 
principal gama de aplicação em material coesivo e em rocha 
desintegrada. Todos os tipos de camadas de base e de 
reforço podem ser compactados.
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1,25

Peso operacional                  5000 - 9000 Kg

Carga estática linear                  13 - 30 kg/cm

Largura do cilindro             1370 - 1676 mm

Peso operacional 10 000 - 15 000 Kg

Carga estática linear 25 - 40 kg/cm

Largura do cilindro 2 130 mm
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Pequeno, Médio, Grande ou GG  – a Dynapac oferece todos eles 

G

O CA702 é o compactador de solo vibratório mais pesado 
da Dynapac. A máquina foi especialmente desenvolvida 
para os trabalhos de compactação de solos em grandes 
projetos, enrocamentos e na maioria dos tipos de solos e 
argila. As aplicações mais comuns incluem barragens, 
aeroportos, portos e grandes prjetos rodoviários e 
ferroviários.

Os modelos CA5000, CA5500, CA6000 e CA6500 são rolos 
pesados projetados para as tarefas de compactação mais 
exigentes. Enrocamentos podem ser compactados em cama-
das com 2 metros de espessura, nas quais o tamanho das 
rochas pode chegar até 1 metro de diâmetro. A espessura do 
cilindro liso é de 43 mm (CA5000) e 48 mm (CA 5500, 6000 
e CA6500), fator responsável pela grande produtividade na 
compactação de enrocamento e solos arenosos. O cilindro 
pé-de-carneiro está disponível para compactação de sedi-
mentos e materiais argilosos. Qualquer uma dessas versões é 
um excelente investimento para os projetos mais significativos 
devido, principalmente, à excepcional capacidade e ao grande 
desempenho que as máquinas oferecem.

Dynapac CA5000, CA5500, 
CA6000, CA6500 GG Dynapac CA702
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Peso operacional 16 000 - 21 000 Kg

Carga estática linear 50 - 65 kg/cm

Largura do cilindro 2 130 mm

2,50
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Peso operacional 27 000 Kg 

Carga estática linear 80 kg/cm

Largura do cilindro 2 130 mm
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INOVANDO SEMPRE

Preparation Protocol

Performance

Preparation Protocol

Performance

Preparation Protocol

Performance

Preparação - CompBase
O CompBase oferece dados de performance de compactação para máquinas Dynapac em uma gran-
de variedade de materiais soltos (solo e enrocamento). Após identificar os tipos de solo, simplesmente 
selecione a máquina desejada e você será capaz de determinar o número de passadas necessárias 
sobre uma espessura de camada especificada. O grau de compactação necessário está especificado 
no Proctor Modificado ou Normal. Baseado nisso, você pode facilmente calcular o número de máquinas 
necessárias para realizar a compactação dentro do cronograma da obra.

Performance - Otimizador de Compactação Dynapac (CA3500/4000/5000/6000)
Todos nós sabemos que a idéia geral de compactação é atingir o ajuste correto dos parâmetros para os 
tipos de trabalho em questão. Não existe a possibilidade de nenhum exagero – somente custa tempo e 
combustível, sem melhorar o resultado final. 

Documentação - Compactação Dynapac
Em todas as obras é essencial fazer o correto – e fazer as coisas bem feitas. Também em compac-
tação, uma documentação confiável é mais valiosa que verificações aleatórias e adivinhações.O Analisador 
de Compactação Dynapac, DCA, inclui um computador de campo que é alimentado continuamente com 
dados de medições – sem verificações aleatórias. O operador faz a leitura dos resultados em tempo real e 
pode facilmente atingir uma performance superior desde o início do trabalho. O DCA é um sistema exclu-
sivo Dynapac que melhora o resultado de qualquer obra. Um verdadeiro agente de lucros.

Amplitude (%)
Amplitude (%) Amplitude (%)

Quando o peso excêntrico (2) gira 
e se fixa na posição mostrada na 
figura acima, a amplitude é de 50%.

Quando o peso excêntrico (2) gira 
e se fixa na posição mostrada na 
figura acima, a amplitude é de 0%, de 
maneira que as forças se equilibram. 

Quando o peso excêntrico (2) gira 
e se fixa na posição mostrada na 
figura acima, a amplitude é de 
100%.

Solo duro Terreno já compactadoSolo mole
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O cilindro se reajusta à medida que 
menos energia dinâmica é trans-
mitida ao solo pelo cilindro.

O ci l indro é reajustado para um 
mínimo de vibrações.

Toda a energia dinâmica do cilindro 
pode ser absorvida pelo solo.

AmplitudeAmplitude Consumo de 
combustível AmplitudeConsumo de 

combustível
Consumo de 
combustível



Analise as condições do terreno  
Analise as condições do terreno e do material a ser com-
pactado. Se o seu rolo está equipado com o Medidor de 
Compactação com DCA-S (com GPS) você poderá operar a 
máquina sobre a área com antecedência. Isso dará a você 
um quadro da condição do terreno e do material que será 
compactado, no mesmo tempo que revelará áreas frágeis 
antes de iniciar a rolagem.

Selecione a máquina e a estratégia 
de compactação  
O software Dynapac CompBase se baseia na seleção de 
máquinas e no método do material a ser compactado. O soft-
ware proporciona informações sobre o efeito de profundidade 
esperado e sobre o grau de compactação após algum dado 
número de passadas. O CompBase também recomenda a am-
plitude adequada e a velocidade de rolagem para a obtenção 
de uma ótima performance, fator responsável pela economia 
de combustível e redução de impacto ao meio ambiente.

Antes da compactação
MISSÃO PLANEJAMENTO PARA EFICIÊNCIA E ECONOMIA

Preparation Protocol

PerformanceANALISE AS CONDIÇÕES DO TERRENO, MATERIAL 
E ESPECIFICAÇÕES DE COMPACTAÇÃO 
SELECIONE A MÁQUINA E A ESTRATÉGIA DE COMPACTAÇÃO  
CALCULE O ESFORÇO DE COMPACTAÇÃO

Ferramenta: Software Dynapac CompBase



Preparation Protocol

Performance

Informação do progresso e posição  
Sua quinta geração de rolos Dynapac CA para solos está 
aquecida e pronta para trabalhar. Inicie a compactação e o rolo 
Dynapac CA, com o Medidor de Compactação e o Analisa-
dor de Compactação, lhe dará informação contínua sobre o 
processo da compactação e lhe mostrará as áreas frágeis. Os 
resultados de compactação são mostrados na tela do com-
putador, permitindo que você fique focado na energia de com-
pactação sobre as superfícies do terreno que necessitam de 
compactação adicional. A tela também mostrará a posição do 
rolo em relação a linha de referência selecionada para a seção, 
assim você saberá de modo preciso onde você está.

Desempenho de compactação superior 
Os novos rolos CA possuem cargas estáticas lineares de 
25 a 45 kg/cm, em incrementos de 5 kg/cm. Isso, combinado 

Durante a compactação
OBJETIVO: MENOR CUSTO POR METRO CÚBICO COMPACTADO

com a alta amplitude ótima, permite você compactar enroca-
mento de até 1,65 metros com o CA4000D. Melhor efeito de 
profundidade significa maior capacidade de volume e menor 
número de passadas para atingir as especificações de com-
pactação, com economia de combustível e custos reduzidos. 
O impacto ambiental é também menor. O rolo equipado com 
o excêntrico de conceito “Silent Weights” melhora ainda mais 
o desempenho de compactação.

Controle automático de bouncing    
Essa função na nova geração CA previne e prolonga a vida 
útil do rolo pela eliminação da saltos do cilindro, ou sobre-
compactação – uma ação que pode destruir  componentes na 
máquina.

CARGAS ESTÁTICAS LINEARES DE 13 -80 KG/CM  
AMPLITUDE 2,1 MM  
CABINE ERGONÔMICA 
INFORMAÇÃO CONTÍNUA AO OPERADOR FUNÇÕES AVANÇADAS 
DE SEGURANÇA  
BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL  
BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

Ferramentas: A quinta geração de rolos Dynapac CA para solos, pode 
ser equipada com Otimizador de Compactação que incorpora 
Medidor de Compactação e Analisador de Compactação, e GPS (opcional)



Durante a compactação
OBJETIVO: MENOR CUSTO POR METRO CÚBICO COMPACTADO

Conforto do operador 
De design ergonômico e cabine com ar condicionado, a nova 
geração oferece alto padrão de conforto ao operador além 
de ótima visibilidade em qualquer direção. O nível sonoro do 
motor é muito baixo. Assento e módulo de direção permitem 
giro de até 180 graus para minimizar stress no pescoço e no 
corpo do operador. 
     
Primeiro, a segurança  
As funções de segurança incluem Controle Eletrônico de 
Tração com a função “quick brake” (frenagem rápida) - que 
encurta as distâncias de frenagem se a alavanca for movida 
muito rápida. Além disso, as funções de segurança também 
incluem um indicador de inclinação. Perda de tração, mesmo 
nas condições mais difíceis, é rapidamente neutralizada pelo 
sistema de fácil uso de mudança de marcha ou pelo sistema 
anti-derrapagem.

Baixo consumo de combustível e menor 
impacto ambiental     
Os motores possuem o sistema Eco Mode que reduz o con-
sumo de combustível e as emissões de CO2 e ainda garante 
que o rolo não consumirá mais potência que o necessário. 
Isso, juntamente com os parâmetros de compactação maio-
res e outros melhoramentos, é resultado da drástica redução 
do consumo de combustível comparado à a geração anterior. 

Maior economia possível  
Com o excelente desempenho Dynapac, você pode atingir 
resultados de compactação de qualidade superior, com o 
máximo de uniformidade em termos de capacidade de carga 
em cada camada, com a maior economia possível. Isto quer 
dizer menor custo por metro cúbico compactado. Objetivo da 
missão alcançado!

A Divisão de Equipamentos de Construção Rodoviária da Atlas 
Copco tem orgulho em anunciar que conseguiu cumprir sua 
promessa de oferecer aos nossos clientes de rolos um consumo 
muito baixo de combustível. O segredo é nosso Modo ECO.
   Monitoramos de perto o consumo de combustível da nova 
gama de compactadores de solos da Dynapac. Como resul-
tado, podemos agora confirmar que no Modo ECO, todos os 
rolos consomem entre 15–20% menos combustível que nossa 
linha anterior que não utilizava o sistema.
   A Atlas Copco é um dos primeiros fabricantes que equipou 
os rolos Dynapac com motores Stage IIIB/T4i com emissões 

Grandes poupanças de combustível com ECO
muito baixas. Toda a linha dos novos compactadores de solos 
CA está equipada com motores desse tipo. 
   Ao usar o sistema ECO o percentual de economia é mais 
alto durante a compactação que durante a marcha lenta e o 
transporte. A combinação de economia de combustível entre 
15-20% com óleo hidráulico biodegradável e níveis de ruído 
muito baixos resulta em rolos “ecológicos”.
   Os clientes que escolhem os pacotes de tração/desempenho 
“Antiderrapagem e ECO” ou “Controle de tração e ECO” terão 
o Modo ECO incluído. O Modo ECO é sempre fornecido com 
frequência de vibração ajustável e um frequencímetro.



Durante a compactação
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Desempenho de compactação
Vários dados de compactação à 
escolha.

Carga estática linear
em incrementos de 5 kg/cm, 
o que significa que existe 
uma máquina para todas as 
necessidades.

Desempenho
Raspadores de fácil 
acesso divididos que 
seguem o movimento do 
cilindro. Baixo custo de 
substituição.

Desempenho/durabilidade
A grande espessura do cilindro 
assegura ótimo desempenho de 
compactação e grande dura-
bilidade de operação.



Posto do operador
Três configurações princi-
pais à escolha e numerosas 
opções.

Motores Cummins ou Deutz 
de 4 ou 6 cilindros, Stage IIIA 
(Tier3) ou Stage IIIB (Tier4i), a 
escolha é sua.

Luzes
Noite ou dia? Escolha 
as luzes de trabalho/
condução de acordo 
com suas necessidades. Desempenho

Entrada de ar limpo (com-
binação e refrigeração) 
coletado o mais alto possível.

Segurança
Capô do motor inclinado 
e visão dianteira e 
traseira de 1 x 1 metro.

Segurança/Desempenho
Eixo traseiro resistente 
com freios de segurança.

Facilidade de manutenção
Motores montados transver-
salmente para um acesso de 
serviço exclusivo

Facilidade de 
manutenção

VibraçõesCompactaçãoMotorFoco no operador



Sistema de documentação Dynapac     
Utilizando o Medidor de Compactação integrado com o Anali-
sador de Compactação DCA-S com GPS (se instalado), cada 
estágio do trabalho de compactação é documentado e todos 
os valores de medidas podem sem armazenados. A função 
análise permite que o trabalho de compactação possa ser 
repetido.

Uso da máquina – nível de eficiência      
Permite que o projeto completo seja estudado no escritório 
após a tarefa ser completada para a verificação de quantas 
passadas foram realizadas na superfície e se o índice de 
compactação foi atingido. Dessa forma, há a possibilidade de 
avaliar se o rolo foi utilizado eficientemente.

Eliminando pontos frágeis      
O estudo dos resultados pode revelar qualquer área na 
qual a compactação não foi atingida devido a pontos frágeis 
escondidos. Medidas podem ser tomadas para evitar essa 
situação antes do trabalho de construção ser realizado sobre 
o terreno.

Garantia de qualidade / Inspeção   
Documentação de alta qualidade é gerada para sua garan-
tia e como uma indicação da admissão da inspeção. Os 
resultados dessa inspeção podem ser introduzidos no DCA 
para que os resultados do controle de qualidade possam ser 
reunidos em um protocolo.

Após a compactação
DOCUMENTAR A MISSÃO PARA ASSEGURAR QUALIDADE 

Preparation Protocol

Performance
O COMPACTADOR DE SOLOS TEM SIDO EFICIENTEMENTE USADO? 
LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS ÁREAS FRÁGEIS  
CONTROLE DE QUALIDADE 
DADOS PARA A INSPEÇÃO COMBINADA

Ferramentas: Computador e dados do compactador 
Dynapac CA, quinta geração, equipado com Sistema 
de Documentação Dynapac.



Motores Cummins ou Deutz  
Os novos rolos vibratórios para solos são os primeiros entre 
os da sua classe com motor trasversal na parte traseira - isso 
proporciona fácil manutenção. Eles são equipados com moto-
res Cummins ou Deutz, de 4 ou 6 cilindros, Stage IIIA (Tier3) 
ou Stage IIIB (Tier 4i).

Nível de ruído muito baixo    
O nível de ruído é muito baixo, pois a entrada de ar de 
combustão está colocada na parte superior do capô com as 
saídas viradas para baixo e pelas laterais, combinadas com a 
saída de escape.

Entrada de ar limpo  
A entrada de ar para combustão também oferece a vantagem 
de entrada de ar tão limpo quanto possível, um fator impor-
tante em ambientes poeirentos nos quais os rolos trabalham.

 
Ótima distribuição de peso e facilidade de 
transporte   
O motor transversal também oferece ótima distribuição de 
peso e fácil transporte uma vez que mantém o comprimento da 
máquina para baixo. O perfil baixo do capô proporciona visibili-
dade 1 x 1 metro na traseira.

Cilindro de grande espessura 
Assegura longo tempo de aplicação.

Lâmina do raspador dividida 
Mantém o cilindro livre de material durante a compactação e 
pode ser substituída de maneira rápida a um baixo custo.

TECNOLOGIA AVANÇADA, COM VANTAGENS EXCLUSIVAS

QUALIDADE EM SERVIÇO

Kits completos de manutenção e reparo
Tudo incluído e sob medida para o seu equipamento. As peças 
de que você precisa, na hora em que precisa! Caixa completa 
com todas as peças necessárias para o programa de manuten-
ção programada de seu equipamento. Quando instaladas por 
um técnico homologado pela Dynapac, você reduz ao mínimo o 
tempo de interrupção e seu equipamento continua em perfeitas 
condições a vida inteira.

Fácil de obter e com um preço convidativo, esta é a solução 
mais eficiente para gastar sua verba de manutenção.
Encontre um kit adequado em dynapac.com / kitselector

Lubrificantes
• O lubrificante certo otimiza o desempenho da máquina
• Processo de seleção simplificado, menos tempo gasto 
  procurando o óleo certo
• A entrega é feita em conteiner manual, não há necessidade   
  de transferência de um cilindro de óleo
• Entrega de uma vez só, menos tempo de espera e de contato   
  com diferentes fornecedores
• Uma única fatura, menos burocracia
Encontre um lubrificante adequado em dynapac.com / 
fluidselector
Entre em contato com o distribuidor da sua região para mais 
informações.

A assistência técnica periódica de suas máquinas é muito importante para garantir a confiabilidade das operações e uma longa 
vida útil. Com serviço proativo e manutenção preventiva você reduz o risco de aumentar os custos e interrupções da produção. 
Você pode escolher o contrato de serviço que atenda suas expectativas de serviço profissional, visando obter o máximo de 
seu investimento em máquinas.

Motor montado transversalmente
EXCELENTE MANUTENÇÃO 

BAIXO NÍVEL DE EMISSÃO SONORA 

ENTRADA DE AR LIMPO 

ÓTIMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO 

FÁCIL TRANSPORTE / VISÃO 1 x 1



Alerta de nível de serviço   
Um alerta de intervalo de manutenção no painel de instrumen-
tos indica quando o serviço é necessário e que ação tomar.

Excelente acesso ao motor     
O motor transversal na traseira oferece excelente acesso para 
o serviço e manutenção. O capô do motor é de fácil abertura 
para rápida manutenção, e as bombas hidráulicas são em linha 
com o motor permitindo total acesso para o serviço.

Pacote de sustentabilidade  
O CA6000D pode ser equipado com um Pacote de Susten-
tabilidade que inclui gerenciamento do sistema de RPM, 

fluido hidráulico biodegradável, kit de serviço 50 hs, bloqueio de 
aquecimento do motor elétrico e luzes de trabalho com lâmpa-
das LED.

Controle de custos do ciclo de vida   
O software Dynapac CostCtrl, sobre contratos de serviço na 
web, inclui garantia estendida e possibilita que você tenha con-
trole total sobre os custos do ciclo de vida além de maximizar a 
disponibilidade da máquina.

Quando você precisar de nós, estaremos 
prontos  
A rede internacional de serviços da Dynapac oferece total apoio 
e assistência com todas as peças e serviços necessários.

SERVIÇO 

INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO 
EXCELENTE ACESSO AO MOTOR/COMPONENTES 
PACOTE DE SUSTENTABILIDADE  
CONTROLE DO CICLO DE VIDA 
REDE INTERNACIONAL DE SERVIÇO

UM NOVO PADRÃO DE SERVIÇO

Preparation Protocol

Performance



Motores

OPÇÕES

Lisos (D)
DCO (CA3500/4000/5000/6000)

Pé-de-carneiro (PD)

IIIA/T3 or IIIB/T4i

 
UMA AMPLA SELEÇÃO, DYNAPAC CA1500 - CA6500

Cilindros

Sistemas de tração 
Eixo traseiro antipatinação
Modo ECO e ajuste de frequência
Frequencímetro
Limitador de velocidade
Indicador de inclinação
Escolhas independentes:
Indicador de nivelamento
Pneus

Eixo traseiro antipatinação (Deutz)
Eixo traseiro com patinação limitada (Cummins)
Limitador de velocidade
Indicador de inclinação
Escolhas independentes:
Indicador de nivelamento
Pneus

Duas velocidades
Eixo traseiro com patinação limitada
Escolhas independentes:
Pneus

Antipatinação/ECO
Controle de tração
Duas velocidades

Plataformas do operador 

Cabine

*A versão PD não está disponível para 
CA1800/2800

Cabine de conforto ROPS/FOPS

Incluído:
Aquecimento: 6 bocais
Tapete: Padrão 5 mm
Painéis: Cobertura traseira
Teto interior: Absorção de ruído
Espelho interno de visão traseira: Marca CE
Ganchos: Um
Tomada de carregamento: Uma, 24 volts
Iluminação interior: Porta
Volante da direção: Ajustável
Armazenamento: Na cobertura posterior
Proteção contra o sol Impressão no para-brisas dianteiro
Janelas: Pintadas
Esguichos: Dianteiro/traseiro
CE: Sim
Estação do operador, rotativa
Assento do operador, suspensão
Conto de segurança de 7,5 cm com besouro
Luzes de trabalho H3
Feixe rotativo padrão
Espelhos retrovisores, tráfego
Alarme de segurança

Incluído:
Aquecimento: 8 bocais com aquecimento do piso
Tapete: Absorção de ruído com 20 mm de espessura
Painéis: Cobertura da maioria das placas de aço
Ganchos: Dois
Tomada de carregamento: Uma de 24 volts, Uma de 12 volts
Iluminação interior: Porta com temporizador, leitura, iluminação 
noturna, iluminação pescoço de cisne
Iluminação de entrada nos degraus/escada/compartimento da bateria
Armazenamento: Cobertura posterior, painel lateral, 
caixa superior traseira
Proteção contra o sol Impressão no para-brisas dianteiro, visor 
contra o sol frontal,
cortina contra o sol traseira
Esguichos: Dianteiro/traseiro + Intervalo dianteiro
ACC
Assento do operador, conforto
Luzes de trabalho LED
Dois feixes rotativos LED
Intervalo de serviço /tela de entrada diária
Rádio com MP3/USB
Caixa de refrigeração
Apoio para os pés
Suporte para Ipod/MP3

Incluído:
Tapete: Padrão 5 mm
Painéis: Cobertura traseira
Tomada de carregamento: Uma, 24 volts
Volante da direção: Ajustável
Armazenamento: Na cobertura posterior
CE: Sim
Estação do operador, fixa
Assento do operador, suspensão
Conto de segurança de 7,5 cm com besouro
Luzes de trabalho H3
Feixe rotativo padrão
Espelhos retrovisores, tráfego
Cobertura contra vandalismo
Alarme de segurança

Kit de serviço de 50 horas e caixa de ferramentas
Caixa aparafusada do pé-de-carneiro (CA1500D-CA5000D)
Certificado, SBF 127 (Sueco)
Medidor de compactação com ABC
Preparação DCA-S
DCA-S, instalação completa
Adesivo, local de risco
Parada de emergência, externa dupla
Aquecedor do bloco do motor (240 volts)
Certificado ambiental (Sueco)
Extintor

Caixa de primeiros socorros
Drenagem do depósito de combustível
GPS para DCA-S
Indicador de nivelamento
Proteção auricular
Aquecedor, tomada (240 volts) para cabines
Óleo hidráulico, bio
Luzes, placa da licença
Luzes, recuo, LED
Raspadeiras, fixas de aço, lisas
Raspadeiras, flexíveis, lisas

Raspadeiras, fixas de aço, blocos
Raspadeiras, resistentes, blocos
Sinal, Veículo em movimento lento
Cor especial, uma cor
Cor especial, duas cores
Tacógrafo
Tacógrafo, preparação
Caixa de ferramentas
Jogo de ferramentas
Kit de campo, caixa aparafusada do pé-de-carneiro 
(CA1500D-CA5000D)
Kit de campo, Conversão do cilindro, D para PD 
(CA5500-CA6500



CA1300D 
CA1300PD 
CA1500D 
CA1500PD 
CA2500D
CA2500PD 
CA2800D 
CA3500D 
CA3500PD
CA3600D
CA3600PD
CA4000D
CA4000PD
CA4600D
CA4600PD
CA5000D
CA5000PD
CA5500D
CA5500PD
CA6000D
CA6000PD
CA6500D
CA6500PD
CA702D
CA702PD

CA3500 DCO
CA4000 DCO
CA5000 DCO
CA6000 DCO

5 000
5 000
7 000
7 000

10 300
11 200
12 200
12 100
12 100
12 500
12 500
13 300
13 300
13 700
13 600
16 200
16 500
18 400
18 200
19 500
19 300
20 900
20 800
26 900
26 900

12 200
13 400
16 300
19 600

13/15
-

20
-

26
-

36
36

-
36

-
41

-
41

-
50

-
55

-
60

-
65

-
81

-

36
41
50
60

55
55

55/ 74 / 82
55 / 74 / 82

82 / 97
82 / 97

97
97 / 119
97 / 119

128 / 129
128 / 129

119
119

128 / 129
128 / 129
128 / 129
128 / 129
128 / 129
128 / 129

150
150
150
150
164
164

97 / 119
119

128 / 129
150

1370
1370
1676
1676
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130

2130
2130
2130
2130

35 Hz / 1.7 mm
35 Hz / 1.5 mm

32/40 Hz / 1.8/0.8 mm
32/40 Hz / 1.8/0.8 mm
33/34 Hz / 1.8/0.9 mm
30/30 Hz / 2.0/1.1 mm
33/34 Hz / 1.8/0.9 mm
31/34 Hz / 1.9/0.9 mm
30/30 Hz / 1.8/1.0 mm
31/34 Hz / 1.9/0.9 mm
30/30 Hz / 1.8/1.0 mm
30/30 Hz / 2.0/0.8 mm
30/30 Hz / 2.0/1.0 mm
30/30 Hz / 2.0/0.8 mm
30/30 Hz / 2.0/1.0 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
29/30 Hz / 1.9/1.0 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm 
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
29/30 Hz / 2.1/0.8 mm
28/30 Hz / 2.0/1.3 mm
28/30 Hz / 2.0/1.3 mm

28 Hz/  0-2 mm
28 Hz / 0-2 mm
28 Hz / 0-2 mm
28 Hz / 0-2 mm

Peso operacional, 
incl. Cab (kg)

Carga est. 
Linear, kg/cm

Largura do 
cilindro, mm

Freqüência /
Amplitude

Motor diesel 
Potência, kW

P
M
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49

2 
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6

Atlas Copco Construction Technique Brasil Ltda.
Av. Ceci, 169, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-120

Tel.: 11 3797-2150 - Fax: 11 3478-8298
www.atlascopco.com

Dados técnicos da linha de compactadores de solos Dynapac

Com o Otimizador de Compactação Dynapac

Financiamento a clientes
A Atlas Copco oferece a você financiamento personalizado para o equipamento. Uma ampla gama de soluções de financiamento 
para todos os tipos de equipamentos e produtos relacionados da Atlas Copco está disponível com possibilidades de personaliza-
ção dos pagamentos de acordo com suas necessidades específicas. Estão disponíveis várias fórmulas, o que faz da Atlas Copco 
um fornecedor em toda a linha de equipamentos, serviços pós-venda e todo o financiamento incluído.


