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Facilidade de operação com o mais alto rendimento e qualidade na pavimentação.
Através de seus inovadores sistemas, incorporam tecnologia e praticidade operacional, 
com automação inteligente que, além de informar em tempo real todos os parâmetros do 
equipamento, contam com um diferenciado sistema de transmissão que proporciona 
ótima versatilidade e flexibilidade.

 
Séries COMPACTA e PLUS 

Vibroacabadoras Ciber

3|
> Sistema Easy Paving, através de automação 
inteligente e display com diagnósticos de operação 
e funcionamento no painel de controle.

SISTEMA 
DE CONTROLE 
E DIAGNOSE

2|
> Visão total do carregamento de material, da 
distribuição à mesa compactadora e das laterais de 
pavimentação.

VISIBILIDADE 
DE TRABALHO

> Mais econômico, mais potente e menos poluente, 
de tecnologia Tier 3, com 110 hp de potência.

NOVO 
MOTOR1|

4|
> Locomoção suave, com força de tração e fácil 
movimentação, tanto no modelo de esteiras quanto 
no de pneus.

SISTEMA 
RODANTE

5|
> Amplos acessos garantem uma fácil assistência em 
trabalhos de manutenção periódica.

MANUTENÇÃO 
FACILITADA
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Novo 
motor

> Motor Cummins de maior potência e eficiência. 

1| Abertura 
superior.

2| Abertura lateral.

1|  AF 5000 Plus.

2|  AF 4500.

2|

1| 2|

1|

Visibilidade 
de trabalho

AF 4000 / AF 4500

Painel de controle e assento podem 
ser ajustados para ambos os lados 
da plataforma, permitindo perfeita 
visão do processo de 
pavimentação.

AF 5000 PLUS

Deslocamento através de trilho do 
painel de controle, com dois 
assentos nas extremidades da 
máquina, garantindo visão total do 
trabalho.

1|

2|
> Tecnologia Tier 3 garante uma grande redução na 
emissão de poluentes.
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Sistema de controle 
e diagnose3| 4|Sistema 

rodante

TECNOLOGIA CIBER EASY PAVING

> Tela digital exclusiva com diagnósticos em 
tempo real;

> Monitoramento e controle de todas as 
funções;

> Maior precisão e facilidade de operação;

> Maior agilidade nas manutenções através do 
acesso à módulos eletrônicos;

> Operação intuitiva com simbologia universal;

> Tampa protetiva antivandalismo.

MODELOS DE ESTEIRAS AF 4000 / AF 5000 Plus

Composto por duas esteiras de ótima área de contato 
com o solo, garantindo ótima estabilidade e excelente 
força de tração.

Conjunto formado por roletes e sapatas emborrachadas 

MODELO DE PNEUS AF 4500

Quatro rodas de borracha maciça 
montadas em tandem por meio de 
eixo pivotado.

 Sistema de duplo balancim, com 
dupla articulação longitudinal e 
transversal, garantindo total contato 
com o solo mesmo em bases 
irregulares.

Perfeita manobrabilidade mesmo 
em espaços apertados.

de alta resistência, desenvolvidos especialmente para 
suportar grandes esforços de tração.

 Transmissão hidrostática, com motores montados 
diretamente na roda motriz, garantindo maior eficiência.

1|  AF 5000 Plus.

2|  AF 4500.

1|

2|
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Manutenção5|

> Praticidade total, com amplo acesso interno para a 
realização das manutenções periódicas.

> Aberturas laterais permitem um fácil acesso à filtros, 
inspeção de nível de óleo, bloco de válvulas, etc.

> Duplo sistema de filtragem do tanque hidráulico, do 
fluxo de sucção e retorno, garante maior robustez. 

> Indicação de temperatura no painel de operação, com 
dreno para purgar eventuais impurezas.

Recebimento 
de material

SILO DE RECEBIMENTO

> Duas abas basculantes 
independentes, com grande 
capacidade de recebimento.

> Ótimo ângulo para escoamento 
do material e alimentação constante 
da mesa compactadora.

ROLETES DE ENCOSTO

> Dois roletes para encosto do 
caminhão, com sistema 
autolimpante montado em eixo 
pivotado.

> Garante fácil controle da direção 
e alinhamento em curvas.

1| Silo de 
recebimento.

2| Roletes de 
encosto.

1|

2|
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Transporte 
de material

CORREIAS TRANSPORTADORAS

> Duas correias independentes com 
controle automático ou manual da 
velocidade.

> Duas comportas para controle do 
fluxo garantem excelente passagem 
de material.

DISTRIBUIDOR HELICOIDAL

> Caracol do tipo sem fim, 
garantindo uma eficiente 
distribuição de material.

 10
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Mesa 
compactadora

AF 5000 PlusAF 4500AF 4000

Largura máxima com extensões

Aquecimento

Pré-compactação

5,3 m4,2 m4,2 m

GLP

Vibração Vibração e tamper

1| Mesa 
compactadora com 
extensões.

2|  Comando da 
mesa.

1| Cintas 
tranportadoras.

2| Distribuidor 
helicoidal.

1|

2|

1|

2|
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Sistema de nivelamento 
eletrônico automático

O controle automático de nivelamento 
eletrônico pode ser configurado em função das 
exigências de cada projeto ou pelas condições 
de aplicação:

Os acessórios disponiveis são:

> Nivelamento automático longitudinal através 
de sensor em esqui de 30 cm.

> Nivelamento automático longitudinal através 
de sensor em esqui de 2,5 m.

> Nivelamento automático longitudinal através 
de sensor em esqui de 5,5 m (AF 4000 / AF 
4500).

> Nivelamento automático longitudinal através 
de sensor em esqui de 6,2 m (AF 5000 Plus).

> Nivelamento automático longitudinal através 
de sensor ultrassônico (sem contato).

> Nivelamento automático transversal através de 
sensor de inclinação (slope sensor).

1| Esqui de 6,2m.

1|

Dimensões

AF 4500

AF 4000

AF 5000 Plus
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Ficha
técnica

AF 5000 PLUSAF 4500AF 4000

MOTOR

VELOCIDADES

SISTEMA RODANTE

LARGURAS DE PAVIMENTAÇÃO

DIMENSÕES MÍNIMAS PARA TRANSPORTE

SISTEMA ELÉTRICO

Capacidade de pavimentação

Capacidade  do silo

Marca

Arrefecimento

Cilindros

Potência

Torque do motor

Rotação do motor

Cilindrada

Velocidade de pavimentação

Velocidade de transporte

Tipo

Largura máxima de pavimentação

Largura mínima de pavimentação

Espessura de pavimentação

Comprimento 

Altura 

Largura

Tensão

Modelo

450 t/h300 t/h

11,5 t10,5 t

Cummins

QSB4.5 - Intercooler

Refrigerado à água

4 em linha

82 kW / 110 hp

49,7 mkgf / 488 Nm @ 1.500 rpm

2.200 rpm

4.500 cm³

até 25 m/minaté 27 m/min até 30 m/min

até 4 km/haté 5 km/haté 3 km/h

Esteiras com sapatas revestidas
Dois pneus tipo 385/65R22,55 e

quatro rodas dianteiras
Esteiras com sapatas revestidas

5,3 m4,5 m 4,2 m

1,9 m1,7 m

20 até 300 mm20 até 250 mm

6,06 m5,68 m

3,06 m2,93 m

2,44 m 2,6 m

24 V

 14
15
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