
ABG5820
Vibroacabadora de esteiras Volvo   2,5 m-8,0 m   112 kW



Volvo Trucks Renault Trucks

Paixão por 
desempenho
Na Volvo Construction Equipment, não vamos simplesmente 
na onda. Desenvolvendo produtos e serviços que aumentam 
a produtividade, temos certeza de poder diminuir os custos e 
aumentar o lucro para os especialistas do setor. Como parte 
do Grupo Volvo, somos apaixonados por soluções inovadoras 
para ajudá-lo a trabalhar de maneira mais racional, não mais 
pesado.

Ajudando você a fazer mais
Produzir mais com menos é uma marca registrada da Volvo Construction Equipment. Há 
muito tempo produtividade elevada se casou com baixo consumo energético, facilidade de 
uso e durabilidade. Quando se trata de reduzir os custos ao longo da vida útil, a Volvo é a 
primeira de sua categoria. 

Projetadas para se ajustarem a suas necessidades
Há muitas coisas baseadas na criação de soluções que se adaptam às necessidades 
particulares de diferentes aplicações industriais. Frequentemente, a inovação envolve 
alta tecnologia, mas nem sempre isto é necessário. Algumas de nossas melhores ideias 
são simples, baseadas em uma compreensão clara e profunda do dia a dia de trabalho de 
nossos clientes.

Aprende-se muitas coisas em 180 anos
Ao longo dos anos, a Volvo desenvolveu soluções avançadas que revolucionaram o uso 
de equipamentos de construção. Nenhuma outra marca vive a segurança mais do que 
a Volvo. A proteção dos operadores e aqueles ao seu redor, e a minimização do impacto 
ambiental são valores tradicionais que continuam a dar forma à nossa filosofia de projeto 
de produtos.

Estamos ao seu lado
Oferecemos suporte à marca Volvo com as melhores pessoas. A Volvo é 
verdadeiramente uma empresa global, sempre pronta para dar suporte aos clientes de 
maneira rápida e eficiente, não importa onde eles se encontrem.

Temos paixão por desempenho.
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Controle de pavimentação

O indicador fácil e simples de usar no painel de controle 
direciona o sistema eletro-hidráulico para fornecer 

controle de pavimentação sem igual para operação em qualquer 
aplicação. A Volvo ABG5820 é ideal para pavimentações em linha 
reta e curvas, onde precisão e bordas definidas são cruciais.

4



Poder e precisão
Confie na vibroacabadora de esteiras Volvo para aumentar seus lucros. Ela é construída para fornecer 
um ótimo desempenho em todas as aplicações. Com ampla potência, design robusto e resistente, 
além de alta eficiência de pavimentação, a vibroacabadora Volvo ABG5820 é uma parceira ideal para 
projetos de grande porte e largura de pavimentação entre 2,5 e 8,0 m.

Motores potentes

Motores de alto desempenho fornecem potência 
adequada para todas as condições de operação, 

mesmo com larguras máximas da pavimentação.

Motores de tração

Os motores de tração controlados eletronicamente garantem  
propulsão uniforme, deslocamento reto preciso, acabamento em 
ângulo exato e partida suave; todos são pré-requisitos para uma 
camada de qualidade suave.

Esteiras

A Volvo ABG5820 oferece propriedades de tração excepcionais 
– a grande área de contato das esteiras, juntamente com uma 
distribuição ideal do peso da máquina, permitem um processo de 
pavimentação eficiente, mesmo em bases com baixa capacidade de 
suporte à carga.
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Visibilidade panorâmica

360° de campo de visão de todo o processo de 
pavimentação a partir do assento do operador para 

máxima segurança e produtividade. Os assentos podem ser 
estendidos para as laterais da vibroacabadora proporcionando maior 
visibilidade. Em ambientes com condições de baixa iluminação, o 
pacote de iluminação opcional ilumina com segurança as áreas ao 
redor da vibroacabadora.
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Com a Volvo, você está no 
controle
Coloque a visibilidade de 360° em funcionamento, transformando a experiência no local de 
trabalho mais segura e conveniente. Observe o fluxo estável de material com o amplo silo, que 
aprimora a pavimentação contínua. A excepcional visibilidade do canal do distribuidor helicoidal 
torna fácil controlar os distribuidores helicoidais e transportadores para manter um nível de 
material adequado para produzir uma camada de qualidade suave atrás da mesa.

Painel de controle do EPM II

O painel de controle intuitivo do EPM II (Gerenciamento 
Eletrônico das Funções de Pavimentação) da Volvo, com 

tela colorida integrada, permite ao operador selecionar e ajustar rapi-
damente as configurações de pavimentação com o equipamento em 
movimento. Todos os botões de controle são organizados de acordo 
com a localização na vibroacabadora, para identificação rápida. O painel 
amplo pode ser ajustado para a posição mais confortável.

Fluxo de material constante

Silo de grande capacidade, acionamento independente de ambos 
transportadores e de ambos distribuidores helicoidais fornecem o 
fluxo de material suave e preciso, necessário para manter o nível 
ideal de material adequado no canal do distribuidor helicoidal para 
que a mesa produza uma camada de alta qualidade.

Fácil manutenção

As verificações de manutenção diárias são agrupadas, 
com acesso do posto do operador para verificações mais 

rápidas, fáceis e seguras antes do início da pavimentação.
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O pacote perfeito de 
pavimentação

O melhor desempenho da mesa

As mesas da Volvo fornecem desempenho líder de 
mercado para a melhor qualidade, uniformidade e 
suavidade de pavimentação.

Fácil manutenção

Todas as verificações diárias de manutenção 
podem ser feitas de maneira rápida, segura e 
fácil, a partir do posto do operador.

Raspadores de superfície de estrada

Os raspadores de estrada limpam os detritos e 
deixam a superfície limpa e lisa para as esteiras.

Baixo nível de ruído

Baixo nível de ruído para operação segura e 
confortável.

Ótimo desempenho de motor

Motor de alto desempenho fornece potência 
adequada para todas as condições de operação, 
mesmo com largura máxima de pavimentação.

Controle de pavimentação

Controlados eletronicamente, os motores 
de tração independentes para cada esteira 
oferecem pavimentação suave em todas as 
condições de operação.
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Visibilidade panorâmica

360° de campo de visão do processo de 
pavimentação para produtividade aprimorada. 
O assento do operador pode ser estendido 
lateralmente para fora da vibroacabadora para 
maior visibilidade.

Painel de controle do EPM II

Fornece uma visão geral do processo de 
pavimentação. O amplo painel com tela colorida 
pode ser ajustado para a posição de operação 
mais confortável.

Projeto do silo

As abas dobráveis do silo e dos transportadores 
garantem o fluxo adequado do material. Um 
avental (opcional) pode aumentar a capacidade 
e garantir que o silo seja esvaziado.

Design exclusivo do teto

O operador pode estender as laterais do teto para 
obter proteção adicional. O toldo dobrável permite 
baixar a cobertura para facilitar o transporte.

Placas de canal fixas e articuladas

Placas de canal, fixas e articuladas, asseguram 
um nível ideal de material no canal do 
distribuidor helicoidal.

Acionamento do deslocamento

Controle de pavimentação sem igual para 
operação suave em qualquer aplicação.
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Acordos de Suporte ao Cliente 

A variedade de Acordos de Suporte ao Cliente oferece 
manutenção preventiva, reparo total e diversos serviços 

por tempo determinado. A Volvo usa a tecnologia mais recente 
para monitorar a operação e a situação da máquina, fazendo 
recomendações para aumentar sua rentabilidade. Tendo um 
Acordo de Suporte ao Cliente, você está no controle dos custos da 
manutenção do seu equipamento. 
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Agregando valor à sua 
empresa 

Soluções completas 

A Volvo tem a solução certa para você. Então, por que 
não nos deixar suprir todas as suas necessidades ao 

longo do ciclo de vida útil da sua máquina? Ouvindo suas solicitações, 
podemos reduzir o custo total unitário e aumentar sua receita. 

Ser um cliente Volvo significa ter um conjunto completo de serviços sempre à disposição. A Volvo 
pode oferecer uma parceria de longo prazo, proteger sua receita e fornecer diversas soluções 
ao cliente usando peças de alta qualidade, fornecidas por pessoas apaixonadas. A Volvo é 
comprometida com um retorno positivo do seu investimento.  

Peças genuínas da Volvo 

Nossa atenção aos detalhes é o que nos destaca. Esse 
conceito comprovado funciona como um investimento 

sólido no futuro de sua máquina. As peças são testadas 
exaustivamente e aprovadas, pois cada parte é essencial para a 
atividade e o desempenho. Somente usando as peças genuínas 
da Volvo você pode garantir que sua máquina manterá a qualidade 
renomada da Volvo. 

Rede de serviços 

Para atender mais rapidamente às suas necessidades, 
um especialista da Volvo se deslocará de uma das 

instalações da Volvo até o seu local de trabalho. Com nossa extensa 
infraestrutura de técnicos, oficinas e distribuidores, a Volvo conta 
com uma rede completa para fornecer-lhe suporte total usando 
conhecimento local e experiência global.  
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Desempenho líder do setor
A mesa VB 78 ABG Variomatic com tamper único da Volvo é reconhecida entre os profissionais de 
pavimentação por produzir camadas de qualidade com densidade uniforme em uma ampla gama de 
materiais de pavimentação em qualquer local de trabalho, grande ou pequeno.

Unidade de controle da mesa

Duas unidades montadas de mesa fornecem aos operadores 
acesso fácil às configurações de ajuste da mesa. A unidade de 
controle da mesa (da sigla em inglês SCU) permite ao operador o 
controle fácil da mesa e do fluxo de material.

Engate rápido e exclusivo

Extensões são colocadas ou removidas em minutos, sem a 
necessidade de ferramentas especiais, graças ao exclusivo sistema 
de engate rápido da Volvo, fazendo com que você economize tempo 
e dinheiro.

Tecnologia da mesa

A mesa Variomatic da Volvo oferece a maior flexibilidade 
em trabalhos quando há variações frequentes nas 

larguras da pavimentação entre 2,5 m e 5 m, e até 8 m com 

extensões. Recursos adicionais incluem três zonas de aquecimento 
elétrico ou a gás, ajuste da coroa hidráulica, design de baixo perfil e 
ajuste de altura hidráulico das extensões.
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Especificações
ABG5820

Motor (Diesel)

Fabricante Deutz

Modelo TCD2013L04 2V

Potência kW 112 a 2.200 rpm

Sistema de arrefecimento Líquido

Capacidade do tanque de combustível L 300

Emissões do escapamento COM Estágio IIIA

Pavimentação

Produção (teórica)* t/h 600

Espessura da camada (máx.) mm 300

Velocidades

Pavimentação m/min 20

Transporte km/h 3,6

Carro inferior

Comprimento da esteira mm 2.900

Largura (placas de esteira) mm 305

Sistema transportador de material

Capacidade do silo t 13,5

Transportadores 2

Velocidade do transportador m/min 15,6

Distribuidores helicoidais (número de) 2

Velocidade do distribuidor helicoidal rpm 77

Diâmetro do distribuidor helicoidal mm 360

Sistema elétrico

Tensão do veículo Volt 24

Dimensões de transporte

Largura mm 2 500

Comprimento mm 6 210

Altura mm 2 940

Pesos**

Unidade tratora kg 12 200

Capacidade de inclinação máxima permitida***

Unidade tratora + mesa % 25

Nível de Ruído

Nível de ruído na cabine em conformidade com a ISO 11201 LpA dB(A) 85

Nível de ruído externo em conformidade com a diretiva 2000/14/EC LwA dB(A) 105

* O rendimento real de pavimentação depende da espessura da camada, da largura da pavimentação e da velocidade da pavimentação e varia de acordo com 
as condições existentes de pavimentação no seu local de trabalho. Entre em contato conosco; teremos o maior prazer em ajudá-lo no cálculo do rendimento da 
pavimentação para seu projeto de pavimentação particular.
** Todos os pesos são aproximados, sem opcionais. Peso do trator: pneus preenchidos com água, tanque de diesel meio cheio e teto solar incluído.

*** Aplica-se à mesa VB 78 2,5-5,0 m. Ao usar extensões, a capacidade máxima de inclinação permitida será reduzida.

Pesos operacionais1 de mesas em kg

na largura de trabalho 2,5-5 m 6,5 m 7,5 m 8 m

VB 78 ETC 3 600 5 222 5 782 6 342

VB 78 GTC 3 680 5 342 5 912 6 502

1 Incluindo extensões do distribuidor helicoidal, placas de canal, portas de extremidades, braços de reboque, etc. 
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DIMENSÕES

A B C D E F G H I J K

mm 6 202 2 900 405 265 275 360
+/- 65

2 163 3 780 1 431 635 535

L M N O P Q R S T U V

mm 452 12,5° 110 1605 2 699 3 750 3 191 3 091 2 490 300 2 269

Dimensões
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Alguns produtos não estão disponíveis em todos os mercados. Conforme nossa política de melhoramento contínuo, reservamo-nos o direito de modificar especificações e projeto sem 
aviso prévio. 
As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina.

Abas do silo operadas individualmente Luzes adicionais Painel de controle auxiliar

Equipamento
EQUIPAMENTO PADRÃO
Motor
Motor Diesel Deutz, Estágio IIIA/EPA Tier 3
Acionamento
Controle eletrônico de acionamento
Roletes das esteiras sempre lubrificados
Elos das esteiras forjadas e endurecidas
Tensionador automático de esteiras
Gerenciamento de material
Roletes de encosto de 110 mm de diâm.
Quatro acionamentos hidrostáticos individuais para transportadores e distribui-
dores helicoidais
Ajuste mecânico da altura do distribuidor helicoidal
Direção reversível da rotação do distribuidor helicoidal
Controle Liga/Desliga de velocidade do distribuidor helicoidal
Sistema eletrônico
Gerenciamento Eletrônico da Vibroacabadora (EPM2) 
Unidade de controle ajustável e giratória
Gabinete de interruptores elétricos
Interruptor mestre da bateria
Dois painéis de controle externos para mesa de pavimentação
Estrutura
Dois assentos, lateralmente extensíveis
Kit antivandalismo
Mesa
Braços de reboque, versão desdobrada
Sistema hidráulico para mesas Vario com tamper e vibração
Trava da mesa
Luzes
Quatro luzes de trabalho
Ambiente
Isolamento sonoro
Diversos
Kit de ferramentas

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
Gerenciamento de material
Abas do silo operadas individualmente
Avental dianteiro operado hidraulicamente
Ajuste hidráulico da altura do distribuidor helicoidal
Transportador reversível
Controle ultrassônico proporcional do sensor do distribuidor helicoidal
Lubrificação central
Roletes de encosto de 160 mm de diâm.
Sistema eletrônico
Sistemas de nivelamento
Painel de controle auxiliar
Tomadas adicionais de 230 V
Estrutura
Assentos de luxo com aquecimento
Teto GRP para todo tipo de clima com dispositivo de dobra manual e 
hidráulica
Teto para todo tipo de clima com dispositivo de dobra manual e hidráulica
Para-brisas dianteiro (apenas em conjunto com teto para todo tipo de 
clima)
Pintura especial
Mesa
Dispositivo de bloqueio contra subida na mesa
Dispositivo de alívio da mesa
Ajuste hidráulico de altura das mesas extensíveis
Luzes
Holofotes de xenônio (apenas em conjunto com teto para todo tipo de 
clima)
Duas luzes adicionais (traseira)
Iluminação do compartimento do motorista (apenas em conjunto com teto 
para todo tipo de clima)
Sinalizador de advertência
Ambiente
Sistema de pulverização de emulsão
Pistola de pulverização para limpeza pesada
Bomba de transferência de combustível
Filtro de partículas (de acordo com as orientações da BUVAL)
Óleo hidráulico biodegradável

SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS VOLVO

Ajuste hidráulico de altura

para mesas expansíveis Pintura especial
Pistola de pulverização para limpeza 
pesada
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