P5320B ABG

Vibroacabadora sobre Esteiras Volvo 2,5-7,0 m

Uma paixão por
desempenho
Na Volvo Construction Equipment, não estamos apenas
a passeio. Desenvolvendo produtos e serviços que
aumentam a produtividade — estamos seguros de que
podemos reduzir os custos e aumentar os lucros dos
especialistas do setor. Como parte do Grupo Volvo, somos
apaixonados por soluções inovadoras para ajudá-lo a
trabalhar de maneira mais inteligente e fácil.
Queremos ajudá-lo a fazer mais.
Fazer mais com menos é uma marca registrada da Volvo Construction Equipment. A
alta produtividade tem sido associada a baixo consumo de energia, facilidade de uso e
durabilidade. Quando se trata de reduzir os custos ao longo da vida útil, a Volvo é a primeira
em sua categoria.
Projetados para atender às suas necessidades.
Muita coisa acontece na criação de soluções que são adequadas às necessidades
específicas de diferentes aplicações industriais. Inovação geralmente envolve alta tecnologia
— mas nem sempre. Algumas de nossas melhores ideias são simples, baseadas em um
entendimento claro e profundo da experiência profissional de nossos clientes.

Aprende-se muito ao longo de 180 anos.
Ao longo dos anos, a Volvo criou soluções avançadas que revolucionaram o uso de
equipamentos de construção. Em nenhuma outra empresa a segurança fala mais alto
do que na Volvo. Proteger os operadores e as pessoas a seu redor e minimizar nosso
impacto ambiental são valores tradicionais que continuam a moldar nossa filosofia de
desenvolvimento de produto.
Nós estamos a seu lado.
Apoiamos a marca Volvo com as melhores pessoas. A Volvo é realmente uma empresa
global, que está sempre à disposição para oferecer suporte de maneira rápida e eficiente
aos seus clientes, onde quer que estejam.

Temos uma paixão pelo desempenho.
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Conforto e visibilidade
na cabine
O operador mantém controle total da pavimentadora; ele opera sentado em posição segura e confortável, e os
comandos posicionados ergonomicamente no painel de controle central deslizam para ambos os lados da máquina. Corrimãos
permitem movimentos seguros em torno da plataforma da máquina Há excelente visibilidade para a tremonha, o caminhão de
abastecimento de material, da área do distribuidor helicoidal, fluxo do material, mesa e para a camada final.
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Uma vibroacabadora potente para
locais de trabalho adversos
Cada Vibroacabadora ABG da Volvo é resultado de 50 anos de experiência no setor de
construção de estradas. Com grande potência de reserva, um projeto robusto, eficiência
em pavimentação e a facilidade de operação da Volvo, a vibroacabadora de esteiras
P5320B ABG é a parceira ideal para projetos de médio e grande porte, com larguras de
pavimentação de 2,5 a 7 metros.

Aumente a qualidade da sua pavimentação e experimente uma maior produtividade com a Volvo.
Potência Volvo
A potência do motor Volvo D5, a maior de sua classe,
oferece desempenho ideal para movimentar caminhões
e rebocar facilmente a mesa Volvo com larguras de até 7 metros. A
potência máxima é fornecida com ruído mínimo e baixo consumo
de combustível. Uma vibroacabadora Volvo genuína da tremonha à
mesa, numa solução com todos os recursos necessários.

Largura de pavimentação de até 7 metros com a mesa
Volvo Omni V
Apresentando uma largura máxima de pavimentação de
7 metros com extensões, esse projeto consagrado de largura variável emprega operações em movimento. A potente barra de compactação e o sistema
de vibração proporcionam uma elevada densidade de pré-compactação. O
ajuste mecânico de coroa flexiona a placa da mesa em +/- 3 graus. O sistema de aquecimento a gás com ignição eletrônica, projetado com proteção
contra falha de chama, aquece de maneira rápida e eficiente a placa da
mesa, e o sistema do queimador de GLP proporciona aquecimento uniforme
para um acabamento de camada liso, com pré-compactação de qualidade.

Sistema hidráulico projetado pela Volvo
O sistema hidráulico harmoniza-se para proporcionar
níveis consistentes e um acabamento liso da camada.
Todos os componentes para serviço pesado são projetados para se
complementarem e oferecerem desempenho nas condições mais
difíceis.

Tensor hidráulico de esteira
O sistema de tensionamento permanente e automático
das esteiras mantém a tensão correta das esteiras, para
garantir uma operação sem problemas, e reduz o desgaste das
esteiras e o tempo de máquina parada.
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Impulsione a lucratividade
Conforto e visibilidade
Operação segura, com controle completo e
excelente visibilidade para a tremonha, para o
caminhão de abastecimento de material, para
a área do distribuidor helicoidal, para o fluxo do
material, para a mesa e para a camada final.
Acesso seguro
Corrimãos e áreas para caminhar com apoios
para todos os climas permitem movimentar-se
com segurança em todas as plataformas da
máquina.
Motor Volvo
com suporte Volvo
O motor ecológico oferece o melhor
desempenho de 88 kW (118 hp) da categoria,
juntamente com uma operação silenciosa e economia
de combustível. É capaz de empurrar caminhões de
25 toneladas.
Um centro de suporte total está disponível no seu
revendedor Volvo local.

Sistema hidráulico sensível à carga
Sistema hidráulico perfeitamente
adequado para todos os
componentes desde a tremonha até a mesa,
proporcionando longa vida útil, menos
manutenção e alto desempenho de
tração. O sistema de detecção de
carga sem falhas é alimentado por
uma bomba de pistão axial de
deslocamento variável.

Características resistentes ao
desgaste
O sistema de manuseio de
materiais de pavimentação
P5320B ABG foi projetado
para incorporar componentes
duros, extremamente espessos e
resistentes ao desgaste, e todos
proporcionam uma longa vida útil,
além de resistirem ao desgaste do
material abrasivo de deposição.

Tensor hidráulico da esteira
O tensor automático da esteira
mantém a tensão precisa
da esteira e minimiza o desgaste para
proporcionar um funcionamento suave.

Controle automático do transportador de material
e do distribuidor helicoidal
Os interruptores de remoção fornecem controle de
desligamento do transportador e do distribuidor helicoidal,
ajudando a proporcionar um controle uniforme e
consistente do material.
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Para-sol dobrável
O para-sol para todos os climas com amplas
laterais abertas oferece boa visibilidade para o
operador e reduz a fadiga para maior segurança e
produtividade.

Comandos simples para o operador
Os comandos do operador ajustáveis
e comprovados estão posicionados
ergonomicamente para oferecer excelente
visibilidade e conforto a partir do assento ajustável.

Mesa Omni V
Usando cilindros telescópicos
hidráulicos, quando em marcha, a
mesa apresenta variações de 2,5 a 4,75 m na
largura. Possui barra de compactação e vibração
para alta compactação pela mesa. Esta mesa
para serviços pesados proporciona uma camada
consistente de alta qualidade.

Ajuste da coroa
Flexione a placa de pavimentação para
serviços pesados +/- 3 graus usando
o ajuste mecânico da coroa, obtendo
facilmente abaulamentos da estrada e
perfis de drenagem.

Rolamentos com vedação para serviços
pesados
Automação
Altura ajustável e distribuidor helicoidal
reverso
Capacidade de ajustar a altura do distribuidor
helicoidal para melhorar a transferência e o fluxo do
material. Inverter o distribuidor helicoidal aumenta o
controle do material e reduz trabalho manual.

O sistema elétrico da
pavimentadora é projetado para
sistemas de nivelamento padrão
universais.

Cada rolamento do sistema de manipulação
de material é projetado especialmente com
proteção multinível para reduzir custos de
manutenção.
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Agregando valor ao seu negócio
Ser um cliente da Volvo significa ter um conjunto completo de serviços a seu dispor. A Volvo pode
oferecer uma parceria a longo prazo, proteger sua receita e fornecer uma linha completa de serviços
de pós-venda usando peças de alta qualidade e fornecidas por pessoas apaixonadas pelo que
fazem. A Volvo tem um compromisso com o retorno positivo de seu investimento.

Soluções completas
A Volvo tem a solução certa para você. Então, que tal
satisfazermos a todas as suas necessidades ao longo

Peças originais Volvo
A atenção aos detalhes é o que nos diferencia. Esse
conceito consagrado atua como um investimento sólido
para o futuro da sua máquina. Todas as peças aprovadas pela Volvo
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da vida útil de sua máquina? Conhecendo as suas necessidades,
poderemos reduzir seu custo total de propriedade e aumentar sua receita.

são testadas exaustivamente, porque cada peça é vital para manter
o tempo de máquina disponível e o desempenho. Somente com
peças genuínas Volvo você pode ter certeza de que sua máquina
mantém a célebre qualidade da Volvo.

Manutenção
Rede

Para atendermos mais rapidamente às suas necessidades, um especialista da Volvo de uma das nossas unidades Volvo pode fazer
uma rápida visita ao seu local de trabalho. Com uma extensa infraestrutura de técnicos, oficinas e distribuidores, a Volvo possui uma
ampla rede para dar suporte a você, usando o conhecimento local e a experiência global.
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Especificações
Motor (Diesel)
Fabricante

Volvo

Modelo

D5

Saída à velocidade instalada

kW/hp

88/118 a 2.300

Líquido de arrefecimento

VCS 50/50 pré-misturado

Capacidade do depósito de combustível

l

150

Emissões de escape

BS III (COM IIIA / EPA Tier III)

Pavimentação
Saída (teoricam.) 1

t/h

600

Espessura do tapete (máx.)

mm

300

Velocidades
Pavimentação (máx.)
Transporte (máx.)

m/min

17

km/h

3.2

Carro inferior
Comprimento da esteira

mm

2 618

Largura (placas do rasto)

mm

300

Sistema de transportador misto
Capacidade da tremonha

t

12

Transportadores

Independentes

Velocidade do transportador

m/min

26

Distribuidores helicoidais
Velocidade do distribuidor helicoidal

rpm

82

Diâmetro do distribuidor helicoidal

mm

360

Elétricos
Tensão do veículo
Pesos

Volts

24

2

Unidade trator

kg

11 700

Capacidade de trabalho em rampa máx. permitida 3
Unidade trator + mesa
1

2
3

%

25

O rendimento real de pavimentação depende da espessura da camada, da largura da pavimentação e da velocidade da pavimentação e
variará 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. Incluídos tanque de diesel meio cheio, 75 kg do operador e teto solar.
Aplica-se à mesa Omni-V de 2,5-4,75 m. Ao usar extensões, a capacidade máxima de rampa permitida será reduzida.

Pesos da mesa em operação*
Na largura da
pavimentação
Omni-V

kg

2,5-4,75 m

2,5-5,5 m

2,5-6,25 m

2,5-7,0 m

3.150

3.706

4.175

4.681

* Incluindo extensões do distribuidor helicoidal, placas de canal, etc.
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DIMENSÕES
A

mm

mm

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2.998

2.618

503

448

644

1.912

3.091

5.055

155

2.110

2.480

2.490

360

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

AA

AB

1.615

2.171

2.502

1.456

1.530

267

318

3.920

2.269

300

para
cima

para
baixo

5.916

3.650

O

P

1.001

3.223

V
W
aberto fechado
3.171 2.461 3.498

Equipamento
EQUIPAMENTO PADRÃO
Motor
Motor Volvo a Diesel, motor EPA Tier III D5
Acionamento
Controle eletrônico de acionamento
Roletes das esteiras com lubriﬁcação permanente
Links das esteiras forjados e endurecidos
Tensor automático de esteiras
Gerenciamento de material
Quatro motores hidrostáticos individuais para transportadores
e distribuidores helicoidais
Ajuste manual da altura do distribuidor helicoidal
Direção reversível da rotação do distribuidor helicoidal
Controle ON/OFF de velocidade do distribuidor helicoidal
Distribuidores helicoidais e transportadores independentes
Controle automático de ﬂuxo de material
Sistema eletrônico
Tela colorida
Estrutura
Consoles de comando deslizantes simples com capas contra vandalismo
Kit antivandalismo
Travas da tremonha
Enchimento de combustível nivelado
Mesa
Braços de reboque da mesa, versão contínua
Sistema hidráulico para mesas Vario com tamper e vibração
Mesa assistida
Queimador soprador de GLP de acendimento eletrônico para
aquecimento da placa da mesa
Mesa extensível hidraulicamente 2,5 m a 4,75 m
Luzes
Duas luzes de trabalho
Duas luzes para perfuração de túneis
Iluminação do compartimento do motorista
Ambiental
Sistema de limpeza com pulverização de diesel

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
Gerenciamento de material
Kit da placa de proteção do transportador
Sistema eletrônico
Sistema de nivelamento - grau e inclinação
Sensor ultrassônico - Controle de velocidade do distribuidor helicoidal
Dispositivo de bloqueio da mesa
Estrutura
Kit de pesagem para 7,0 m
Revestimento de cera
Teto rígido
Kit transportador para serviços pesados
Mesa
Kits de extensão de parafusamento: 5,5 - 7,0 m
Kits de extensão do distribuidor helicoidal: 5,5 - 7,0 m
Luzes
Sinalizador de advertência

Teto rígido

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Conforme nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modiﬁcar especiﬁcações
e projetos sem comunicação prévia. As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina.
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