Dynapac CA150AD
Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional incl. ROPS (max.)
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)
Peso operacional (máx.)

7.600 kg
3.900 kg/3.700 kg
8.300 kg

Fabricante/Modelo
Tipo

Cummins 4BT3.3 (*)
Turbo Diesel, refrigerado a água

Potência nominal, SAE J1995
Tanque de combustível

60 kW (80 hp ) @ 2.200 rpm
225 litros

Compactação
Tração
Carga estática linear

23,3 kg/cm

Amplitude nominal (alta/baixa)

0,8 mm/0,4 mm

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)
Tanque de água

45 Hz/45 Hz
115.000 N/58.000 N
500

Velocidade

0-5 km/h

Medida dos pneus (8 lonas)

13.00-24

Subida de rampas, teórico
Oscilação vertical

Sistema hidráulico

Tração

Bomba de pistão axial de vazão
variável /
Motor de pistão axial de vazão
constante.
+ Motor de pistão axial de vazão
constante (D).

Vibração

Bomba de pistão axial de vazão
variável.
Motor de pistão axial de vazão
constante.
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Freio de emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco no
eixo traseiro.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150ad_br-20181114.114228.pdf 2018-11-14 11:42

55 %
±9

Dynapac CA150AD
Rolos de Um Cilindro para Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2.545 mm

B1. Largura, frente

1.852 mm

B2. Largura, atrás

1.676 mm

D. Diâmetro do cilindro

1.219 mm

H1. Altura, com ROPS

2.825 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.051 mm

K1. Vão livre
K2. Vão livre
L. Comprimento
S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150ad_br-20181114.114228.pdf 2018-11-14 11:42

328 mm
366 mm
4.776 mm
22 mm
1.680 mm
±38°

Dynapac CA150D (BR)
Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (incl. cabine)

7.180 kg

Fabricante/Modelo

Peso do módulo do cilindro, diant.

3.550 kg

Tipo

Peso Operacional Máx (lastro total)

8.300 kg

Potência nominal, SAE J1995

Peso do kit patas (casquinha)

1.192 kg

Tanque de combustível

Tração

Cummins QSB 3.3 (Tier 3)
Turbo Diesel, refrigerado a água
60 kW (80 hp ) @ 2.200 rpm
225 litros

Sistema hidráulico

Velocidade

0 -5 km/h

Medida dos pneus (8 lonas)

13,00 x 24

Subida de rampas, teórico

Tração

55 %

Oscilação vertical

±9°
Vibração

Compactação
Carga estática linear

21,2 kg/cm

Amplitude nominal (alta/baixa)

1,7 mm/0,9 mm

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Força centrífuga (alta/baixa
amplitude)

31 Hz/43 Hz
11.624,76 kgf/11.114,91
kgf

Bomba de pistão axial com vazão
variável
Motores de pistão axial com vazão
constante
Bomba de pistão axial com vazão
constante
Motor de pistão axial com vazão
constante
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço
Freio de emergência/
Estacionamento

Hidrostático na alavanca frente/ré.
Freio de segurança multidisco no
eixo traseiro.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150d_br_br-20181101.112425.pdf 2018-11-01 11:24

Dynapac CA150D (BR)
Rolos de Um Cilindro para Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2.550 mm

B1. Largura, frente

1.855 mm

B2. Largura, atrás

1.680 mm

D. Diâmetro do cilindro

1.220 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2.830 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.050 mm

K1. Vão livre
K2. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

370 mm
330 mm
4.780 mm
88 mm
88 mm

R1. Raio de giro, externo

5.000 mm

R2. Raio de giro, interno

2.840 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

22 mm
1.680 mm
±38°

Equipamentos standard
Alarme de marcha à ré Capota, Buzina, Capô do motor com fechadura,
Dispositivo de Segurança de Partida em Neutro, Freios de Emergência, Dupla
Amplitude, Eixo tras. com Limited-Slip, Luzes de Aviso (Indicador do nível de
bateria, Filtros de Ar, Filtro Hidráulico, Freios, Pressão do óleo do motor),
Luzes de trabalho, Pneus Trator 14,9 x 24 – 8 lonas, Horímetro, Indicador de
Combustível, Interruptor Principal da Bateria, Liberação do freio para
reboque, Pontos de Içamento, Pontos tomada de pressão hidráulica,
Plataforma sobre Amortecedores
Opcionais
Assento Luxo, Cabine ROPS/FOPS, Rops/Fops, Espelho Retrovisor Externo,
Kit de Primeiro Socorros, Compactometer, Caixa de Ferramentas, Luzes de
Tráfego, Luz Giratória, Caixa de Primeiros Socorros, Espelho retrovisor
Interno, Kit Adaptação (cinta aço c/patas), Kit de Transformação D e PD

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150d_br_br-20181101.112425.pdf 2018-11-01 11:24

Dynapac CA150P (BR ver.)
Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional incl. ROPS (max.)
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)
Peso operacional (máx.)

7.400 kg
3.900 kg/3.500 kg
8.800 kg

Fabricante/Modelo
Tipo

Cummins 4BT 3.3
Turbo Diesel, refrigerado a água

Potência nominal, SAE J1995

60 kW (80 hp ) @ 2.200 rpm

Tanque de combustível

225 litros

Tração
Sistema hidráulico
Velocidade

0-7.5 km/h

Medida dos pneus (12 lonas)

420-70B24

Subida de rampas, teórico

Tração

Bomba de pistão axial de vazão
varíavel
Motor de pistão axial de vazão
constante.
Motor de pistão radial de vazão
constante (D, PD).

Vibração

Bomba de pistão axial de vazão
variável.
Motor de pistão axial de vazão
constante.

40 %

Oscilação vertical

±9°

Número de patas

132
2

Área das patas

84 cm

Compactação
Amplitude nominal (alta/baixa)

1,7 mm/0,9 mm

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)

31 Hz/43 Hz
18.490 kgf/17.770 kgf

Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço
Freio de emergência/
Estacionamento

Hidrostático na alavanca frente/ré.
Freio de segurança multidisco no
eixo traseiro.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150p_br_br-20180614.204525.pdf 2018-06-14 20:45

Dynapac CA150P (BR ver.)
Rolos de Um Cilindro para Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2.545 mm

B1. Largura, frente

1.852 mm

B2. Largura, atrás

1.676 mm

D. Diâmetro do cilindro

1.219 mm

H1. Altura, com ROPS

2.867 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.867 mm

K1. Vão livre
K2. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda
R2. Raio de giro, interno
S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca150p_br_br-20180614.204525.pdf 2018-06-14 20:45

342 mm
417 mm
4.871 mm
88 mm
88 mm
2.770 mm
22 mm
1.680 mm
±38°

Dynapac CA150PD
Single drum vibratory rollers

Technical data
Masses

Engine

Operating mass (incl. ROPS)
Module mass (front/rear)
Max. operating mass

7500 kg
4000 kg/3500 kg
8800 kg

Manufacturer/Model

Cummins QSB3.3

Type

4 cylindre Water cooled turbo diesel

Rated power, SAE J1995

60 kW (80 hp ) @ 2200 rpm

Fuel tank capacity

225 l

Traction
Hydraulic system
Speed range (Dual/TC/AS)
Tyre size (8 ply)

0-5
14,9x24

Theor. gradeability

55 %

Vertical oscillation

±9°

Number of pads

132
2

Pad area

84 cm

Driving

Vibration
Steering

Compaction

Service brake

Nominal amplitude (high/low)
Vibration frequency (high/low amplitude)
Centrifugal force (high/low amplitude)

1.7 mm/0.9 mm
31 Hz/43 Hz

Parking/
Emergency
brake

Axial piston pump with variable displacement
Axial piston motor with constant displacement.
Radial piston motor with constant displacement
(D, PD).
Axial piston pump with variable displacement.
Axial piston motor (2) with variable
displacement.
Gear pump with constant displacement.
Hydrostatic in forward and reverse lever.
Failsafe multidisc brake in rear axle.

143 kN/136 kN

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
dynapac_ca150pd_en-20180417.131721.pdf 2018-04-17 13:17

Dynapac CA150PD
Single drum vibratory rollers
Technical data

Dimensions
A. Wheelbase

2545 mm

B1. Width, front

1852 mm

B2. Width, rear

1676 mm

D. Drum diameter

1219 mm

H1. Height, with ROPS

2867 mm

H2. Height, w/o ROPS/cab

2867 mm

K1. Ground clearance
K2. Curb clearance
L. Length
O1. Overhang, right
O2. Overhang, left
R2. Turning radius, inside
S. Drum shell thickness
W. Drum width
α. Steering angle

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
dynapac_ca150pd_en-20180417.131721.pdf 2018-04-17 13:17

342 mm
417 mm
4871 mm
88 mm
88 mm
2770 mm
22 mm
1680 mm
±38°

Dynapac CA250D (BR ver.)
Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (incl. cabine)

10400 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional com lastro diant. (incl. Cab)

10950 kg

Tipo

Peso opera cional com lastro tras. (incl. Cab)

11250 kg

Potência nominal, SAE J1995

Peso operacional e/lastros tota is (incl. Cab)

11800 kg

Tanque de combustível

Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)

6090/4310 kg

Peso do módulo diant/tras. + lastro diant. + Cab

6640/4310 kg

Peso do módulo diant/tras. + lastro tras. + Cab

6090/5160 kg

Cummins QSB 4.5 Tier 3
Turbo Diesel, refrigerado a água
82 kW (110 hp ) @ 2200 rpm
250 litros

Sistema elétrico

12 V

Sistema hidráulico

Peso do módulo diant/tras. e/lastros tota is + Cab 6640/5160 kg
Peso do kit patas (casquinha)

1540 kg

Tração
Velocidade

0 -12 km/h

Medida dos pneus (12 lonas)

23,1 x 26

Subida de rampas, teórico

65 %

Oscilação vertical

±9°

Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão
variável.

Vibração

Bomba de pistão axial de vazão variável.
Motor de pistão axial de vazão constante.
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de
emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco no eixo
traseiro.

Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Compactação
Carga estática linear

29,0 kg/cm

Amplitude nominal (alta/baixa)

1,8/0,9 mm

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)
Impacto dinâmico total

33/33 Hz
245/119 kN
30.639 /18.000 kgf

Impacto dinâmico total (máquina com lastros) 31.189 /18.549 kgf

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca250d_br_br-20180509.170805.pdf 2018-05-09 17:08

Dynapac CA250D (BR ver.)
Rolos de Um Cilindro para Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2879 mm

B1. Largura, frente

2324 mm

B2. Largura, atrás

2130 mm

D. Diâmetro do cilindro

1523 mm

H1. Altura, com ROPS

2952 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2190 mm

K1. Vão livre
K2. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

453 mm
400 mm
5550 mm
97 mm
97 mm

R1. Raio de giro, externo

5400 mm

R2. Raio de giro, interno

3100 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Equipamentos standard

■ Alanne de ré
■ Luzes de trabalho
■ Parada de emergência
■ Display multifunções
■ Buzina
■ Freios de estacionamento
■ Cabine ROPS FOPS
■ Ar condicionado
■ Sistema de tração com 4 velocidades
■ Sensor de presença no banco do operador
■ Cinto de segurança
■ Capô com fechadura
■ Dispositivo de segurança para partidas em neutro
■ Duas amplitudes de trabalho
■ Eixo traseiro com Limited Slip
■ Interruptor geral de bateria
■ Liberação dos freios para reboque
■ Pontos de içamento
Opcionais

□ Capota
□ Platafonna ROPS FOPS
□ Pneus 18,6 x 26 (8 ply)
□ Luzes de tráfego
□ Extintor de incendio
□ Caixa de ferramentas
□ Cinta com patas para modificação
□ Assento de luxo
□ Compaction Meter
□ Sistema de monitoramento Dyn@link
□ Caixa de primeiros socorros

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca250d_br_br-20180509.170805.pdf 2018-05-09 17:08

25 mm
2130 mm
±38°

Dynapac CA250PD (BR)
Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (incl. cabine)

10.520 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional com lastro diant. (incl. Cab)

11.070 kg

Tipo

Peso opera cional com lastro tras. (incl. Cab)

11.370 kg

Potência nominal, SAE J1995

Peso operacional e/lastros tota is (incl. Cab)

11.920 kg

Tanque de combustível

Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)

0/0 kg

Peso do módulo diant/tras. + lastro diant. + Cab

0000/0000 kg

Peso do módulo diant/tras. + lastro tras. + Cab

0000/0000 kg

Cummins 4BT 3.9-C
Turbo Diesel, refrigerado a água
76 kW (102 hp ) @ 2.200 rpm
250 litros

Sistema elétrico

12 V

Sistema hidráulico

Peso do módulo diant/tras. e/lastros tota is + Cab 0000/0000 kg
Tração

Tração
Velocidade

0 -7,5 km/h

Medida dos pneus (8 lonas)
Subida de rampas, teórico

38 %

Oscilação vertical

±9°

Compactação
Amplitude nominal (alta/baixa)

Bomba de pistão axial de vazão variável.
Motor de pistão axial de vazão constante.
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de
emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco no eixo
traseiro.

Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

1,8/0,9 mm

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)
Impacto dinâmico total

Vibração

23,1x26

Bomba de pistones axiales de
desplazamiento variable.
Motores de pistones axiales de
desplazamiento constante.

33/33 Hz
245/119 kN
30.639 /18.000 kgf

Impacto dinâmico total (máquina com lastros) 31.189 /18.549 kgf

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca250pd_br_br-20180914.133839.pdf 2018-09-14 13:38

Dynapac CA250PD (BR)
Rolos de Um Cilindro para Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2.879 mm

B1. Largura, frente

2.324 mm

B2. Largura, atrás

2.130 mm

D. Diâmetro do cilindro

1.523 mm

H1. Altura, com ROPS

2.952 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.190 mm

K1. Vão livre
K2. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

453 mm
400 mm
5.550 mm
97 mm
97 mm

R1. Raio de giro, externo

5.400 mm

R2. Raio de giro, interno

3.100 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_ca250pd_br_br-20180914.133839.pdf 2018-09-14 13:38

25 mm
2.130 mm
±38°

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (máx.)

1665 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional incl. ROPS (max.)

1600 kg

Tipo

Peso dos módulos (frente/tras)

750 kg/850 kg

Potência nominal, SAE J1995
Tanque de combustível

Kubota D1105-E4B T4f
Diesel, refrigerado a água
18 kW (24 hp ) @ 2800 rpm
23 litros

Compactação
Tração
Força centrifuga

17 kN

Amplitude Nominal

0,4 mm

Carga estática linear (diant/tras)
Frequência de vibração
Tanque de água

8,3/9,4 kg/cm
70 Hz

Velocidade

±13°

Subida de rampas, teórico

40 %

110 litros

Sistema hidráulico

Tração

Bomba de pistão axial de vazão variável
e servo.
2 motores de pistão radial de vazão
constante.

Vibração

Bomba/motor de engrenagens de vazão
constante.
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Freio de emergência/
Estacionamento

Freio de segurança multidisco nos
motores de tração dos cilindros.

0-9 km/h

Oscilação vertical

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.atlascopco.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_cc900_br-20180301.094536.pdf 2018-03-01 09:45

Dynapac CC900
Rolos Tandem para Asfalto/Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

1350 mm

B. Largura

970 mm

C. Vão livre

465 mm

D. Diâmetro do cilindro

584 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2300 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

1585 mm

K. Vão livre

255 mm

L1. Comprimento

2040 mm

L2. Comprimento (ROPS)

2095 mm

O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda
R1. Raio de giro, externo
S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.atlascopco.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
dynapac_cc900_br-20180301.094536.pdf 2018-03-01 09:45

35 mm
35 mm
2810 mm
13 mm
900 mm
±34°

Dynapac CC900G
Double drum vibratory rollers

Technical data
Masses

Engine

Max. operating mass

1300 kg

Manufacturer/Model

Operating mass (incl. ROPS)

1250 kg

Type

Module mass (front/rear)

545 kg/705 kg

Honda GX630RH QYD
4-stroke gasoline

Rated power, SAE J1995

14.2 kW (19 hp ) @ 3000 rpm

Fuel tank capacity

23 l

Traction
Engine
Speed range

0-8 km/h

Vertical oscillation

±13°

Manufacturer/Model

Theor. gradeability

35 %

Type

Loncin LC2V78F-1
4-stroke gasoline

Rated power, SAE J1995

14.7 kW (20 hp ) @ 3600 rpm

Compaction
Hydraulic system
Centrifugal force

16.7 kN

Nominal amplitude

0.4 mm

Static linear load (front/rear)

6.1/7.9 kg/cm

Driving

Vibration frequency

70 Hz

Vibration

Water tank volume

190 l

Steering
Service brake

Axial piston pump with variable displacement.
2 radial piston motors with constant
displacement.
Gear pump/motors with constant displacement.
Gear pump with constant displacement.
Hydrostatic in forward and reverse lever.

Parking/
Emergency
brake

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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Failsafe brake in both drums.

Dynapac CC900G
Double drum vibratory rollers
Technical data

Dimensions
A. Wheelbase

1350 mm

B. Width

970 mm

C. Curb clerance

465 mm

D. Drum diameter

584 mm

H1. Height, with ROPS/cab

2300 mm

H2. Height, w/o ROPS/cab

1585 mm

K. Ground clearance
L. Length
O1. Overhang, right
O2. Overhang, left

261 mm
2107 mm
35 mm
35 mm

R1. Turning radius, outside

2700 mm

R2. Turning radius, inside

1800 mm

S. Drum shell thickness
W. Drum width
α. Steering angle

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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9 mm
900 mm
±34°

Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (máx.)

3.200 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional incl. ROPS (max.)

2.402 kg

Tipo

Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)

1.144 kg/1.258 kg

Kubota D1703-M (IIIA/T4i)
Water cooled

Potência nominal, SAE J1995

26 kW (35 hp) @ 2800 rpm

Tanque de combustível

45 litros

Tração
Motor
Velocidade

0-10 km/h

Oscilação vertical

±10°

Fabricante/Modelo

Subida de rampas, teórico

46 %

Tipo

Kubota D1703-DI (T4f)
Water cooled

Potência nominal, SAE J1995

18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

Compactação
Motor
Força centrifuga

29/25 kN

Amplitude Nominal

0,5 mm

Carga estática linear (diant/tras)
Frequência de vibração
Tanque de água

10,7/11,8 kg/cm
66/61 Hz

Fabricante/Modelo

Kubota D1803-CR (T4f)

Tipo

Water cooled

Potência nominal, SAE J1995

28 kW (37.5 hp) @ 2700 rpm

205 l
Sistema hidráulico

Tração

Axial piston pump with variable displacement.
Radial piston motors (2) with constant
displacement.

Vibração
Direção

Gear pump/motors with constant
displacement.
Gear pump with constant displacement.

Freio de serviço

Hydrostatic in forward and reverse lever.

Freio de
emergência/
Estacionamento

Failsafe multidisc brake in both drums.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CC1100 VI
Rolos Tandem para Asfalto/Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

1.700 mm

B. Largura

1.210 mm

C. Vão livre
D. Diâmetro do cilindro

554 mm
700 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2.542 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

1.744 mm

K. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

180 mm
2.400 mm
70 mm
70 mm

R1. Raio de giro, externo

3.710 mm

R2. Raio de giro, interno

2.640 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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12 mm
1.070 mm
±30°

Dynapac CC1100CVI
Rolos Combinados

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (máx.)

3000 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional incl. ROPS (max.)

2250 kg

Tipo

Peso dos módulos (frente/tras)

1165 kg/1085 kg

Potência nominal, SAE J1995

Kubota D1703-M (IIIA/T4i)
Refrigerado a água
26 kW (35,0 hp ) @ 2800 rpm

Tanque de combustível

45 litros

Compactação
Motor
Carga por roda

271

Tipo dos pneus (lisos)

640x240-15

Força centrifuga

29/25 kN

Amplitude Nominal

0,5 mm

Carga estática linear

Kubota D1703-DI (T4f)

Tipo
Potência nominal, SAE J1995

Refrigerado a água
18,5 kW (25 hp ) @ 2200 rpm

10,9 kg/cm

Frequência de vibração

66/61 Hz

Tanque de água

185 litros

Tanque de emulsão

Fabricante/Modelo

20 litros

Motor
Fabricante/Modelo

Kubota D1803-CR (T4f)

Tipo
Potência nominal, SAE J1995

Sistema hidráulico

Tração
Vibração
Direção

Bomba de pistão axial de vazão variável e
servo 2 motores de pistão radial de vazão
const.
Bomba/motor de engrenagens de vazão
constante.
Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Freio de
emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros
compactadores.

Refrigerado a água
28 kW (37,5 hp ) @ 2700 rpm

Tração
Velocidade

0-10 km/h

Oscilação vertical

±10°

Subida de rampas, teórico

71 %

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CC1100CVI
Rolos Combinados
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos
C. Vão livre

1715 mm
550 mm

D. Diâmetro do cilindro

680 mm

H1. Altura, com ROPS

2640 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

1755 mm

K. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

175 mm
2395 mm
40 mm
40 mm

R1. Raio de giro, externo

3730 mm

R2. Raio de giro, interno

2660 mm

S. Espessura da chapa do cilindro

13 mm

W1. Largura do cilindro

1070 mm

W2. Width, wheel module

1050 mm

W3. Largura
W4. Wheel track
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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230 mm
70 mm
±30°

Dynapac CC1300
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (máx.)

4.030 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional incl. ROPS (max.)

3.900 kg

Tipo

Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)

1.900 kg/2.000 kg

Kubota V2203-M (IIIA)
Refrigerado a água

Potência nominal, SAE J1995

33 kW (44 hp ) @ 2.600 rpm

Tanque de combustível

50 litros

Compactação
Motor
Força centrifuga

33 kN (V2203) /36 kN (D1803)

Amplitude Nominal

0,5 mm

Carga estática linear (diant/tras)
Frequência de vibração
Tanque de água

14,5/15,4 kg/cm
52 Hz (V2203) /53 Hz (D1803)
200 litros

Sistema hidráulico

Fabricante/Modelo

Kubota D1803-CR-TE4B (T4f)

Tipo
Potência nominal, SAE J1995
Tanque de combustível

Refrigerado a água
37 kW (49 hp ) @ 2.700 rpm
50 litros

Tração
Bomba de pistão axial de vazão
variável e servo.
2 motores de pistão radial de vazão
constante.

Tração

Velocidade

±10°

Subida de rampas, teórico

37 %

Bomba/motor de engrenagens de
vazão constante.

Vibração

Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Freio de emergência/
Estacionamento

0-10 km/h

Oscilação vertical

Multidisco em ambos os cilindros
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CC1300
Rolos Tandem para Asfalto/Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

1.925 mm

B. Largura

1.450 mm

C. Vão livre
D. Diâmetro do cilindro

600 mm
802 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2.750 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

1.855 mm

K. Vão livre
L. Comprimento
O1. Projeção lateral, direita
O2. Projeção lateral, esquerda

260 mm
2.725 mm
50 mm
50 mm

R1. Raio de giro, externo

4.240 mm

R2. Raio de giro, interno

2.940 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

16 mm
1.300 mm
±30°

Equipamentos standard
Backup alarm, Working lights
Opcionais
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127),
Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors,
Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H,
Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special
color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CC1300C
Combi rollers

Technical data
Masses

Engine

Max. operating mass

3900 kg

Manufacturer/Model

Operating mass (incl. ROPS)

3750 kg

Type

Module mass (front/rear)

1930 kg/1820 kg

Rated power, SAE J1995
Fuel tank capacity

Kubota V2203 IIIA
Water cooled
34 kW (45 hp ) @ 2600 rpm
50 l

Compaction
Engine
Wheel load

455 (kg/wheel)

Tyre type (smooth)
Centrifugal force

10.5/80-16
36 kN

Nominal amplitude
Static linear load

Water tank

Vibration
Steering
Service brake
Parking/
Secondary
brake

37 kW (49 hp ) @ 2700 rpm

Traction

40 l

Speed range
Theor. gradeability

Hydraulic system

Driving

Kubota D1803-CR-TE4B (T4f)

53 Hz
200 l

Emulsion tank

Rated power, SAE J1995

0.5 mm
14.8 kg/cm

Vibration frequency

Manufacturer/Model

Axial piston pump with variable displacement.
Radial piston motors (3) with constant
displacement.
Gear pump/motors with constant displacement.
Gear pump with constant displacement.
Hydrostatic in forward and reverse lever.
Failsafe multidisc on drum and wheel motors.

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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0-10 km/h
37 %

Dynapac CC1300C
Combi rollers
Technical data

Dimensions
A. Wheelbase

1925 mm

B. Width

1370 mm

C. Curb clerance
D. Drum diameter

600 mm
802 mm

H1. Height, with ROPS

2750 mm

H2. Height, w/o ROPS/cab

1855 mm

K. Ground clearance
L. Length
O1. Overhang, right
O2. Overhang, left

260 mm
2725 mm
44 mm
44 mm

R1. Turning radius, outside

4240 mm

R2. Turning radius, inside

2940 mm

S. Drum shell thickness

16 mm

W1. Drum width

1300 mm

W2. Width, wheel module

1282 mm

W3. Width, tyre

285 mm

W4. Wheel track

305 mm

α. Steering angle

±30°

Standard equipment
Backup alarm, Working lights
Optional equipment
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127),
Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed). Dual
forward/reverse control, Dual frequency (not for CE), Fire extinguisher, Flow
divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror
(traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H,
Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving
vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set,
Towing eyelet, Water tank cover (lockable)

Find us locally at www.dynapac.com
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.
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Dynapac CC4200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional (máx.)

11.350 kg

Fabricante/Modelo

Peso operacional incl. ROPS (max.)

10.200 kg

Tipo

Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)

5.100 kg/5.100 kg

Potência nominal, SAE J1995

Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i
Turbo Diesel, refrigerado a água
97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm

Tanque de combustível

240 litros

Compactação
Motor
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)

139 kN/92 kN

Amplitude nominal (alta/baixa)

0,8 mm/0,3 mm

Fabricante/Modelo

Carga estática linear (diant/tras)

29,5/29,5 kg/cm

Tipo

Freqüência de vibração (alta/baixa)
Tanque de água

51 Hz/67 Hz

Potência nominal, SAE J1995

Cummins QSB4.5 IIIA/T3
Turbo Diesel, refrigerado a água
93 kW (125 hp ) @ 2.200 rpm

900 l
Tração

Sistema hidráulico
Velocidade
Tração

Bomba de pistão axial de vazão
variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão
variável.

Vibração

Bombas (2) de pistão axial de vazão
variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão
constante.

Oscilação vertical
Subida de rampas, teórico

Bomba de engrenagens
de vazão constante.

Direção
Freio de serviço

Hidrostático na alavanca frente/ré.

Freio de emergência/
Estacionamento

Multidisco em ambos os cilindros
compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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0-12 km/h
±7°
45 %

Dynapac CC4200
Rolos Tandem para Asfalto/Solos
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

3.690 mm

B. Largura

1.878 mm

C. Vão livre

865 mm

D. Diâmetro do cilindro

1.300 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2.990 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.275 mm

K. Vão livre

310 mm

L. Comprimento

4.990 mm

R. Raio de giro, externo

5.960 mm

S. Espessura da chapa do cilindro
W. Largura do cilindro
α. Ângulo de direção

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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18 mm
1.730 mm
±32°

Dynapac CP2100
Compactadores de Pneus

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional incl. ROPS (max.)

9.840 kg

Fabricante/Modelo

Cummins QSB 3.8 (Tier 4F)

Peso com lastro máx.

21.000 kg

Potência nominal, SAE J1995

Peso com lastro de areia úmida

16.000 kg

Tipo

89 kW (118 hp ) @ 2.200 rpm
Turbo Diesel, refrigerado a água

Tanque de combustível

210 litros

Sistema elétrico

Tração
Velocidade baixa

9 km/h

Velocidade alta

23 km/h

Velocidade alta (EEC)

20 km/h

24V

Motor
Fabricante/Modelo

Cummins QSB 3.3 (Tier 3A)

Potência nominal, SAE J1995

74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm

Compactação
Sistema hidráulico
Largura de rolagem

1.800 mm

Superposição de pneus

42 mm

Carga por roda, sem lastro

1.350 kg

Carga por roda, com lastro de areia unida

2.020 kg

Carga por roda com lastro max.

3.000 kg

Pressão dos pneus, min.

250 kPa

Pressão dos pneus, max.

850 kPa

Tipo dos pneus (lisos)

13/80 R20

Sistema de aspersão de água, tipo
Sistema de aspersão de água, capac. do
tanque
Sistema de aspersão de água, bicos de
espargimento
Volume para lastro

Pressurizado

Tração

Bomba de pistão axial de vazão
variável.
Motores (2) de pistão axial de vazão
variável.
Bomba de pistão axial de
deslocamento variável.

Direção
Freio de serviço
Freio de emergência/
Estacionamento

2 freios multidisco nas rodas traseiras
acionados por pedal.
Freio multidisco dentro de ambos os
redutores.

420 litros
Uma unidade por
pneu
3

3,38 m

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CP2100
Compactadores de Pneus
Características técnicas

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CP1200
Compactadores de Pneus

Características técnicas
Massa

Motor

Peso operacional incl. ROPS (max.)
Peso com lastro máx.

5.750 kg
12.000 kg

Fabricante/Modelo

Cummins QSF 2.8 (Tier 4F)

Potência nominal, SAE J1995

55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm

Tipo

Turbo Diesel, refrigerado a água

Tanque de combustível

Tração

216 litros

Sistema elétrico

12 V

Hidrostática, motores de tração nos pneus
traseiros

Transmisión
Subida de rampas,
teórico

30 %

Velocidade

0 -18 km/h

Motor
Fabricante/Modelo
Tipo

Cummins QSF 2.8 (Tier 3A)
Turbo Diesel, refrigerado a água

Compactação
Sistema hidráulico
Largura de rolagem

1.760 mm

Superposição de pneus

12 mm

Carga por roda, sem lastro

600 kg

Carga por roda com lastro max.

1.320 kg

Pressão dos pneus, min.

450 kPa

Pressão dos pneus, max.

Freio de emergência/
Estacionamento

Hidrostático, nas rodas de tração
traseiras
Atuado por molas, nas rodas de
tração traseiras

630 kPa

Tipo dos pneus (lisos)

7.50-15, 14 lonas

Sistema de aspersão de água, tipo
Sistema de aspersão de água, capac. do
tanque
Sistema de aspersão de água, bicos de
espargimento
Número de pneus

Freio de serviço

Pressurizado, bomba
elétrica
410 litros
Uma unidade por
pneu
5 diant., 4 tras.

Oscilação vertical (º)

±3

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Dynapac CP1200
Compactadores de Pneus
Características técnicas

Dimensões
A. Distância entre eixos

2.760 mm

B. Largura

2.050 mm

H1. Altura, com ROPS/cabine

2.950 mm

H2. Altura, sem ROPS/cabine

2.210 mm

K. Vão livre

190 mm

L. Comprimento

3.660 mm

R. Raio de giro, externo

5.600 mm

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br
As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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