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As MATRA 160 são corta-relvas hidrostáticos 
compactos criados para satisfazer as exigências 
de conservação de espaços verdes como 
máquinas cómodas, seguras e que se adaptem a 
qualquer situação. Destinadas à manutenção de 
espaços como parques e jardins, as Matra 160 
não rejeitam trabalhos de acabamento de grandes 
espaços verdes como suporte para máquinas de 
alta qualidade. Cada vez mais, os prestadores de 
serviços dos espaços verdes e jardins públicos 
recorrem a este tipo de corta-relvas em lugares 
onde seria impossível trabalhar com meios de 
maior dimensão, como debaixo de árvores, com a 
vantagem de ter o grupo de corte frontal.
Criadas com um projeto muito cuidado e 
um desenho moderno, declaram todo o seu 
potencial através de um motor e uma transmissão 
hidrostática, ambos de altas prestações e 
fiabilidade, que com uma fácil manutenção 
periódica ajuda a preservar a sua eficiência dando 
uma longa longevidade à máquina.

O grupo de corte anterior de três facas da Matra 
160 permite realizar um corte perfeito em qualquer 
tipo de utilização, seja em terrenos desnivelados 
ou com declives. Graças às suas características 
estruturais, o grupo de corte é particularmente 
silencioso e pode ser separado da máquina 
muito facilmente e de forma rápida, facilitando 
o utilizador final na manutenção periódica ou no 
armazenamento durante a estação invernal.
O despejo do cesto recolhedor de erva tem 
a capacidade de 300 l. e é electro-hidráulico, 
através de um interruptor posicionado no painel 
de comandos e com fecho da porta traseira 
automático depois da descarga da erva.
O confortável posto de condução é equipado com 
assento amortecido, e com apoios para os braços, 
regulável em função da altura do utilizador, que 
permite ao condutor manobrar melhor, o que reduz 
sensivelmente o seu cansaço. Todos os comandos 
da Matra 160 estão situados de forma ergonómica, 
facilitando o controlo e a segurança do veículo.

A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
ENTRA NUMA NOVA DIMENSÃO

160

Mais rigor, Mais conforto, Mais agilidade

Ma.Tra.



CESTO 
Cesto de recolha com 
capacidade de 300 l. com 
despejo electro-hidráulico desde 
o posto de condução e com 
sensor de limite de carga. 

DIREÇÃO 
Diâmetro interno de rotação só 
de 320 mm.

BLOQUEIO 
DIFERENCIAL 
O bloqueio do diferencial atua 
no eixo dianteiro através de 
um pedal, o qual se desliga ao 
soltar o mesmo.

GRUPO DE CORTE
O grupo de corte anterior 
de pouco ruído de 113 cm. 
é de três facas, das quais 
a anterior é de dimensões 
mais reduzidas, criando uma 
ventilação de ar forçada que 
melhora a carga da erva no 
cesto de recolha.

TRANSMISSÃO 
Transmissão hidrostática com 
atenuação de fluxo no arranque 
e na paragem, para o máximo 
conforto nos movimentos.

MOTOR
Motor Briggs & Stratton de 
15.2 CV bicilindrico, bomba e 
filtro de óleo de série.

TUBO DE CARGA     
O Tubo de carga de erva para 
o cesto é facilmente removível 
sem necessidade de chaves, 
permitindo fazer a revisão e 
limpar o mesmo de maneira 
cómoda e rápida. 



Motor Briggs & Stratton

Potência KW/hp 11,2/15,2

Cilindrada cc 479

Arranque Elétrico a bateria 12 V

Capacidade do depósito lt 7,5 +1,5 de reserva

Consumo horário lt/h 3,5

Transmissão Hidrostática monógama com comando a pedal

Velocidade km/h AD: 0 - 10 /  AT: 0 – 7,5

Acionamento de avanço A pedal

Diferencial Com bloqueio a pedal

Prato do corta-relva frontal De três facas predispostas para a recolha

Largura de trabalho mm 1130

Largura total do prato mm 1190

Regulação da altura de corte de 7 posições mm De 30 a 90 

Kit mulching Opcional, sob pedido

Recolhedor lt 300 

Fecho da porta traseira Duplo magnético

Descarga Com interruptor e ativação elétrica

Embraiagem Tdf Eletromagnética com travão de facas magnético

Travão de estacionamento De disco

Sistema de condução Com volante, que atua sobre as rodas posteriores

Assento Regulável e amortecido com apoio de braços

Pneumáticos anteriores: 18x9.50-8 / posteriores: 13x6.50-6

Diâmetro interno de rotação mm 320

Capacidade de trabalho horário (indicativa) mq 6000

Gancho de Reboque posterior De série

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTA-RELVA HIDROSTÁTICO MATRA 160

Comprimento mm 2380

Largura mm 1190

Altura mm 1230

Peso Kg (completo com corta-relva) 340

DIMENSõES
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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 160
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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 
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