
 Technische Daten

Kaltfräse W 200
Especifi cação Técnica 

Fresadora a frio W 100



Especificação Técnica

 Fresadora a frio W 100

Tambor fresador 

Largura de fresagem 1.000 mm

Profundidade de fresagem *1 300 mm

Espaçamento entre ferramentas de corte (bits) 15 mm

Número de ferramentas de corte 100 

Diâmetro do tambor com ferramentas de corte 930 mm

Motor 

Fabricante Deutz

Tipo BF 6M 2012 C

Arrefecimento  Água

Número de cilindros 6

Potência nominal a 2.100 rpm 147 kW / 197 HP / 200 PS

Deslocamento 6.057 cm3

Consumo de combustível à potência nominal 39 l / h

Consumo de combustível em campo 15 l / h

Padrões de emissão União Europeia Estágio 2 / EUA Nível 2

Sistema elétrico 24 V

Capacidades de abastecimento 

Tanque de combustível 450 l

Tanque de fluido hidráulico 80 l

Tanque de água 900 l

Propriedades de tração

1ª marcha de fresagem 0 – 10 m / min (0,6 km / h)

2ª marcha de fresagem 0 – 20 m / min (1,2 km / h)

3ª marcha de fresagem 0 – 30 m / min (1,8 km / h)

Marcha de deslocamento 0 – 6 km / h

Nivelamento teórico, marcha de fresagem / marcha de deslocamento 75% / 10%

Pneus

Tipo de pneus Borracha sólida

Tamanho do pneu dianteiro (diâmetro x largura)  620 x 230 mm

Tamanho do pneu traseiro (diâmetro x largura) 620 x 255 mm

Transporte do material fresado  

Largura da correia 500 mm

Capacidade teórica de transporte 115 m3 / h

Dimensões para transporte

Dimensões da máquina (C x L x A) 4.750 x 2.355 x 2.650 mm

Dimensões da máquina (roda de apoio dobrada para dentro) (C x L x A) 4.750 x 2.140 x 2.650 mm

Dimensões da transportadora (C x L x A) 8.050 x 1.000 x 1.000 mm

*¹ = A profundidade máxima de fresagem pode diferir do valor indicado devido a tolerâncias e níveis de desgaste.
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Dimensões em mm
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* = peso da máquina com meio tanque de água, meio tanque de combustível, operador (75 kg) e ferramentas a bordo.

 Pesos da máquina W 100

Peso da máquina vazia sem abastecimento 12.800 kg

Peso operacional, CE * 13.600 kg

Peso operacional, máx.  

(tanques cheios, toda a linha de equipamentos) 
14.900 kg

Carga do eixo dianteiro sobre o peso operacional, CE * 6.100 kg

Carga do eixo traseiro sobre o peso operacional, CE * 6.100 kg

 Pesos dos meios de abastecimento

Abastecimento do tanque de água em kg 900 kg

Abastecimento do tanque de diesel em kg (0,83 kg / l) 375 kg

 Equipamentos opcionais que  

 aumentam/diminuem o peso

Operador e ferramentas

Operador 75 kg

Peso de 5 recipientes de ferramentas de corte 125 kg

Ferramentas a bordo 30 kg

Tambor fresador opcional em vez do padrão

Tambor fresador, largura de fresagem 1.000 mm, HT11,  

espaçamento entre ferramentas de 15 mm 
110 kg

Tambor fresador, largura de fresagem 1.000 mm, HT11,  

espaçamento entre ferramentas de 8 mm 
370 kg

Tambor fresador, largura de fresagem 1.000 mm, HT5,  

espaçamento entre ferramentas de 6x2 mm 
370 kg

Equipamentos opcionais adicionais

Transportadora longa 900 kg

Transportadora longa, em design dobrável 900 kg

Toldo 170 kg
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Vista dianteira
Dimensões em mm

Roda de apoio dobrada para fora Roda de apoio dobrada para fora



Rmin = 3.800 

Rmin = 370 

20
°

25
°

2.
65

0 3.
55

0

1.115 2.660

4.750

9.385

10.880

975

5.
05

0

2.
65

0

1.
70

0

Raio de fresagem, 50 mm de profundidade de fresagem 
Dimensões em mm

Transporte da máquina com toldo opcional e transportadora dobrável manual 
Dimensões em mm
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Características dos equipamentos da fresadora a frio W 100 

Equipamento padrão:
Máquina básica com motor

  Motor arrefecido a água 
  Capô do motor com abertura mecânica e isolamento acústico
  Controle automático da velocidade do motor de acordo com  

a situação  
  Arrefecedor a água com velocidade do ventilador relacionada  

à temperatura 
  Isolamento acústico altamente eficaz de todo o compartimento 

do motor 
  Pintura padrão na cor branca Wirtgen com listras cor de laranja 

Compartimento do tambor fresador + tambores fresadores
  Compartimento do tambor fresador resistente a desgaste para 

largura de fresagem de 1.000 mm
  Chapas laterais com suspensão hidráulica
  Chapa lateral direita em conceito articulado 
  Barra de aspersão de água no conjunto do tambor fresador
  Tambor fresador, largura de fresagem de 1.000 mm, espaçamento 

entre ferramentas de 15 mm, sistema de porta-ferramentas de 
corte soldado HT02

  Transmissão mecânica do tambor fresador via múltiplas correias 
em “V” com tensor de correia automático

Transporte do material fresado
  Pré-instalação para transportadora longa, excluindo-se a 

transportadora
  Montagem das abas de vedação do tambor fresador no lugar  

do sistema da transportadora de descarga
Controle de nivelamento e comando da máquina

  Painel de profundidade de fresagem mecânica via botões para 
esquerda e direita 

  Sistema de água de alta pressão de acionamento automático
Plataforma do operador

  Assento do condutor individualmente ajustável no lado direito  
da máquina

  Volante ajustável 
  Painel de comando conveniente com chaves práticas 
  Descanso de braço do lado direito com a maior parte das 

funções de operação 
  Tampa do painel de comando com trava 
  Acesso à plataforma do operador pelo lado esquerdo traseiro  

da máquina 
  Espelhos retrovisores externos à esquerda e à direita 
 Painel de controle iluminado / design noturno 

Ajuste do chassi e altura
  Tração hidráulica em todas as rodas, com ajuste contínuo e  

quatro velocidades 
  Trava diferencial selecionável tanto em avanço como ré 
  Ajuste hidráulico de altura com duas configurações de 

velocidade nas rodas traseiras
  Direção hidráulica e suave das rodas dianteiras 
  A roda de apoio traseira da direita pode ser girada  

mecanicamente para frente do tambor fresador para possibilitar  
a fresagem rente ao meio-fio

  Freio de discos múltiplos, acionado por mola, com desengate 
hidráulico

Outros
  Pacote de iluminação com 6 holofotes de halogêneo e um farol 

giratório 
  Kit de ferramentas amplo na caixa de ferramentas com trava 
  Dispositivo de reboque 
  Pacote de segurança com botão de parada de emergência
  Compartimento de armazenagem adicional para recipientes de 

ferramentas de corte 
  Garantia padrão de 12 meses ou 1.000 horas operacionais do 

motor 
  Entrega técnica da máquina por pessoal qualificado

Equipamentos opcionais:
Máquina básica com motor

 Pintura especial em uma cor, duas ou mais
Compartimento do tambor fresador + tambores fresadores

 Tambor fresador, largura de fresagem 1.000 mm,  
 espaçamento entre ferramentas de 15 mm, sistema de  
 porta-ferramentas de corte de troca rápida HT11

  Tambor fresador, largura de fresagem de 1.000 mm,  
espaçamento entre ferramentas de 8 mm, sistema de  
porta-ferramentas de corte de troca rápida HT11

 Tambor fresador FCS para fresagem fina, largura de fresagem  
 de 1.000 mm, espaçamento entre ferramentas de 6x2 mm,  
 sistema de porta-ferramentas de corte soldado HT5

 Carrinho de suporte para tambores fresadores
Transporte do material fresado

  Transportadora de descarga robusta, dobrável manualmente, 
com 8.020 mm de comprimento e velocidade de transporte  
ajustável

 Transportadora de descarga resistente, dobrável manualmente,  
 com correia de 8.020 mm de comprimento e 500 mm de largura
Controle de nivelamento e comando da máquina

 Sistema automático LEVEL PRO com 2 sensores por fiação  
 integração do sensor de inclinação eletrônica ao sistema de  

 nivelamento
Plataforma do operador

 Toldo com ajuste eletro-hidráulico de altura e mecanicamente  
 ajustável em ambos os lados
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