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A MATRA 140 foi criada para fazer frente às 

exigências de particulares e profissionais que 

precisam de máquinas mais comodas, produtivas 

e seguras para o corte da erva e limpeza de 

ervas daninhas e arbustos em áreas mais rudes. 

As características que mais se destacam são a 

sua estrutura baixa e um centro de gravidade 

particularmente baixo, que permite trabalhar com 

total segurança em locais com declives ou terrenos 

duros e rudes. O alto rendimento da transmissão 

hidrostática combinado com os motores de grande 

qualidade conferem a esta máquina a máxima 

fiabilidade, inclusive se é utilizada intensivamente.

O robusto sistema destroçador situado na parte 

central da Matra, na versão silenciosa “low-noise” 

permite cortar e triturar grandes quantidades de 

ervas e arbustos de grandes dimensões, sem 

comprometer a sua funcionalidade. A direção 

eficiente e precisa, permite raios de viragem muito 

pequenos, que unidos ao conforto da condução e 

da velocidade de trabalho fazem da MATRA 140 

uma indispensável companheira de trabalho.

A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
ENTRA NUMA NOVA DIMENSÃO

140

Mais força, Mais eficácia e Mais conforto

Ma.Tra.



DIREÇÃO
Raio de viragem de apenas 
485 mm para poder cortar 
sem problemas em pequenos 
espaços e à volta das árvores.

POSIÇÃO DE CONDUÇÃO
Máximo conforto de condução 
com assento anatómico e com 
amortecedores, equipado com apoio de 
braços. Disposição de vários comandos 
de condução de forma ergonómica e 
intuitiva.

ESTABILIDADE
Centro de gravidade baixo e 
pneumáticos com rasto anti 
deslize para garantir a máxima 
estabilidade e aderência 
quando se está a trabalhar em 
declives acentuados.

DESTROÇADOR
Prato destroçador de 850 mm 
de diâmetro de mono-faca, 
silencioso, sólido e eficiente, 
de grande produtividade, para 
poder cortar e triturar ramas 
até 15 mm de espessura. 

TRANSMISÃO
Transmissão hidrostática, 
profissional e de alta qualidade, 
com possibilidade de efetuar 
revisões que garantem uma 
máxima fiabilidade e duração. 

EMBRAIAGEM  
A Embraiagem da Tomada de 
força é eletromagnética com 
travão da faca e desligamento 
automático da transmissão ao 
levantar o sistema de corte, para 
ultrapassar obstáculos, como no 
caso de passeios de estrada ou 
valetas.

MOTOR
Motor Briggs & Stratton da 
série profissional para garantir 
o máximo rendimento às 
prestações e à austeridade no 
consumo.



140
Motor Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV  bicilindrico

Potência KW / Hp 11,2 / 15,2

Cilindrada cc 479

Arranque Elétrico com bateria 12 V

Capacidade do depósito lt. 9,5 + 1 de reserva

Consumo horário lt./h. 3,5

Transmissão Hidrostática monógama com comando por alavanca

Velocidade km/h AD: 0 – 9,5  /  AT: 0 – 7,5

Acionamento de avanço Com alavanca

Diferencial Com bloqueio, e acionamento a pedal

Destroçador Mono faca com descarga posterior

Largura de trabalho mm 850

Regulação da altura de corte De 6 posições

Embraiagem Tdf Eletromagnética com travão de lâmina

Travão se serviço Atua sobre as rodas anteriores

Travão de estacionamento Atua na parte posterior

Sistema de condução Com volante que atua sobre as rodas anteriores

Assento Regulável e amortecido com apoio de braços

Pneumáticos Anteriores: 13x5.00-6                                                                                                

posteriores: 16x6.50-8

Diâmetro interno de rotação mm 970

Capacidade de trabalho horária (indicativa) mq 6000

Gancho de reboque posterior De série

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTROÇADORA HIDROSTÁTICA MATRA. 140

Comprimento mm 2000

Largura mm 1030

Altura mm 960

Peso kg. (com destroçadora) 280

DIMENSõES



MATRA: A nova gama de máquinas para a 

conservação de espaços verdes pela BCS. 

Tecnologia, segurança e desenho concentrados 

numa linha de produtos que apresenta soluções 

técnicas para satisfazer as expectativas de um 

mercado cada vez mais exigente. Uma grande 

qualidade apoiada pelo prestígio das suas 

motorizações, pelas qualidades de segurança 

e pelo conforto, tudo englobado num desenho 

verdadeiramente inovador e moderno. 

Uma novidade fabricada e criada pela longa 

experiencia da BCS.

Uma novidade que nasce da experiência: 
nova Matra 140
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A BCS garante:

Para o desenho e projeto dos nossos produtos trabalhamos 
com programas de última geração em 3D

DESENHO

Todos os componentes das nossas máquinas são verificados antes de 
serem utilizados em produção. Isto garante a qualidade e fiabilidade dos 
nossos produtos. 

CONTROLO

O Conforto é um dos principais objetivos da nossa equipa técnica desde 
a fase do desenvolvimento.

CONFORTO

Peças originais controladas e garantidas.

PEÇAS

Serviço de assistência técnica eficaz apoiado em pessoal técnico 
preparado e competente.

ASSISTÊNCIA

Rede de vendas eficiente, com garantia de e assistência.

REDE DE VENDAS

Para a Matra recomendamos a utilização de lubrificantes 
originais PowerLube.

LUBRIFICANTE 

BCS Portugal Máquinas Agrícolas, Unipessoal, Lda, Estrada Nacional 118, Gatinheira do Sá, Apartado 18, 2131-901 Benavente
Tel. (00351) 263 509090 - Fax. (00351) 263 505626 - Peças. (00351) 263 507713 - Email: geral@bcsagricola.com - www.bcsagricola.com  


