
ATR 60 P
ATR 68 P
COMPACTADORES PREMIUM

APLICAÇÕES
• Compactação de valas

• Aterro

• Trabalho na tubagem

• Construção de fundações

• Trabalho de remendos em 
estradas

• Áreas confinadas

CONDUÇÃO EXCELENTE 
• O baixo centro de gravidade melhora o 

equilíbrio, previne o tombamento e torna 
mais fácil a condução da máquina.

• Habilidades de movimento para a frente 
melhores da classe, graças a um equilíbrio 
superior da máquina.

CABO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO
• Limita a vibração recebida pelo  

operador e reduz a fadiga.

• Ajustável em altura, para tornar  
o trabalho mais confortável para cada  
um dos operadores.

• Permite que a máquina seja segurada  
e operada por todos os lados, para  
atingir áreas apertadas e trabalhar  
em espaços estreitos.

• O design aberto do cabo permite 
visualizar a base em qualquer momento.

FILTRAGEM DE  
AR CONVENIENTE
• O filtro de ar de alto desempenho 

é fixado horizontalmente em uma 
posição forme e pode ter sua 
manutenção feita sem a utilização  
de ferramentas.

• O pré-purificador ciclone opcional 
disponível com indicador de baixa 
pressão aumenta a vida útil do seu 
filtro em até 5 vezes.

A SAPATA IDEAL PARA  
TODO O TRABALHO
• Bases padrão de 280 mm.

• Sete tamanhos de sapatas disponíveis, 
incluindo uma opção assimétrica para 
compactação ao longo de paredes  
e calçadas.

• Sapata resistente ao desgaste com 
placa de aço integrada.

• A troca de sapatas requer a remoção  
de apenas quatro parafusos.

• Montagem do tubo do guia de luz.

COMPACTADORES FABRICADOS DE ACORDO  
COM OS REQUISITOS MAIS ALTOS
Os compactadores Premium ATR 60 P e ATR 68 P foram construídos para satisfazer as altas demandas 
tanto dos aspectos relativos ao desempenho quanto dos aspectos relacionados à segurança do operador. 
A o motor à gasolina Honda GXR 120 proporciona a potência necessária ao mesmo tempo que cumpre 
com as regulamentações de emissão. Os novos recursos incluem uma nova alavanca de gás multifuncional 
e um filtro de ar adicional, para uma vida útil e intervalos de serviço mais longos.



EQUIPAMENTO PADRÃO
• Cabo de orientação com isolamento de vibração

• Carburador com bomba de acelerador integrada  
para arranque do motor rápido e livre de problemas

• Sistema de alerta de óleo com indicador LED

• Grandes tanques de combustível

• Placa da base de 280 mm de alta qualidade e resistente 
ao desgaste

• Motor Honda com partida confiável

• Rolos convenientes para fácil carregamento e 
descarregamento

• Os motores à gasolina não precisam de mistura de 
combustível no local de trabalho

EQUIPAMENTO OPCIONAL
• Placa adaptadora para redução de altura em 10 cm

• Pré-purificador ciclone para o filtro de ar estende a vida 
útil do seu filtro em até 5 vezes

• Placas da base em sete tamanhos diferentes,  
de 165 mm a 400 mm

• Placa da base assimétrica de 340 mm para compactação  
até em paredes e calçadas

• Rodas de transporte

• Horímetro de operação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
COMPACTADORES PREMIUM ATR 60 P / ATR 68 P

Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite:  
www.ammann - group.com

As especificações estão sujeitas a alterações devido a melhorias técnicas. 
MSS-2086-00-P2 | © Ammann Group

* dependendo das condições do terreno

PESOS & DIMENSÕES

ATR 60 P ATR 68 P

PESO DA MÁQUINA 62 kg 68 kg

A COMPRIMENTO DA SAPATA 340 mm 340 mm

B LARGURA DA SAPATA 280 mm 280 mm

C
COMPRIMENTO  
DA EMPUNHADURA

710 mm 710 mm

D ALTURA DA MÁQUINA 1020 mm 1020 mm

E LARGURA DA EMPUNHADURA 355 mm 355 mm

MOTOR

MOTOR Honda GXR 120 Honda GXR 120 

COMBUSTÍVEL Gasolina Gasolina

POTÊNCIA
@ RPM

2.7 kW (3.7 HP)
4300

2.7 kW (3.7 HP)
4300

OUTRAS CAPACIDADES

CAPACIDADE DO TANQUE  
DE COMBUSTÍVEL

3.2 l 3.2 l 

VELOCIDADE DE TRANSPORTE 13.5 m/min 13.5 m / min

LARGURAS OPCIONAIS DA SAPATA
165–200–230– 

330–400 mm
165–200–230– 

330–400 mm

FORÇA DE COMPACTAÇÃO

TAXA DE PERCUSSÃO 680 bpm 680 bpm

ALTURA DE CURSO 65 mm 65 mm

FORÇA CENTRÍFUGA 11.5 kN 13 kN

CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO 225 m²/h 225 m²/h

PERFORMANCE DE COMPACTAÇÃO * 45 cm 50 cm
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