
Compactador de solo de tambor único



Quando o assunto é compactação de precisão de alto  
desempenho, a JCB Compaction é obrigatória



SUAVE ASSIM

Nos últimos anos, a JCB elevou orgulhosamente a compactação a novos patamares, 

graças à nossa fabricação de nível internacional, à nossa excelência na engenharia 

e ßà nossa reputação de forneceremos os melhores apoios do setor. 

Nossa geração mais recente de compactadores de solo de tambor único foi desenvolvida 

cuidadosamente com muita pesquisa de mercado e é líder em sua classe, em termos de 

qualidade, confiabilidade, conforto e, o mais importante, produtividade. Saiba como essa 

linha incrível suavizará até mesmo o mais árduo desafio. 



Capaz, produtiva 
e incrivelmente confiável

O investimento inteligente 
na JCB Compaction

Acessível

Queremos que todos aproveitem a qualidade superior da máquina da JCB, 

e foi por isso que a tornamos mais acessível do que nunca. Assim, além de 

assegurar processos de fabricação absolutamente enxutos que mantêm nossos 

custos reduzidos, também podemos oferecer finanças acessíveis a grandes 

e pequenas empresas. Com opções de pagamento flexíveis, taxas de juros 

competitivas, garantia do valor de retorno e excelentes pacotes de garantia 

e serviço, você terá dificuldades para encontrar negócios melhores por aí. 

Produtiva

Os rolos da JCB Compaction funcionam com rapidez, força e precisão, 

dando a você total controle e mantendo a produtividade em níveis imbatíveis. 

E como elas são feitas para durar, você as achará mais confiáveis, o que 

significa custos de manutenção inferiores e tempo de máquina parada 

reduzido. 

Econômica

Todos os componentes sofisticados do seu rolo de tambor único foram feitos 

para proporcionar desempenho e resultar em menor custo. Veja o eixo do 

excêntrico inteiriço. Ele foi inteligentemente projetado para proporcionar 

o desempenho ideal, ao mesmo tempo em que reduz a manutenção ao 

mínimo. Isso mantém os custos de vida útil da sua máquina incrivelmente 

baixos, ao mesmo tempo em que garante a durabilidade máxima.
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Os rolos da JCB Compaction são sofisticados e versáteis, prontos para todos 

os desafios à frente. Com a melhor compactação do setor, todos os modelos 

contam com duas frequências e amplitudes para atender a uma ampla 

variedade de condições e frequências de solo naturais. 

Não importa se você está trabalhando em um autódromo ou em um outro 

projeto de construção: o compactador de tambor único proporciona um 

resultado de compactação superior. Um componente-chave aqui é o eixo 

do excêntrico inteiriço com contrapesos móveis. Ele está integrado ao nosso 

sistema de controle automático da vibração, que evita a vibração estacionária 

para eliminar a sobrecompactação durante a mudança de direção. 

Onde as outras máquinas falham, o rolo de tambor único continua. Todos 

os modelos proporcionam excelente desempenho em rampas graças 

à distribuição de peso precisa entre os eixos dianteiro e traseiro, a um sistema 

antipatinagem comutado (SASS, switchable anti-slip system) embutido, a eixo 

com limitação de patinagem de serviço pesado e aos nossos famosos motores 

Dieselmax com componentes hidráulicos de alto torque.

Melhor desempenho 
do setor

Mais material compactado 
em menos tempo
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Fabricado com muitas opiniões de clientes como base, tudo em relação aos 

nossos compactadores de solo de tambor único foi projetado tendo qualidade, 

durabilidade e confiabilidade em mente, com todas as peças de nível 

internacional sendo rigorosamente testadas. 

Nosso recordista, o motor DIESELMAX arrefecido à água, é o coração 

da maioria dos modelos (não presente nas máquinas VM166 e VM200), 

oferecendo ótima potência com o mínimo de emissões. Enquanto isso, 

o chassi superior equilibra peso e, com os eixos super-reforçados, 

foi especialmente criado para projetos de construção de serviço pesado. 

Na verdade, todo o chassi foi inteligentemente projetado com oscilação 

do eixo dianteiro para o traseiro a fim de proporcionar estabilidade extra, 

um≈acabamento uniforme para ambientes confinados e componentes 

superdimensionados para durabilidade extra e custos de reparo reduzidos. 

Da junta de articulação com lubrificação válida para toda a vida útil e sem 

manutenção até o sistema de controle de tração sofisticado com seu excelente 

desempenho em rampas, você verá engenharia de ponta e atenção máxima 

aos detalhes em toda a linha de compactadores de solo de tambor único. 

Por fim, todo modelo que sai das nossas linhas de produção é efetivamente 

testado, com testes intensos absolutos de duas horas de duração. Isso garante 

que, independentemente do modelo que você comprar, ele estará em seu 

desempenho máximo e pronto para funcionar.

Projeto inteligente, 
componentes de qualidade

Onde a experiência em engenharia 
encontra a incrível confiabilidade 
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Graças à maneira como nossos compactadores de solo de tambor único 

foram inteligentemente projetados e fabricados por engenheiros de nível 

internacional, todo modelo apresenta demandas de manutenção reduzidas, 

além de um serviço incrivelmente simples. 

Obviamente, a peça mais importante de qualquer rolo é o tambor. 

Mais sofisticado do que você pode achar inicialmente, o tambor conta com 

amortecedores de borracha pré-tensionados que garantem que ele tenha 

sempre a carga correta. Por sua vez, isso prolonga significativamente a vida 

útil do amortecedor de borracha e protege os motores hidráulicos das 

pressões axiais. Todos os modelos também contam com juntas centrais 

de serviço pesado e que não requerem manutenção, mais uma vez, 

projetadas para reduzir o tempo de máquina parada e os custos de serviço. 

Quando chegar o momento de um serviço, você terá todos os componentes 

acessíveis e todo o processo rápido e fácil. Assim, sua máquina pode ser 

recolocada em operação rapidamente. Os compactadores contam com uma 

estação de serviço centralizada de fácil acesso aos sistemas hidráulicos, bombas 

de reboque e capôs de motor abertos hidraulicamente (dos modelos VM132 

a VM200). Todas as máquinas contam com tanques de grande volume 

para reduzir tempo e custo, além de ter ambos, tanques de combustível 

e hidráulico, bem protegidos sob o capô do motor.

Você ativo e em 
funcionamento

Confiabilidade máxima significa 
manutenção mínima
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Para que seus operadores mantenham a qualidade e a produtividade, eles 

precisam trabalhar em um ambiente onde se sintam confortáveis e tranquilos. 

Foi por isso que a JCB se preocupou muito em ter a cabine e os sistemas 

de operação perfeitos. Os postos do operador e as cabines são facilmente 

acessíveis de ambos os lados da máquina e, uma vez dentro dela, a primeira 

coisa que você notará será o interior espaçoso e projetado intuitivamente. 

Há bastante espaço para guardar ferramentas, e as janelas grandes 

proporcionam uma visibilidade 360º, tendo em vista uma excelente visão 

da borda do tambor e uma segurança excepcional no local. Os controles 

são precisos e fáceis de usar, com uma alavanca de direção ergonômica 

para conseguir velocidades exatas e mudanças de direção precisas. Tudo isso 

se soma a um espaço totalmente confortável, brilhantemente simples e que 

permite que o operador se sinta integrado à máquina.

Conforto é fundamental 

Segurança, ergonomia 
e facilidade de operação
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Um dos maiores problemas com equipamento de compactação padrão 

é a sobrecompactação, que acarreta uma compactação inconsistente 

e terrenos desnivelados: No pior cenário, a compactação conseguida 

anteriormente é destruída, o que resulta em rachaduras em edificações 

ou buracos em estradas. Além disso, a sobrecompactação significa mais 

passagens, um trabalho mais demorado, danos à máquina e mais combustível 

desperdiçado, o que custa mais dinheiro. A tecnologia da JCB Compaction 

elimina esses problemas oferecendo o Compatronic, um sistema de medição 

da compactação avançado destinado a todos os seus rolos de tambor único. 

Existem quatro opções disponíveis: 

Aqui está como ele funciona:

O sensor de aceleração, montado no tambor, é o coração de todos os 

sistemas COMPATRONIC. Ele mede os movimentos do tambor enquanto 

compacta e transmite esses dados para um microprocessador que processa 

os dados. A transferência de dados sem perda do sensor para o processador 

é a chave para mostrar dados exatos. Por isso, a JCB integrou o sensor 

e o processador em um alojamento sólido e compacto. Agora a compactação 

calculada pode ser facilmente transmitida (também sem perda) para o visor 

no suporte do operador da cabine.

COMPATRONIC

Nosso sistema de entrada indica a frequência de vibração, a operação de 

salto e os valores relativos de compactação. O sistema mede a densidade 

do material e, assim que a densidade mais alta possível para esse material 

em especial for alcançada, ele indicará claramente que o trabalho está feito 

por meio de uma advertência por LEDs visuais para o operador.

Apresentação do 
COMPATRONIC 

Para um acabamento suave, 
insuperável, sempre 



COMPATRONIC GPS

A inclusão mais recente à nossa linha conhecida de sistemas de medição 

da compactação oferece todos os benefícios da nossa versão Pro, mas com 

a vantagem adicional de um sistema refinado com visor antirreflexo e à prova 

de arranhões, além da tecnologia GPS. O sistema fornece dados sobre 

a compactação com referência geográfica (em um layout vermelho/amarelo/

verde de fácil compreensão) que podem ser exibidos simultaneamente no 

visor da cabine e no PC do gerente do local para relatórios instantâneos 

em tempo real. 

COMPATRONIC Pro

Oferecendo controle dinâmico total, o Compatronic Pro tem todos os 

recursos do Compatronic TP, mas com relatórios aprofundados adicionais. 

Ele não apenas dá detalhes de cada passagem, como também apresenta uma 

visão geral do processo de compactação da área total que você precisa cobrir. 

O Compatronic Pro permite armazenar informações detalhadas de 99 áreas, 

18 esteiras por área e oito passagens por esteira. O sistema acompanha uma 

impressora e o software mais recente para o PC do seu escritório.

COMPATRONIC TP

Esta versão avançada do Compatronic apresenta relatórios de compactação 

mais detalhados e dá mais indicações, como o valor relativo da compactação, 

a frequência de vibração, a operação de salto, a amplitude, o valor solicitado 

da compactação, a velocidade da máquina, a posição atual do rolo e como 

cada compactação se compara em relação à passagem anterior. O sistema 

também oferece a opção de imprimir os registros. 
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Vibração
•  Controle completo da compactação por meio do AVC 

(Automiatic Vibration Control, Controle automático de vibração)

•  Eixo do excêntrico inteiriço, de pouca manutenção, tendo em vista 

a robustez e o desempenho 

•  Coxins de borracha pré-tensionados de longa vida útil

•  Duas frequências e duas amplitudes com saída de compactação 

superior e que atendem a frequências de solo naturais

Chassi
•  Componentes hidráulicos protegidos por estruturas de 

tambor muito sólidas 

•  Junta central de serviço pesado livre de manutenção

•  Tanque de combustível de alto volume integrado ao contrapeso

Ambiente do operador
• Espaçoso, ergonômico e confortável

• Acesso fácil por ambos os lados

• Visões em 360º excelentes das bordas do tambor

O compartimento do motor 
• Melhor acesso de serviço do setor 

• Estação de serviço centralizado para o sistema hidráulico

• Bomba de reboque padrão

Geral
• Superfícies do tambor usinadas

•  Aço de classificação elevada tendo em vista uma vida  

útil mais prolongada

• Eixos com limitação de patinagem de serviço pesado
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DIMENSÕES ESTÁTICAS

Dimensões em milímetros VM75 VM115 VM132 VM166 VM200

A Distância entre eixos 2514 2846 2996 2996 3076

B Largura total 1870 2250 2270 2270 2270

C Eixo para face traseira 1470 1523 1651 1651 1660

D1 Diâmetro da roda 1298 1520 1520 1520 1520

D2 Diâmetro do tambor (tambor liso) 1220 1500 1500 1500 1600

D3 Tambor do pé-de-carneiro de diâmetro interno 1140 1400 1400 1400 1400

D4 Tambor do pé-de-carneiro de diâmetro externo 1300 1600 1600 1600 1600

H Folga de transporte total 2845 2935 2935 2935 2985

H1 Altura do topo do assento 2070 2185 2160 2160 2245

K Altura livre ao solo 389 447 447 447 497

L Extensão de transporte total 4887 5444 5722 5722 5996

O Suspenso 60 75 85 85 85

S Espessura do tambor 25 25 25 25 40

W Largura do tambor 1750 2100 2100 2100 2100

E1 Ângulo de partida dianteiro 40° 41° 41° 36° 35°

E2 Ângulo de partida traseiro 28° 32° 29° 29° 29°
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DADOS DE OPERAÇÃO

DADOS DE OPERAÇÃO

      VM132D   VM132PD   VM166D   VM166PD   VM200D   VM200PD
Peso de operação kg   11850   12710   15520   16060   18530   18370
Carga de eixo dianteiro/traseiro de operação kg   6460 / 5390   7380 / 5330   9630/ 5890   10130 / 5930   11400 / 7130   11030 / 7340
Carga linear de operação dianteira kg/cm   30,8      45,9      54,3
Estágio de vibração   1  2 1  2 1  2 1  2 1  2 1  2
Frequência do excitador Hz  29  36 29  36 29  35 29  35 29  35 29  35
Amplitude nominal mm  2  0,8 2  0,8  1,8  0,8 1,8  0,8 2  0,75 2  0,75
Força centrífuga kN  282  174 305  188 301  195 321  208 370  205 370  205
Força centrífuga/largura do tambor N/cm  1343  829 1452  895 1433  929 1529  990 1762  976 1762  976
Profundidade de compactação de até cm  100  80 110  90 130  100 140   110 145  100 155  110
Velocidade de operação máxima  km/h   7,7   7,7   7,3   7,3   7,6   7,6(para a frente/ré)
Velocidade de deslocamento máxima  km/h   12,7   12,7   11,4   11,4   11,8   11,8(para a frente/ré)

Ângulo de travamento da direção graus   ±35   ±35   ±35   ±35   ±35   ±35
Oscilação vertical graus   ±15   ±15   ±15   ±15   ±15   ±15
Raio de giro interno m   3,6   3,6   3,6   3,6   3,6   3,6

Pneus   23,1 - 26/8 PR AWT 23,1 - 26/12 Banda 23,1 - 26/8 PR AWT 23,1 - 26/8 PR Dyna Torque II 23,1 - 26/8 PR AWT 23,1 - 26/8 PR Dyna Torque II
        de rodagem do trator
Número de pés-de-carneiro    132  132  132
Altura do pé-de-carneiro mm   100      100      100
Capacidade de subir rampas de até graus (%)  31 (60) 33 (65)   32 (62)   33 (65)   24 (45)   24 (45)

     VM75D   VM75PD   VM115D   VM115PD   VM115HD   VM115HPD
Peso de operação kg   7660   7320   11090   11380   11720   11770
Carga de eixo dianteiro/traseiro de operação kg   3590 / 4070   3650 / 3670   5580 / 5510   6215 / 5165   6285 / 5435   
Carga linear de operação dianteira kg/cm   20,5      26,6      29,9
Estágio de vibração   1  2 1  2 1  2 1  2 1  2 1  2
Frequência do excitador Hz  29  36 29  36 31  36 31  36 31  36 31  36
Amplitude nominal mm  2  0,8 2  0,8  1,95  0,9 1,95  0,9 1,95  0,9 1,95  0,9
Força centrífuga kN  138  84 156  96 261  163 282  176 261  163 282  176
Força centrífuga/largura do tambor N/cm  789  480 891  549 1243  776 1343  838 1243  776 1343  838
Profundidade de compactação de até cm  62  50 75  60 90  70 100   80 90  70 100  80
Velocidade de operação máxima  km/h   6,9   6,9   4,5   4,5   4,5   4,5(para a frente/ré)
Velocidade de deslocamento máxima  km/h   11   11   10,5   10,5   10,5/12,5   10,5/12,5(para a frente/ré) 
Ângulo de travamento da direção graus   ±28   ±28   ±35   ±35   ±35   ±35
Oscilação vertical graus   ±15   ±15   ±15   ±15   ±15   ±15
Raio de giro interno m   2,97   2,97   3,4   3,4   3,4   3,4

Pneus   14,9 - 24/6PR AWT 14,9 - 24 Dyna Torque II 23,1 - 26/8 PR AWT 23,1 - 26/12 Banda de rodagem 23,1 - 26/8 PR AWT 23,1 - 26/8 PR Dyna Torque II  
        do pneu do trator
Número de pés-de-carneiro    100  132  132
Altura do pé-de-carneiro mm   80      100      100
Capacidade de subir rampas de até graus (%)  31 (60) 33 (65)   31 (60)   33 (65)   31 (60)   33 (65)
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MOTOR

Motor diesel turbo com quatro/seis cilindros, arrefecido à água.

Modelo   VM75  VM115   VM132   VM166   VM200

   Tier 3 Tier 2  Tier 3 Tier 2  Tier 3 Tier 2  Tier 3 Tier 2  Tier 3

Fabricante  JCB  JCB  JCB Cummins   JCB  Cummins  Cummins Cummins  Cummins

Modelo   444  444  444TCA B 5.9 - 150C   444TCA B 5.9 - 173C  QSB6.7 B 5.9 - 150C  QSB6.7

Cilindrada cm³ 4399 4399  4399 5880   4399 5880  6699 5880  6699

Desempenho – DIN 6271 kW (HP) 63 (84)  93 (125)  97 (130) 112 (150)   108 (145)  129 (173)   129 (173)

Velocidade de operação min-1 (rpm) 2200 (2200)  2200 (2200)   2200 (2200)   2200 (2200)   2200 (2200)

Dispositivo de partida  Motor elétrico  Motor elétrico   Motor elétrico   Motor elétrico   Motor elétrico

Filtro de ar  Cartucho seco com  Cartucho seco com   Cartucho seco com   Cartucho seco com   Cartucho seco com
   cartucho de segurança  cartucho de segurança  cartucho de segurança  cartucho de segurança  cartucho de segurança

Filtro de combustível  Cartucho  Cartucho   Cartucho   Cartucho   Cartucho

Modelo   VM75 VM115/VM115H VM132 VM166 VM200

combustível litros 230 300 400 400 320

Óleo do motor (motor) litros 8 14 14,2 14,5 14,5

Óleo da engrenagem (excitador) litros 3 3,5 12 12 12

Óleo hidráulico litros 80 80 80 80 80

Líquido de arrefecimento litros 14 14 19 19 19

CAPACIDADES DE SERVIÇO

Comando direto hidrostático variável infinito por motor de cilindrada variável no eixo traseiro e no tambor, Diferencial 
autotravante multidisco (NoSPIN).

PROPULSÃO

Comando direto hidrostático controlado eletricamente no tambor.

COMANDO DO EXCITADOR

Eixo excitador inteiriço circular com contrapesos móveis.

EXCITADOR

Articulação central servoassistida com oscilação vertical.

SISTEMA DE DIREÇÃO

Freio de serviço: Sistema de propulsão hidrostática.
Freio de estacionamento: Freio multidisco com liberação hidráulica no eixo traseiro e acionamento do tambor.
Freio de emergência: Freio a disco controlado eletricamente no eixo traseiro e acionamento do tambor.

SISTEMA DE FRENAGEM

Orômetro, combustível, temperatura do motor, pressão do óleo do motor, corrente de carregamento da bateria, condição do 
óleo hidráulico e do filtro de ar, freio de estacionamento, alavanca de controle da posição neutra, seleção da faixa de velocidades, 
frequência, AVC (Automatic Vibration Control, Controle automático de vibração), alarme de backup acústico. Iluminação opcional, 
sinal de direção, luzes de advertência de perigo.

INDICADORES E INTERRUPTORES

Cabine de alto conforto com certificação ROPS/FOPS, estrutura ROPS, luzes de trabalho, luzes de estrada, farol giratório amarelo, 
adaptador para giro do assento, vários kits de homologação, kits de revestimento dos pedais (3 segmentos) com escrêiper, 
escrêipers de poliuretano, lâminas de nivelamento, tacógrafo, rodas sobressalentes com padrão da banda de rodagem de trator 
e diamante, sacolas de ferramentas, COMPATRONIC, COMPATRONIC TP, COMPATRONIC PRO, COMPATRONIC PRO, 
COMPATRONIC GPS, cobertura antivandalismo para o painel de instrumentos, aquecimento, ar-condicionado, teto FOPS para 
chassi ROPS, dossel, pré-filtro de ar.

OPÇÕES

Tensão V 12

Capacidade da bateria Ah 143

Alternador A máx. 95

SISTEMA ELÉTRICO
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ESPESSURA DA CAMADA COMPACTADA ATÉ... (m)

 Máquina  Peso (kg) Rocha  Areia/cascalho Solo misto Argila/greda 

 VM75D 7.660* – 0,50 0,40 0,15

 VM115D 11.090* 0,90 0,60 0,50 0,20

 VM132D 11.850* 1 0,70 0,60 0,25

 VM166D 15.520* 1,30 1 0,70 0,35

 VM200D 18.530 1,45 1,20 0,80 0,40

SAÍDA COMPACTADA... (m³/h)

 Máquina  Peso (kg) Rocha  Areia/cascalho Solo misto Argila/greda 

 VM75D 7.660* – 210 – 420 160 – 330 60 – 120

 VM115D 11.090* 460 – 920 300 – 600 250 – 500 100 – 200

 VM132D 11.850* 510 – 1020 350 – 700 300 – 600 130 – 260

 VM166D 15.520* 660 – 1320 510 – 1020 360 – 720 180 – 360

 VM200D 18.530* 740 – 1480 610 – 1220 410 – 820 205 – 410

Rocha Areia/cascalho

Solo misto Argila/greda

Pressuposições e observações:
Os valores de compactação e produtividade obtidos variarão de acordo com a exata composição do material  
e o conteúdo da umidade. 
Em aplicações críticas, esses valores devem ser sempre verificados com a avaliação física.
O teste do solo em laboratório deve ser sempre realizado para avaliar a estrutura e a força para compactação do solo.

Pesos - CECE com ROPS† ou cabine*
Largura de trabalho: 2,1 m com sobreposição de 0,2 m de caminhos
Velocidade de trabalho: 60 m/min (= 3 km/h)
Velocidade de saída da compactação: 75% da velocidade de trabalho = 2,25 km/h
Saída da compactação: pressupõe 80% da espessura máxima da camada, conforme declarado na tabela superior
Saída da compactação: número de passagens 4....8



Rocha Areia/cascalho

Solo misto Argila/greda

Pressuposições e observações:
Os valores de compactação e produtividade obtidos variarão de acordo com a exata composição do material  
e o conteúdo da umidade. 
Em aplicações críticas, esses valores devem ser sempre verificados com a avaliação física.
O teste do solo em laboratório deve ser sempre realizado para avaliar a estrutura e a força para compactação do solo.

Pesos - CECE com ROPS† ou cabine*
Largura de trabalho: 2,1 m com sobreposição de 0,2 m de caminhos
Velocidade de trabalho: 60 m/min (= 3 km/h)
Velocidade de saída da compactação: 75% da velocidade de trabalho = 2,25 km/h
Saída da compactação: pressupõe 80% da espessura máxima da camada, conforme declarado na tabela superior
Saída da compactação: número de passagens 4....8

ESPESSURA DA CAMADA COMPACTADA ATÉ... (m)

 Máquina  Peso (kg) Rocha  Areia/cascalho Solo misto Argila/greda 

 VM75PD 7.320* – 0,50 0,40 0,20

 VM115PD 11.380* 0,90 0,60 0,50 0,25

 VM132PD 12.710* 1 0,70 0,60 0,30

 VM166PD 16.060* 1,30 1 0,70 0,40

 VM200PD 18.370* 1,45 1,20 0,80 0,45

SAÍDA COMPACTADA... (m³/h)

 Máquina  Peso (kg) Rocha  Areia/cascalho Solo misto Argila/greda 

 VM75PD 7.320* – 210 – 420 160 – 330 80 – 160

 VM115PD 11.380* 460 – 920 300 – 600 250 – 500 130 – 260

 VM132PD 12.710* 510 – 1020 350 – 700 300 – 600 150 – 300

 VM166PD 16.060* 660 – 1320 510 – 1020 360 – 720 200 – 410

 VM200PD 18.370* 740 – 1480 610 – 1220 410 – 820 230 – 460
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ROPS mais teto FOPS. Instalação rápida e fácil dos segmentos de revestimento dos pedais 
(três segmentos). Kit acompanha escrêiperes.

Lâmina de nivelamento.

Cobertura antivandalismo para o painel de instrumentos.

COMPATRONIC, COMPATRONIC TP, COMPATRONIC PRO, 
COMPATRONIC GPS 



VALOR AGREGADO

1  Nosso Serviço de Suporte Técnico oferece acesso 

instantâneo a especialistas da fábrica, durante o dia 

ou à noite, e nossas equipes de finanças e seguros 

estão sempre à disposição para fazer cotações rápidas, 

flexíveis e competitivas.

2  A rede global dos Centros de Peças JCB é outro 

modelo de eficiência; com 15 bases regionais, pode 

fornecer 95% de todas as peças em qualquer lugar 

do mundo em 24 horas. As peças JCB genuínas 

foram projetadas para funcionar em perfeita harmonia 

com sua máquina tendo em vista o desempenho 

e a produtividade ideais.

3  O JCB Assetcare fornece contratos de serviço 

e garantia abrangentes e estendidos, bem como contratos 

somente de serviço ou de reparo e manutenção. 

Independentemente da sua opção, nossas equipes 

de manutenção ao redor do mundo cobram taxas de 

mão de obra competitivas e oferecem cotações sem 

compromisso, bem como um rápido e eficiente trabalho 

de reparo pelo seguro. 

2

O SUPORTE MUNDIAL AO CLIENTE DA JCB É DE PRIMEIRA 
CLASSE. NÃO IMPORTA DO QUE VOCÊ PRECISE E ONDE VOCÊ 
ESTEJA, ESTAREMOS PRONTA E EFICIENTEMENTE À DISPOSIÇÃO 
PARA AJUDAR A GARANTIR QUE SEU MAQUINÁRIO TRABALHE 
A PLENO POTENCIAL.
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Instalações de fabricação
Distribuidores
Centros de distribuição 
de peças
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Seu distribuidor JCB mais próximo

Compactador de solo de tambor único

JCB DO BRASIL LTDA, 
Av. Joseph Cyril Bamford, 
3600 - Éden - Sorocaba/SP CEP 18103-139
Tel.: +44 (0)1889 590312
E-mail: salesinfo@jcb.com

A JCB se reserva o direito de modificar a especificação sem prévio aviso. Algumas máquinas mostradas neste folheto são 
instaladas com equipamentos opcionais, que podem variar de país para país. O logotipo da JCB é uma marca comercial 
registrada da J C Bamford Excavators Ltd. Impresso no Reino Unido com papel de florestas sustentáveis. A polpa usada 
na fabricação deste papel é feita de madeira renovável produzida de maneira totalmente sustentável e tingida sem o uso 
de gás cloro (ECF – Elemental Chlorine Free, Papel livre de cloro). Este papel é apropriado para reciclagem.


