P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG
Vibroacabadora Sobre Rodas Volvo 2.5-9.0 m 129 kW
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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 a inovadoras para ajudá-lo
a trabalhar de maneira mais racional, não mais pesado.
Ajudando a fazer mais
Produzir mais com menos é uma marca 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 às suas necessidades
Há muito em jogo na criação de soluções que se adaptem às necessidades particulares
de diferentes aplicações industriais. Frequentemente, a inovação envolve alta tecnologia,
mas nem sempre isto é necessário. Algumas de nossas melhores ideias têm sido simples,
baseadas em uma compreensão clara e profunda do trabalho dos 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 daqueles ao seu redor, e a minimização do impacto ambiental
são valores tradicionais que continuam a dar forma à nossa filosofia de desenvolvimento 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.

Volvo Trucks
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Renault Trucks

Mack Trucks

UD Trucks

Volvo Buses

Volvo Construction
Equipment

Volvo Penta

Volvo Financial Services
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A melhor vibroacabadora
para o trabalho
As vibroacabadoras Volvo são projetadas para ter desempenho e precisão em qualquer projeto
de pavimentação. A P6870C ABG, a P5870C ABG e a P5770C ABG oferecem uma seleção
de sistemas de tração para melhor se adequar às condições existentes de pavimentação. Seja
qual for a sua necessidade, a Volvo tem a vibroacabadora certa para o trabalho.
P5870C ABG
P5770C ABG
Para menores larguras de pavimentação, a P5770C ABG de quatro
rodas utiliza as grandes rodas traseiras para fornecer a maior parte
da tração. As rodas dianteiras fornecem assistência e dirigibilidade
adicionais.
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A P5870C ABG com tração em quatro rodas possui seis rodas e
é ideal para pavimentação de largura média. As grandes rodas
traseiras fornecem a maior parte da potência. O jogo traseiro de rodas
dianteiras fornecem assistência adicional e, com seu primeiro jogo de
rodas dianteiras, dão apoio à direção.

P6870C ABG
A P6870C ABG trabalha com seis rodas para máxima
tração ao pavimentar grandes larguras e profundidades
em condições de terrenos difíceis. Grandes rodas traseiras fornecem
a maioria da tração com potência adicional e orientação dos dois
conjuntos de rodas dianteiras.
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Suspensão
As vibroacabadoras de rodas Volvo contam com um exclusivo sistema de suspensão hidráulica de autonivelamento.
O sistema proporciona um balanço de três pontos para uma plataforma estável da unidade tratora. Ao realizar a pavimentação em condições de terreno ruins e desiguais a suspensão sustenta a tração e
uma pavimentação suave.
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A melhor pavimentação
sobre rodas
Sinta a força e o trabalho através do excelente controle de tração em uma vibroacabadora Volvo.
Sejam quais forem as condições de operação, essas máquinas têm incrível força de tração para
resultados suaves e uniformes. Veja o resultado você mesmo.

Modo smart power
Quando as condições de pavimentação não exigem potência máxima,
o operador pode selecionar o modo smart power na Unidade de
Controle Principal (MCU) para reduzir automaticamente a potência
para 1 600 rpm. Isso resulta em grande redução do nível de ruídos e
até 30% de redução no consumo de combustível.

Sistema de tração
O sistema de tração da Volvo garante alta força de tração e
pavimentação suave, sejam quais forem as condições do terreno.

Controle de torque
O sistema inteligente de controle de torque dependente de carga monitora a carga do silo e ajusta a potência entre as rodas dianteiras para
impedir a patinagem das rodas para um controle ideal do torque.
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Dirigibilidade ideal
A melhor dirigibilidade do mercado é o ponto alto da vibroacabadora Volvo – fornecendo a você
um diferencial competitivo. Movimentação precisa, raio de giro estreito e fácil transporte da
vibroacabadora com Volvo Construction Equipment.

Três modos de direção

Passarela dobrável
A passarela dobrável da Volvo permite que você comece a pavimentar
próximo da borda, para reduzir a quantidade de trabalho manual
necessária. A passarela, item de série, também reduz a comprimento
geral da máquina durante o transporte.

No Modo Pavimentação, todos os controles de pavimentação são funcionais, e rotação total do motor e modo smart power. O Modo Manobra
desativa as funções de pavimentação, ativa a direção ativa e reduz a
velocidade de deslocamento, ideal para manobras, carga e descarga. O
Modo Transporte permite velocidade total de deslocamento para realocação rápida. Nos modos manobra e transporte, a velocidade do motor
também é regulada para assegurar a economia de combustível.

Esquis laterais opcionais
Esquis laterais da mesa articuláveis podem ser pivotadas para a traseira da vibroacabadora de modo a reduzir a largura total durante o transporte.
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Direção ativa
Sistema exclusivo de direção ativa permite um raio de
giro interno de 2,5 m – ideal para reposicionamento da
vibroacabadora em locais de trabalho confinados. O sistema de
direção eletro-hidráulico proporciona controle em áreas apertadas
para reduzir o tempo e o esforço da pavimentação.
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Com a Volvo, você está no
controle
Comande e controle sua vibroacabadora desde o assento do operador com a exclusiva
tecnologia EPM II (Gerenciamento Eletrônico da Vibroacabadora) da Volvo, projetada para
operação simples e máxima eficiência. A mais inteligente pavimentação.
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Painel intuitivo

Monitoramento de combustível

No lado esquerdo da MCU, as funções da vibroacabadora são mostradas exatamente como estão localizadas na máquina. Isso permite
que o operador localize e ajuste rapidamente as configurações, como
temperatura da mesa e parâmetros do motor.

O sistema de monitoramento de combustível do painel de controle
registra e mostra o consumo de combustível por dia ou por período
de tempo, assim você pode planejar o reabastecimento e calcular os
custos operacionais.

Unidade de Controle Principal (MCU)
Acesse informações estruturadas de maneira fácil e
rápida pela ampla tela colorida, líder da indústria , da Volvo.
O projeto exclusivo proporciona aos operadores o controle total ao
alcance dos seus dedos – permitindo ajuste instantâneo a todas as
funções de pavimentação.

Botão Liga/Desliga

Gerenciador de configurações

Pressione um botão para parar e reiniciar a pavimentação com
as mesmas configurações, não importa quanto tempo tenha se
passado.

Armazene todas as configurações de pavimentação testadas para
usar novamente em trabalhos similares futuros, economizando tempo
e garantindo a consistência da qualidade da pavimentação.
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O pacote perfeito de
pavimentação
Visibilidade
Visibilidade total e assento
extensível do operador para
uma visão em 360° de todo o processo de
pavimentação.

MCU
Amplo painel de controle
com tela colorida que permite
ajustar rapidamente as configurações da
vibroacabadora.

Motor
O silencioso e eficiente motor Volvo
proporciona mais força, consumindo
menos combustível.

Silo grande
Amplo silo com capacidade
para 12 t realiza
pavimentação contínua.

Facilidade de manutenção
Verificações diárias de
manutenção podem ser feitas
de maneira rápida, segura e fácil, a partir
da cabine.
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Dirigibilidade
Consiga movimentos
instantâneos e precisos com
um raio de giro de 2,5 metros graças ao
exclusivo sistema de direção ativa.

Mesas
Mesas resistentes e extensíveis,
líderes do setor, proporcionam vida
útil longa e qualidade de pavimentação..

Teto para todos os tipos de clima
O teto para todos os tipos de clima, com
painéis laterais extensíveis e isolamento de
ruído integrado, fornece proteção contra o
clima e conforto ao operador. Ele pode ser
hidraulicamente abaixado para transporte.

Suspensão
A Volvo lhe oferece
excelente controle de
tração, sejam quais forem as condições
da pavimentação, garantindo excelente
acabamento superficial e resultados
uniformes.

Aquecimento elétrico da mesa
Sistema de direção

Portas de acesso
Portas de manutenção laterais
inclinadas verticalmente proporcionam
excelente acesso e vida útil mais longa.

A Volvo oferece aos clientes
uma seleção de configurações
de direção para se adequar às condições
existentes de pavimentação.

As mesas Volvo Variomatic têm um
sistema de aquecimento de três zonas
para fornecer aquecimento consistente
e confiável.
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Visibilidade panorâmica
Usufrua de uma visão de 360° de todo o processo de
pavimentação para máxima segurança e produtividade. Os
assentos confortáveis dos operadores podem ser estendidos para as
laterais da vibroacabadora para melhor visibilidade.

Excelente visibilidade
Sente-se dentro da plataforma do operador e aprecie seu trabalho em 360°. Observe o fluxo
constante de material com o amplo projeto do silo, que armazena mais material e permite uma
pavimentação contínua. Acionamento hidrostático independente para os transportadores e
distribuidores helicoidais garantem a mesma espessura e qualidade sobre toda a superfície
pavimentada.

Silo

Fluxo de material visível

O projeto da Volvo permite ao operador visualizar o nível do material no
silo e gerenciar seu fluxo consistente. A grande capacidade permite
uma pavimentação contínua.

As vibroacabadoras Volvo são projetadas para fornecer ao operador
visibilidade do fluxo de material no silo, no canal do distribuidor
helicoidal e no esqui lateral
.

Fluxo de material
Acionamentos hidrostático reversíveis e independentes para os transportadores e distribuidores helicoidais com ajuste de altura, fornecem um
fluxo de material constante para a mesa.
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Excelente tecnologia de
mesa
As mesas Volvo são projetadas para proporcionar a melhor qualidade, uniformidade e
suavidade de pavimentação. As mesas extensíveis Volvo, líderes do setor, podem trabalhar
com uma grande variedade de materiais e proporcionar um alto nível de pré-compactação,
resultando em uma quantidade reduzida de trabalho com compactadores.

Aquecimento elétrico
As mesas Volvo Variomatic contam com um sistema de aquecimento
de três circuitos, que proporciona aquecimento rápido e consistente
em toda a largura da mesa. Um projeto de barra de aquecimento dupla
proporciona aquecimento consistente e confiável.

16

SCU
Duas Unidades de Controle de Mesa (SCU) convenientemente
localizadas permitem aos operadores gerenciar as funções da mesa e
o fluxo de material.

Engate rápido

Barra tamper

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.

Barra tamper com novo projeto, resistente e endurecida para melhor
durabilidade e confiabilidade.

Desempenho da mesa
As mesas Volvo Variomatic fornecem aos clientes larguras
hidraulicamente extensíveis e opção de pavimentação de
até 9 metros. Disponível com sistemas de barras tamper simples e
com aquecimento elétrico ou a gás.

Rede de apoio
A Volvo oferece aos clientes acesso a sua rede de distribuidores de primeira linha. Um técnico de um distribuidor
autorizado treinado na fábrica, com Peças Genuínas Volvo, estará
pronto para cuidar da sua vibroacabadora quando você precisar.
Confie na Volvo para manter sua disponibilidade.

Seu tempo é nossa
prioridade
Nós da Volvo, não estamos comprometidos em apenas fornecer uma vibroacabadora de
qualidade. Sabemos que, no local de trabalho, tempo significa dinheiro e é por isso que temos
uma rede de apoio distribuidores exclusiva e mundial para garantir a disponibilidade de sua
máquina durante todo seu ciclo de vida. E, visto que as vibroacabadoras Volvo são 100% Volvo,
você usufruirá da facilidade da manutenção e do contínuo e avançadíssimo suporte.
Gerenciador de serviços

Abra um compartimento da cabine para realizar todas as verificações
diárias de manutenção de forma rápida, segura e fácil.

A partir da MCU, o operador recebe lembretes e alertas de quando a as
verificações de manutenção e de serviços devem ser realizadas ou se
estão vencidas. O sistema também registra quando as verificações são
realizadas.

Care Kits da vibroacabadora

Acordos de Suporte ao Cliente

Usar os Care Kits da Volvo para peças desgastadas garante a vida e o
desempenho da peça. Beneficie-se das Peças Volvo 100% Genuínas
em um único pacote, para ter confiabilidade ideal.

Os Acordos de Suporte ao Cliente oferecem assistência e manutenção com o máximo controle dos custos e mínima parada dos serviços.
O sistema flexível proporciona uma variedade de necessidades, desde
o reparo e manutenção totais, até um programa de inspeção abrangendo peças e funções essenciais.

Manutenção do motor
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Especificações
Modelo
Motor (Diesel)
Fabricante
Modelo
Potência máxima em
Sistema de arrefecimento
Capacidade do tanque de combustível
Nível de emissões
Pavimentação
Produção (teór.)1
Espessura da camada (máx.)
Velocidades
Pavimentação
Transporte
Propulsão
Unidades de tração traseiras
Unidades de tração dianteiras
Rodas traseiras
2 pneus
Rodas direcionais dianteiras
pneus elásticos

Sistema transportador de material
Capacidade do silo
Transportadores
Velocidade do transportador
Distribuidores helicoidais
Velocidade do distribuidor helicoidal
Diâmetro do distribuidor helicoidal
Sistema elétrico
Tensão do equipamento
Dimensões de transporte
Largura
Comprimento
Altura
Pesos2
Unidade tratora
Capacidade máx. de rampa permitida3
Unidade tratora + mesa

P5770C

L

500

m/min
km/h

600
300

dimensão

2
2

2
580
340

4
580
340
12
2
21,5

1/min
mm

90
360

Volt

24

mm
mm
mm

2 550
6 132
2 970

%

4

385/95R25

t

kg

700

40
20

2

Número
Ø
largura

P6870C

Volvo
D6
129 em 2 000 rpm
175 em 2 000 rpm
Líquido
260
COM 3A /EPA Tier 3

kW
HP

t/h
mm

P5870C

13 850

14 400

4
580
340

14 400

25

1 O rendimento real de pavimentação depende da espessura da camada, da largura da pavimentação e da velocidade da pavimentação e irá variar de acordo
com a 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.
2 Todos os pesos são aproximados, sem opcionais. Peso do trator: pneus preenchidos com água, tanque de diesel meio cheio, 75 kg do operador e teto
incluído.
3 Aplica-se à mesa VB 78 2.5-5.0 m. Ao usar extensões, a capacidade máxima de rampa permitida será reduzida.
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Especificações da mesa

Projeto robusto da mesa

Barra tamper e vibração

Aquecimento

Uma estrutura de mesa resistente e dois tubos
de suporte grandes para as extensões trabalham juntos para proporcionar montagem rígida da mesa.

A tecnologia de barra tamper simples proporciona altas densidades de compactação
atrás da mesa. Junto com a vibração, garante
qualidade e suavidade.

As mesas Volvo têm controle independente
de temperatura na mesa principal e em cada
extensão simples.

Ajuste da coroa

Distribuição de graxa

Esquis laterais opcionais

Um ajuste hidráulico com controle remoto
permite mudanças rápidas e simples de -2%
a +4%.

A Volvo fornece excelente lubrificação por
meio de um ponto de lubrificação central,
reduzindo a necessidade de manutenção.

Esquis laterais articuláveis podem ser pivotados para a traseira da vibroacabadora de
modo a reduzir a largura total durante o
transporte.

Escolha das mesas
VB 78 ETC/GTC

VB 88 ETC/GTC

Pesos operacionais
da mesa*
VB 78 ETC
VB 78 GTC
VB 88 ETC
VB 88 GTC

Largura básica / faixa de ajuste
hidráulico
Largura máx. de pavimentação c/
extensões
Largura básica / faixa de ajuste
hidráulico
Largura máx. de pavimentação c/
extensões

kg
kg
kg
kg

P5770C

P5870C

P6870C

m

2.5-5.0

2.5-5.0

2.5-5.0

m

7.5

8.0

9.0

m

-

3.0-6.0

3.0-6.0

m

-

8.0

9.0

2.5-5.0 m

3.0-6.0 m

6.5 m

7.5 m

8.0 m**

8.5 m***

9.0 m***

3 600
3 680
-

3 820
3 900

5 222
5 342
-

5 782
5 912
5 542
5 662

6 342
6 502
5 832
5 952

6 102
6 232

6 903
7 073
6 662
6 822

* Incluindo extensões do distribuidor helicoidal, placas de canal, portas de extremidades, etc.
** P5870C & P6870C
*** P6870C
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Especificações
DIMENSÕES
P5770C

P5870C

mm

mm

mm

6 358
3 837

6 358
3 837

6 358
3 837

2 970

2 970

2 970

C1

2 500

2 500 2 500/3 000

C2

5 000

5 000 5 000/6 000

Unidade
A
B1
B2

D

376

376

376

E

2 103

2 103

2 103

F

1 894

1 894

1 894

G

2 076

2 076

2 076

H

770

770

770

I

405

405

405

J

1 604

1 604

1 604

K

350 ±60

350 ±60

350 ±60

800

800

L
M

1 825

1 825

N

1 344

1 344

1 344

O

4 788

4 788

4 788

P

320

320

320

Q

2 550

2 550

2 550

R

495 / 598* 495 / 598* 495 / 598*

S
T
U

594 / 630* 594 / 630* 594 / 630*
aberto

3 177

3 177

3 177

fechado

2 487

2 487

2 487

3 093

3 093

3 093

* com avental de proteção frontal opcional

L
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P6870C

Equipamento
EQUIPAMENTO PADRÃO

SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS DA VOLVO
P5770C P5870C P6870C

Motor Volvo Diesel D6, COM 3A/EPA Tier 3
Gerenciamento Eletrônico da Vibroacabadora (EPM2) com smart power
Acionamento do deslocamento controlado eletronicamente
Unidade de controle de deslizamento cruzado com unidade de tela inclinável
e volante inclinável
Trilhos com console de assento e unidade de suporte de luz
Dois assentos, lateralmente extensíveis
Duas rodas dianteiras com niveladores hidráulicos
Quatro rodas dianteiras com niveladores hidráulicos
Duas rodas dianteiras acionadas hidraulicamente
Par traseiro das rodas dianteiras acionadas hidraulicamente
Quatro rodas dianteiras acionadas hidraulicamente
Torque das rodas dianteiras controlado por carga
Acionamento da tração dianteira
Tração hidrostática nas rodas traseiras
Acionamento do distribuidor helicoidal central (larguras de pavimentação de
até 8,0 m)
Ajuste hidráulico da altura do distribuidor helicoidal
Direção reversível da rotação do distribuidor helicoidal
Controle liga/desliga de velocidade do distribuidor helicoidal
Quatro acionamentos hidrostáticos individuais para transportadores e
distribuidores helicoidais
Dispositivo de bloqueio da mesa
Gabinete central de interruptores elétricos
Iluminação do compartimento do motorista
Quatro luzes de trabalho
Isolamento sonoro
Kit antivandalismo
Chave mestre da bateria
Dois painéis de controle externos para mesa de pavimentação
Alarme de ré
Kit de ferramentas
Braços da mesa bi-partidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
Teto PRFV ( Plástico com reforço de fibra de vidro) para todas as condições
climáticas
Para-brisas dianteiro (apenas em conjunto com teto para todo tipo de clima)
Proteção para as laterais
Dispositivo tensionador da mesa
Dispositivo de alívio da mesa
Ajuste hidráulico de altura das mesas extensíveis
Abas do silo operadas individualmente
Avental de proteção dianteiro operado hidraulicamente
Transportador reversível
Controle ultrassônico proporcional do distribuidor helicoidal de acordo com as
necessidades de material
Acionamento do distribuidor helicoidal central de 9,0 m
Sistemas de nivelamento
Adaptação para altas temperaturas de até 55 °C
Conjunto de montagem do gerador de até 9,0 m
Extrator de vapores betuminosos
Lubrificação central
Holofotes de xênon
Duas luzes adicionais (traseira)
Iluminação rodoviária
Iluminação do distribuidor helicoidal
Sinalizador de advertência para teto para todo tipo de clima
Parada de emergência lateral (lado esquerdo e direito)
Tomadas adicionais de 230V
Medidor de pressão do sistema de tração dianteiro
Sistema de pulverização de emulsões, incluindo carretel de mangueira
Pulverizador para limpeza pesada
Pintura especial (de acordo com o código de cores da RAL, excluindo
pintura metálica)
Óleo hidráulico biodegradável
Assento de luxo com aquecimento
Proteção de meia conchas para o eixo de acionamento do distribuidor
helicoidal

Sistema de
pulverização de
emulsão

Sistema de
lubrificação central

Avental de proteção
dianteiro operado
hidraulicamente

P5770C P5870C P6870C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O equipamento padrão e seus opcionais podem variar de acordo com o mercado.
Consulte um distribuidor local quando for adquirir sua proóxma vibroacabadora.
Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Conforme nossa política de melhoria contínua, reservamos o
direito de alterar as especificações e os projetos sem aviso prévio.
As ilustrações não exibem necessariamente a versão de série da máquina.

Assento de luxo com
aquecimento

Abas individuais
do silo

Luzes adicionais
(pacote de
iluminação)
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