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As placas 
compactadoras da 
marca Multiquip Mikasa 
são consideradas o 
padrão da indústria para 
a compactação de solos 
granulares e asfalto. 

Kit móvel: para 
facilitar o transporte e 
a mobilidade da placa 
compactadora.

MVC88VGHW

Placa em uretano: acessório para 
a utilização em calçadas e lajetas. 

Com todas as características de que necessita:
1    Motor fiável – o Honda GX-160 proporciona um 

arranque fácil e desliga-se se o nível de óleo está 
baixo, para aumentar a durabilidade.

2    Armação de proteção – o arco tubular 
em aço protege os componentes do motor 
e oferece um ponto de elevação central.

3
   Punho antivibrações – reduz 

drasticamente a fadiga do operador 
e aumenta a produtividade. Até 
50% menos vibrações que os 
modelos de outros fabricantes.

4     Cobertura da correia 
vedada – resguarda a 
correia de sujidade e pedras, 
prolongando a sua vida útil.

5    Drenagem do óleo 
cómoda – facilita o acesso ao 
óleo do motor para manutenção. 

6
   Acionamento por correia dentada – 

proporciona uma vida útil mais longa do que 
as correias trapezoidais convencionais.

7    Depósito de água amovível – fácil reabastecimento 
e remoção sem ferramentas (o maior da sua classe).  

8    Conjunto do excêntrico – convenientemente situado 
à frente, para facilitar a manutenção. 

9    Desenho aberto da placa de base – torna mais fácil 
remover a acumulação de sujidade e pedras. 
Construção durável em ferro fundido.PL
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Depósito de água: pode retirar-se 
sem ferramentas e é o maior da sua 
classe; inclui uma válvula de corte 
de água integrada.

Opções de equipamento MVC88:

Peso em Ib (kg) - 218 (99)
Tamanho da placa L x C em pol. (mm) - 

19,7 x 20,7 (500 x 530)
Placa - Ferro fundido

Capacidade do depósito em qt. (l) - 13,7 (13,0)



MVC90 
•	 A	estrutura	do	arco	tubular	em	aço	

protege os componentes do motor e 
oferece um ponto de elevação central

•	 Acionamento	por	um	motor	Honda	
com alerta de nível de óleo baixo e 
correia trapezoidal dupla 

•	 Placa	de	base	em	aço	robusto	-	
desenho fechado, com nervuras para 
resistência adicional

•	 Sistema	integral	de	distribuição	de	
água com depósito em aço

Peso em Ib (kg) - 151 (68)
Tamanho da placa L x C em pol. (mm) - 
13,8 x 21,3 (350 x 540)
Placa - Aço
Capacidade do depósito em qt. (l) - 
8,8 (8,3)

Peso em Ib (kg) - 194 (88)

Tamanho da placa L x C em pol. (mm) -  

19,7 x 22 (500 x 560) 

Placa - Aço

Capacidade do depósito em qt. (l) - 4 (3,8)

Desenho da placa de base: 
aberto para fácil remoção das pedras 
acumuladas e com um contorno 
especial para aplicações no asfalto.

Punho antivibrações: o sistema 
de filtração da vibração em 4 pontos 
reduz a fadiga do operador.

MVC82VHW

MVC64VHW

Peso em Ib (kg) - 181 (82)
Tamanho da placa L x C em pol. (mm) - 
17,7 x 22 (450 x 570)
Placa - Aço
Capacidade do depósito em qt. (l) - 
11,5 (10,9)

Excelentes detalhes:



Placas compactadoras

© Multiquip Inc.

O seu representante Multiquip é:

Especificações

Siga-nos no
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Modelo

Tamanho 
da placa 
L x C em 
pol. (mm)

Força 
centrífuga 

lb. (kN)

Velocidade 
do excitador 

VPM

Veloc. máx. 
de avanço 
pés/min. 
(m/min)

Motor a 
gasolina

Método de 
arranque

Cavalos-
vapor (kW)*

Capacidade 
do depósito 

de água 
em qt. (l)

Peso 
operacional 
em lb. (kg)

MVC64VH
13,8 x 21,3 
(350 x 540)

2.275 
(10,1)

5.600 82 (25) Honda GX-120 Por	cabo
3,5 

(2,6)
N/A

151 
(68)

MVC64VHW
13,8 x 21,3 
(350 x 540)

2.275 
(10,1)

5.600 82 (25) Honda GX-120 Por	cabo
3,5 

(2,6)
8,8 

(8,3)
157 
(71)

MVC82VH
17,7 x 22 

(450 x 570)
3.080 
(13,7)

5.600 72 (22) Honda GX-160 Por	cabo
4,8 

(3,6)
N/A

175 
(79)  

MVC82VHW
17,7 x 22 

(450 x 570)
3.080 
(13,7)

5.600 72 (22) Honda GX-160 Por	cabo
4,8 

(3,6)
11,5 

(10,9)
181 
(82)

MVC88VGH
19,7 x 20,7 
(500 x 530)

3.372 
(15)

6.000 72 (22) Honda GX-160 Por	cabo
4,8 

(3,6)
N/A

212 
(96)

MVC88VGHW
19,7 x 20,7 
(500 x 530)

3.372 
(15)

6.000 72 (22) Honda GX-160 Por	cabo
4,8 

(3,6)
13,7 

(13,0)
218 
(99)

MVC90H
19,7 x 22 

(500 x 560)
3.417 
(15,2)

5.800 82 (25) Honda GX-160 Por	cabo
4,8 

(3,6)
4 

(3,8)
194 
(88)

GARANTIA
Placas	compactadoras	vibratórias:	1	ano	para	peças	e	mão-de-obra.		Contacte	a	Multiquip	para	obter	
informação completa sobre a garantia.
Motores	Honda	da	Série	GX:	3	anos
Consulte o fabricante acerca dos detalhes e atualizações da garantia.

* As potências dos motores são calculadas por cada um dos fabricantes de motores e o método de avaliação pode variar entre os fabricantes. A Multiquip Inc. e suas subsidiárias não fazem qualquer afirmação, 
representação ou garantia relativamente à potência do motor instalado neste equipamento e declinam toda e qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer género no que respeita à exatidão da potência do 
motor. Aconselha-se que os utilizadores consultem o manual do proprietário fornecido pelo fabricante do motor, assim como o respetivo site na Internet, acerca da informação específica sobre a potência do motor. 

Fixação de placa 
de uretano 

Disponível para MVC88
Modelo:	UPA-88A

Kit móvel

Disponível para MVC88
Modelo: WHL-88

Acessórios: Kits de depósitos 
de água

Modelo de placa Depósito

MVC64 418910020KIT

MVC82 52693

MVC88 4169100109


