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EQUIPAMENTO PESO DIMENSÕES COMBUSTÍVEL 
PRESSÃO 

ESTÁTICA (KG/M2) 

BELLE PCX 450 96KG 450*798*610 GASOLINA 382 

EQUIPAMENTO PESO DIMENSÕES COMBUSTÍVEL 
FORÇA DE 

COMPRESSÃO 

BAUMAX RVP 

27/46 
142KG 1100*460*950 GASÓLEO 27 KN (2750KG) 

EQUIPAMENTO PESO DIMENSÕES COMBUSTÍVEL PERCUSSÃO/MIN 

AMMANN AVS  

68-4 

68KG 340*670*1030 GASOLINA 680 

PLACA COMPACTADORA 86KG 

 
A placa vibratória é utilizada em manutenção asfáltica e na 

construção civil. Também indicada para serviços de compactação 

de vários materiais tais como: brita, areia, cascalho, solos arenosos, 

bases e sub-bases. 

PLACA COMPACTADORA REVERSÍVEL DIESEL 130KG 

A placa vibratória é utilizada em manutenção asfáltica e na 

construção civil. Também indicada para serviços de compactação 

de vários materiais tais como: brita, areia, cascalho, solos arenosos, 

bases e sub-bases. 

SALTITÃO A GASOLINA 

O saltitão a gasolina possuI uma estrutura e um guiador estreitos 

que permitem trabalhar em valas profundas de largura reduzida. 

Equipamentos de arranque fácil, fiáveis e de fácil manuseamento. 
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EQUIPAMENTO PESO DIMENSÕES COMBUSTÍVEL 
FORÇA ESTÁTICA 

POR CILINDRO 

WACKER RD 

7H-ES 
829.6KG 2631*697.9*1166 GASÓLEO 

331.8/497.8KG 

(FRENTE/ATRÁS) 

EQUIPAMENTO PESO DIMENSÕES COMBUSTÍVEL 
FORÇA ESTÁTICA 

POR CILINDRO 

WACKER RD 7H-

ES 
829.6KG 2631*697.9*1166 GASÓLEO 

331.8/497.8KG 

(FRENTE/ATRÁS) 

CILINDRO MONTADO DIESEL 

 

O cilindro montado, dirigido por operador sentado, 

possui grande poder de compactação, sendo ideal 

para grandes superfícies e pavimentos. Equipado com 

rega por gravidade e com vibração nos dois rolos. 

CILINDRO APEADO DIESEL 

 

Cilindro de rolo duplo de condução apeada. Utilização em 

compactação de vários terrenos e asfalto. Desenho compacto 

permitindo obter alto rendimento. Grande poder de 

compactação. Rega 
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CONDIÇÕES GERAIS DE ALUGUER 

O preço de aluguer não inclui: 

- Combustível, transporte, IVA, operador e material necessário resultante do desgaste da  

utilização do equipamento. 

- Manutenção curativa decorrente do uso inadequado por parte do cliente. 

O preço de aluguer inclui: 

- Transporte se contratado. 

- Utilização do equipamento até 9h de trabalho por dia, faturação diária, excluindo domingos e 

feriados. 

- Seguro de responsabilidade civil de laboração. 

- Assistência em caso de disfuncionamento do equipamento, que não tenha sido provocada por 

negligência do cliente. 

Responsabilidades do cliente 

- Verificações dos níveis de óleos, água e combustível todos os dias. 

- Utilizar o equipamento de forma adequada e só para os fins que foi concebido. 

- Zelar pela limpeza e bom funcionamento do equipamento. Fora das horas de trabalho proteger 

o equipamento contra roubo ou vandalismo e guardar as peças ou acessórios que seja necessário. 

Condições de pagamento 

O aluguer dos equipamentos está sujeito a pagamento do tempo total do aluguer e respetivo 

valor de caução definido pela Revicentro. A caução poderá ser realizada em numerário, cheque 

ou cartão, sendo a mesma restabelecida na restituição do equipamento e regularização do valor 

restante de aluguer à Revicentro. A Revicentro reserva-se o direito de utilizar a respetiva caução, 

caso não sejam cumpridas as condições previamente referidas. 

No caso de alugueres de duração superior a 4 semanas, a faturação do aluguer será realizada em 

períodos de 4 em 4 semanas, comprometendo-se o cliente a regularizar o valor em dívida num prazo 

de 5 dias úteis após emissão da fatura. A Revicentro reserva-se o direito de levantamento do 

equipamento sem aviso prévio, bem como imputação de custos ao cliente, caso as condições 

referidas não sejam cumpridas. 
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