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TRACTORES - GAMA MÉDIA
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O EMPENHO CRIA CONFIANÇA.

MAIS FORTES E MELHORES DO QUE NUNCA

Como todos os modelos BCS, também a nova série VALIANT se de-
staca pela qualidade e pelo alto nível de prestações, características 
da nossa marca. Os novos modelos VALIANT foram criados para con-
seguir menores consumos, maiores prestações e versatilidade. Estes 
são tractores que oferecem as melhores prestações com um custo  
financeiro mais económico. 

NOVAS SOLUÇÕES MAIS INTERESSANTES

Com a nova série VALIANT melhorámos bastante na gama de máquinas 
já reconhecidas entre as melhores do mercado e com uma esplêndida 
trajectória. Atender às necessidades dos nossos clientes foi a nossa 
principal motivação para o desenvolvimento da nova série VALIANT. Neste 
projecto consideramos que é de uma importância fundamental preser var 
as melhores características da primeira série de tractores VALIANT, 
mantendo assim inalteradas as qualidades que sempre diferenciaram 
estas máquinas, e aperfeiçoando ao mesmo tempo aspectos susceptíveis 
de serem melhorados. Nasceu assim uma série de tractores com maiores 
prestações de acordo com as normativas TIER III, com transmissões 
dimensionadas às novas potências. Máquinas mais fi áveis e funcionais, 
com uma excelente ergonomia desde o posto de condução.

Este projecto foi realizado por uma equipa de pessoas competentes e determinadas.
Foram aplicados muitos esforços na investigação e no desenvolvimento ao ser viço de um objectivo comum:  Lançar no  
mercado uma série inovadora de tractores especializados.  E todos os profissionais da BCS trabalharam nesta direcção:  
realizar um produto de qualidade, capaz de merecer a confiança dos clientes.
Com a nova série VALIANT, a BCS assegura a sua posição de liderança e o seu prestígio no sector.
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VALIANT RSVALIANT ARNT AR NT RS

Isodiamétricos, 
monodireccionais ou 
reversíveis, com 
rodas direccionais. 

Isodiamétricos, 
monodireccionais ou 
reversíveis, com 
articulação central.

É considerada a versão de referência no segmento dos trac-
tores especiais e deve, mais que nenhuma outra, satisfazer 
as exigências deste tipo de utilizações. As dimensões com-
pactas e o reduzido raio de viragem fazem dos VALIANT 
AR máquinas insubstituíveis, capazes de realizar com êxito 
os trabalhos para os quais foram criados.

FACTORES CHAVE

A contida largura,  com apenas 100 centímetros e uma 
distância entre eixos reduzida de 139 centímetros.

A nova transmissão está integrada num chassi 
OS-FRAME: Um só eixo e uma única articulação central 
garantem uma elevada transmissão de potência às rodas e 
à tomada de força, assegurando-lhe a máxima fi abilidade.

A condução, monodireccional ou reversível,  faz dos 
VALIANT tractores úteis tanto para utilizações em agricul-
tura como para a manutenção de espaços verdes ou ser -
viços municipais.

A versão mais versátil dos VALIANT é a que se adapta a  
diversas utilizações. Pelas suas características os VALIANT 
RS são máquinas especialmente indicadas para o sector viti-
vinícola e hortofrutícola. As dimensões reduzidas, as elevadas 
potências e a correcta repartição dos pesos sobre os eixos,  
fazem dos VALIANT máquinas com um comportamento ini-
gualável em culturas em linha.  

FACTORES CHAVE

A caixa de 24 velocidades sincronizada (12 para 
a frente e 12 para trás) com inversor sincronizado 
permite seleccionar a relação velocidade – potência mais 
adequada ao trabalho que se realiza evitando a sobre 
posição de velocidades nas diferentes gamas,  permitindo 
assim um óptimo aproveitamento da potência do motor.

As transmissões com chassi OS-FRAME , equipadas 
com um sistema de oscilação central que permite à ponte 
anterior uma torção de 15 graus em relação à ponte pos-
terior, optimizam a tracção e a estabilidade das máquinas 
durante o trabalho. 

O sistema hidráulico com uma única bomba de 36 l/min de 
caudal e 180 bares de pressão máxima de trabalho, reparte 
mediante um sistema interno de válvulas,  um caudal de 
8 l/min. Para a direcção e comandos electrohidráulicos e 
28 l/min para o elevador e os distribuidores.
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Utilizando um regime máximo de 2600  
rpm reduzem-se consumos, rumorosidade 
e vibrações a favor da poupança e confor -
to. As potências não se alteram: todos os 
motores alcançam o par máximo entre as  
1950 e as 2100 rpm. 

Entre as características exclusivas que caracte-
rizam estes motores, que se encontram entre 
os mais compactos do mercado, é de destacar:

- Bancada em túnel que permite uma grande 
rigidez (torsional e fl exional).

São dois os motores VM disponíveis para a 
nova série VALIANT, criados para conseguir 
a máxima potência de cada gota de combu-
stível.

- O tractor VALIANT 550 AR/RS está equipa-
do com um motor VM D 753 E3 Diesel de 3 
cilindros em linha  de 2.2 litros que desen-
volve uma potência de 49 CV a 2600 r.p.m. 

- O tractor VALIANT 650 AR/RS  está equi-
pado com um motor VM D 753 TE3 T urbo 
Diesel de 3 cilindros em linha  de 2.2 li-
tros que desenvolve uma potência de 58 CV a 
2600 r.p.m. 

Para este último modelo a VM desenvolveu o 
novo EGR System. Este sistema recicla os ga-
ses expulsos e devidamente tratados retorna-
os à câmara de combustão,  reduzindo nota-
velmente as emissões de óxidos de nitrogénio 
e o consumo do combustível.

- Bombas de injecção rotativ a mecânicas 
que ajudam os motores a conseguirem um 
óptimo rendimento em qualquer tipo de tra-
balho, aumentando a sua fi  abilidade e a sua 
vida útil.

- Distribuição mediante engrenagens com 
lubrifi cação forçada, o máximo que se pode 
pedir a um diesel.

- Braços Hidráulicos para minimizar o ruído e 
eliminar a manutenção.

- Turbo compressores de baixa inércia  
para uma resposta imediata quando se pede  
potência.

VALIANT motor

Os tractores VALIANT 550 e 650 estão disponíveis em duas versões equipadas 
com excelentes motores diesel VM da série D753 T ier III de injecção directa e 
refrigerados a água. Motores que oferecem grandes prestações e uma vasta gama 
de velocidades, graças às suas curvas de potência e par máximo. Foram desenhados 
para conseguir uma alta fi abilidade e um consumo muito reduzido. 

POTÊNCIA, PRESTAÇÕES E 
ECONOMIA.

O gráfico mostra a perfeita progressão das velocidades,  sem nenhuma sobre posição de velocidade em 

nenhuma mudança.  

Gráfico das velocidades em Km/h com pneumáticos 11.5/80-15.3 dos trac-
tores na versão AR e RS



VALIANT           self cleaning system®
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PREVENIR É MELHOR 
QUE CURAR.

ELIMINAR O CALOR.

Eliminar o calor que vem do motor ou da insta-
lação hidráulica, é muito importante para que  
estes tractores compactos e potentes possam 
desenvolver sem problemas os trabalhos mais 
severos para os quais estão preparados.

Para os VALIANT foi estudado um sistema  
especial de refrigeração que permite ao motor 
e a toda a instalação hidráulica trabalhar sem-
pre com a máxima segurança.

AR SEMPRE LIMPO.

Para trabalhos em que exista a presença de  
muito pó ou sujidade,  como a er va da for -
ragem ou a eliminação de restos de poda,  o 
sistema de refrigeração standard pode com-
pletar-se com um novo SCS (Self Cleaning 
System®), que elimina os problemas mais  
embaraçosos relacionados com a obstrução  
das redes e do radiador, evitando aquecimen-
tos no motor e na instalação hidráulica.  

O sistema consta de uma instalação de refri-
geração do motor, equipada com um radiador  
melhorado, unido a dois ventiladores com 
funcionamento intermitente: um aspirante  
com controlo electromagnético e outro tipo  
eléctrico que expulsa o ar. 
O Self Cleaning System® é controlado através 
de um botão com três funções,  que activa  
respectivamente:

- O sistema de duplo ventilador.

- O ventilador aspirante com funcionamento  
intermitente.
- O ventilador aspirante com funcionamento  
constante.

O operador pode deste modo seleccionar a  
função que mais se adapte aos diferentes ti-
pos de trabalho. 
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VALIANT transmissões

4WD.

A tracção constante às 4 rodas permite 
trabalhar com segurança em qualquer tipo de  
terreno, tirando o máximo proveito à capacida-
de de tracção do tractor.

TRAVÕES SEMPRE À AL TURA DAS SI-
TUAÇÕES.

Os travões de discos múltiplos em banho de 
óleo da última geração asseguram uma aderên-
cia perfeita ao terreno, para uma travagem com  
total segurança. O travão de estacionamento  
foi criado com um punho prático e ergonómico  
para facilitar a utilização quando o tractor está a  
trabalhar com o posto de condução invertido em 
relação ao sentido de marcha normal.

UMA EMBRAIAGEM QUE DURA T ANTO 
COMO A MÁQUINA.

A embraiagem Long-Life da transmissão é 
de discos múltiplos em banho de óleo, sem ne-
cessidade de manutenção. Efi caz e progressi-
vo está situado no interior da transmissão para 
reduzir o espaço que o motor ocupa e como  
consequência reduzir o comprimento total do  
tractor.

TOMADA DE FORÇA EFICAZ E EFICIENTE.

A tomada de força posterior , accionada 
mediante um comando electrohidráulico  
é de 540/750 ver/min,  é independente da  
caixa de velocidades e sincronizada com to-
das elas. Quando a baixa velocidade tem um  
travão automático que actua.

A VELOCIDADE CORRECTA.

A caixa de 24 velocidades sincronizada 
(12 velocidades para a frente e 12 velocidades 
para trás) com inversor sincronizado, permite 
seleccionar a relação velocidade - potência  
mais adequada ao trabalho que se realiza, evi-
tando a sobre posição de velocidades. 

TRANSMISSÕES FINAIS COM REDUC-
TORES EPICICLOIDAIS DE GRANDE 
QUALIDADE.

São utilizadas só transmissões com redu-
tores epicicloidais para reduzir a largura ao 
mínimo, aumentando a manobrabilidade do 
tractor.

UMA TRANSMISSÃO 
ABSOLUTAMENTE ÚNICA.

As transmissões são integradas num chassi  
OS-FRAME, que com um só eixo  e uma só 
articulação central permite-lhe uma torção  
de 15 graus entre o trem anterior e o posterior, 
garantindo o máximo rendimento mecânico  
proporcionando estabilidade ao tractor em  
terrenos irregulares. A estrutura foi realizada em 
“monobloco” numa única fusão de ferro especial 
esferoidal.
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O MELHOR DOS MELHORES.

VALIANT a condução

O posto de condução dos no vos VALIANT 
está entre os melhores da sua categoria:  une 
conforto, ergonomia, funcionalidade e segu-
rança de uma forma absolutamente original.

O posto de condução foi desenhado à medi-
da do condutor. O módulo de condução,  com 
plataforma suspensa sobre silent-blocks,  as-
segura o máximo conforto.

Uma consola de instrumentos agrupa as 
funções de forma lógica num painel de coman-
dos central e garante o controlo de todos os 
elementos do tractor. A instrumentação está 
disponível em versão analógica ou em versão 
digital: esta última prevê a leitura simultânea 
das rotações do motor, a velocidade de avanço 
e a velocidade de rotação da tomada de força.

A suspensão é completamente indepen-
dente do chassi do tractor . A visibilidade 
está garantida pelas suas superfícies vi-
dradas e um pequeno vidro no tecto. Estão 
disponíveis em duas versões: Luxo e Con-
fort. Esta última equipada com climati-
zação e montada de forma a não aumentar 
a altura total da máquina.

Ao desenhar a cabine dos novos VALIANT, decidimos ir mais além daqueles que  
já o tinham feito.  As cabines do V ALIANT foram criadas minuciosamente para  
garantir o máximo conforto e habitabilidade.  
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VALIANT instalação hidráulica

MAIS EFICIENTE QUE NUNCA.

Num tractor especial as prestações da instalação hidráulica são fundamentais.  A 
instalação dos VALIANT é de duplo circuito com bombas independentes,  o caudal 
supera os 40 l/min. a máxima pressão de trabalho do circuito é de 180 bares.

As tomadas hidráulicas posteriores estão disponíveis em várias combinações para  
acoplar qualquer alfaia que se encontre no mercado e que funcione com circuito  
hidráulico. 

A FORÇA DOS BRAÇOS.

Os VALIANT são máquinas usadas na maio-
ria das vezes com alfaias engatadas ao ele-
vador. Por isso foram criados elevadores po-
steriores robustos preparados para levantar 
até 1800 kg, que utilizam engates polivalen-
tes, práticos e versáteis,  que se adaptam a 
todo o tipo de alfaias existentes no mercado, 
alimentados pela potente instalação hidráu-
lica, os elevadores podem por encomenda 
por parte do cliente,  equipar com controlo 
de esforço e posição para todas as alfaias. 



VALIANT
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O MUNDO NÃO É UM TERRENO 
PERFEITO.

Para alfaias que se devam adaptar à orografi a do terreno, sem danifi car a superfície 
das terras, a BCS criou o Dual Floating System®, um sistema que optimiza a carga 
das alfaias em relação ao solo para um comportamento perfeito em qualquer terreno. 

O sistema é baseado em dois cilindros unidos  
a uma instalação hidráulica independente, 
equipada com um acumulador de hidrogénio que  
montados junto aos elevadores posteriores de  
série asseguram a suspensão da alfaia de forma  
independente em relação ao elevador. 

O Dual Floating System® garante que a posição 
da alfaia seja sempre paralela ao terreno e permite 
adequar com precisão,  em função do peso,  a 
regulação da carga ao solo.
Com um comando de fácil acesso,  ligado a  
um manómetro analógico,  pode-se modifi car a 
qualquer momento a pressão interna do circuito 
de suspensão hidrostático e por isso a capacidade 
real de suspensão requerida.



TRACTOR            XTC                           STG                   JARDIM
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FEITOS À MEDIDA.

A altura e a largura, o grau de compactação sobre o terreno e a aderência mais ou menos agressiva, são 
só alguns dos aspectos mais importantes a ter em conta na eleição dos pneus. Testamos e reservamos a 
estes novos modelos VALIANT as melhores alternativas disponíveis no mercado, com o objectivo de que 
os nossos clientes encontrem sempre a solução que se adapte melhor às suas necessidades.  

OUTROS BONS MOTIVOS PARA ESCOLHER UM VALIANT EP.

Os Valiant EP são tractores especiais únicos.
Fabricados para aqueles que querem só o melhor.
A vasta gama de opções e acessórios originais BCS fazem com que sejam ainda mais únicos.

 Gama de rodas
 Gama terceiro ponto 
 Gama de jantes

Para realizar de forma fácil e rápida as operações de engate da alfaia ao tractor, o elevador posterior com engate de 3 pontos pode incluir práticos engates 
rápido reguláveis longitudinalmente.
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SEGURANÇA ACTIVA E PASSIVA.

Segurança acima de tudo!  Como 
sempre a segurança é característica dos  
nossos produtos, é o resultado de uma  
experiência madura durante mais de 70  
anos no campo da mecanização agríco-
la. A BCS é uma empresa certificada  
ISSO 9001.
Todos os nossos fornecedores, o material 
utilizado na fabricação das máquinas e  
os processos produtivos até à distribu-
ição estão regulados por severos stan-
dards de qualidade. Este é um requisito  
necessário para construir tractores da  
nova geração sempre mais seguros.

VALIANT SERVIÇOS BCS

TÃO IMPORTANTE COMO OS 
TRACTORES 
Para conseguir o melhor de um VALIANT pode dirigir-se a qualquer ponto de venda 
da vasta rede de distribuição que a BCS tem à disposição dos seus clientes, activa 
na maior parte dos países em todo o mundo. Oferecemos os melhores conselhos 
para a compra da máquina, assistência técnica e fi nanciamento à medida das suas 
necessidades. O nosso serviço de peças originais é rápido e efi caz, e está garantido 
pelas melhores agências de transporte internacional.



VALIANT AR 550 - 650
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A

VALIANT 550 AR

VALIANT 650 AR

B C D HE
min/max

F
min/max

G
min/max

C

F

D

B A

G

I

H

L

E

D

I

L

C B A

G

1040

1040

1390

1390

450

450

2880

2880

675

675

2139
2190

2139
2190

1090
1140

1090
1140

190
295

190
295

RAIOS DE VIRAGEM DOS TRACTORES NA VERSÃO AR COM DIVERSOS TIPOS DE PNEUMÁTICOS

TABELA DE DIMENSÕES DOS TRACTORES NA VERSÃO AR COM ARCO DE PROTECÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS TRACTORES NA VERSÃO AR COM DIVERSOS TIPOS DE PNEUMÁTICOS

208

212

240

282

319

290

258

389

345

827 – 1107

827 – 1107

871 – 1105

931 – 1119

931 – 1119

987 – 1085

902 – 1116

 1000

 1037

798

820

879

849

873

838

877

800

843

1035 – 1315

1039 – 1319

1111 – 1345

1213 – 1401

1250 – 1438

1277 – 1375

1160 – 1374

1389

1382

Tipo de pneumático
E jante

7.50-16
com jante regulável

8.25-16
com jante regulável

250/80-18
com jante regulável

280/70-18
com jante regulável

320/65-18
com jante regulável

11.5/80-15.3
com jante regulável

260/70-20
com jante regulável

31x15.50-15 XTC 
o STG
com jante fi xa

33x12.50-15 Soft 
Track
com jante fi xa

Largura  do  
pneumático mm.

 
Altura do  

pneumático mm.

I
Largura da vía     
min/max mm.

L
Largura

min/max mm.

7.50-16

2450

8.25-16

2450

250/80
18

2500

11.5/80
15.3

2550

280/70
18

2530

260/70
20

2600

320/65
18

2650

33x12.50
15

2700

31x15.50
15

2700

Tipo de 
pneumático

mm
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VALIANT 550 AR VALIANT 650 ARCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASSIS
TRACÇÃO
MOTOR
FABRICANTE DO MOTOR
Tipo
nº cilindros
Cilindrada c.c.
Aspiração
Nivel de emissões
Potência kw/cv
Regime nominal(r.p.m.)
Par motor máx(nm/rev.min)
Refrigeração
Capacidade do depósito (l.)
TRANSMISSÃO
EMBRAIAGEM TRANSMISSÃO
DIFERENCIAL
EIXOS
TOMADA DE FORÇA
Posterior (standart)
Embraiagem tdf
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal bomba que gestiona a direcção 
hidráulica e accionamentos electrohidrauli-
cos (l./min.)
Caudal bomba que gestiona elevador e 
distribuidores (l./min.)
Pressão hidráulica máxima (bar)
DISTRIBUIDORES
Posteriores (standart)
Posteriores (opcional)

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería (ah)
Alternador (a)
ELEVADOR POSTERIOR
Braços de terceiro ponto

Tirantes terceiro ponto
Capacidade de elevação das rotulas (Kg)
ELEVADOR ANTERIOR (OPCIONAL)
Braços terceiro ponto
Capacidade de elevação (Kg)
MÓDULO CONDUÇÃO

Plataforma direcção 
ASSENTO COM CINTO DE SEGURANÇA
TRAVÕES DE SERVIÇO
Travão de estacionamento
DIRECÇÃO
SEGURANÇA
Arco protecção (Standart)
Cabina (Opcional)
INSTRUMENTAÇÃO  DE CONTROLO

PNEUMÁTICOS
Standart
Opcionais

GANCHO DE ARRASTRE
Standart
Opcional
PESO EM UTILIZAÇÃO
Com arco de protecção standart (Kg)
Com cabine (Kg)
OPCIONAL

  Chassi integral oscilante OS-FRAME com articulação central 
  Quatro rodas motrizes permanentes 
  Diesel 4 tempos de injecção directa 
  VM Motor 
 D753 E3  D753 TE3
 3  3
 2230  2230
 Natural  Turbo
  Tier 3 
 36/49  42.6 / 58
  2600 
 140/2100  185/1950
  Agua 
  45 
                                    Caixa sincronizada de 24 velocidades: 12 para a frente e 12 para  trás com inversor sincronizado 
  De discos múltiplos em banho de óleo 
  Anterior e posterior com bloqueio simultâneos e accionamento electrohidraulico 
  Anteriores E posteriores com reductores epicicloidais 
 

Independente da caixa de velocidades com comando electrohidraulico, de 540/750 r.p.m. e sincronizada com o avanço
De discos múltiplos em banho de óleo

De duplo circuito com bombas independentes 
  
  8 
  
  28 
  
  180 

Com accionamento mecânico até um máximo de 6 tomadas 
 1 distribuidor de duplo efeito ( elevação martinetti) 2 duplo efeito (elevador com contro,de esforço)

1  simples efeito, 1 duplo efeito fl otuante ou 2 de duplo efeito(Elevado martinetti)
1 simples efeito ou  1  duplo efeito (Elevador com controle de esforço) 

 
  70 
  55 
  Standart: de dos cilindros externos. Opcional: controlo e esforço  controlado 

Standart: engates normais cat. 1  e tirantes reguláveis
Opcional: engates rápidos cat. 1  e tirantes reguláveis em longitude

Com regulação manual.  
1.800

De dois cilindros externos com protecção frontal e um distribuidor de duplo efeito
Rigidos extensiveis com engates rápidos cat. 1 

600
Com semi plataforma montada para a versão monodireccional

Plataforma suspensa sobre Silent Blocks para a versão reversível
Monodireccional ou Reversível com plataforma rotante e pedais duplos 

Estándar: assento confort  regulável em função do peso do utilizador. Opcional: assento com amortecedores pneumática BOSTROM
De discos multiplos em banho de óleo que actuam na transmissão posterior

Actua sobre  os ftravões de serviço
Com direcção hidrostática de dois cilindros actuando na articulação central

Anterior rebatível
  Insonorizadas, montadas sobre silent block, con calefaccion y ventilación. Opcional aire acondicionado

Standart: analógica, completa com conta rotações , conta-horas, termómetro de água, nivel ccombustível, pilotos luminosos de 
control e avisador acústico. Opcional: digital com leitura simultânea de revoluções do motor, velocidade de avanço e rotações da TDF

250/80-18
7.5-16 * 8.25-16 * 280/70-18 * 300/65-18 * 320/65-18 * 11.5/80-15,3 * 300/65-20

31x15.50-15 con rasto tipo XTC o STG * 33X12.50-15 Soft-Track

Engate de reboque posterior cat. C e anterior
Engatede reboque posterior CEE

 1.380  1.400
 1.540  1.560

Kit lâmpada- giratoria, sistema de auto-limpeza radiador “Self Cleaning System”, pesos anteriores, pesos nas rodas.



VALIANT RS 550 - 650
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A B C D HE
min/max

F
min/max

G
min/max

C

F

D

B A

G

I

H

L

E

D

I

L

C B A

G

1040

1040

VALIANT 550 RS

VALIANT 650 RS

1395

1395

450

450

2880

2880

675

675

2139
2190

2139
2190

1090
1140

1090
1140

190
295

190
295

208

212

240

282

319

290

258

389

345

798

820

879

849

873

838

877

805

843

Tipo de pneumático
E jante
7.50-16
com jante regulável

8.25-16
com jante regulável

250/80-18
com jante regulável

280/70-18
com jante regulável

320/65-18
com jante regulável

11.5/80-15.3
com jante regulável

260/70-20
com jante regulável

31x15.50-15
XTC o STG
com jante fi xa

33x12.50-15 Jardim
com jante fi xa

Largura  do  
pneumático mm.

 
Altura do

pneumático mm.

I
Largura da vía     
min/max mm.

992 – 1312

992 – 1312

996 – 1310

984 – 1324

1074 – 1324

1016 - 1290

987 - 1321

1105 - 1209

1085

L
Largura

min/max mm.

1200 - 1520

1204 - 1524

1236 – 1550

1259 – 1599

1393 - 1643

1306 - 1580

1245 – 1579

1494 – 1598

1430

7.50-16

2800

8.25-16

2800

250/80
18

2830

11.5/80
15.3

3130

280/70
18

2930

260/70
20

3350

320/65
18

2950

33x12.50
15

3200

31x15.50
15

3250

Tipo de 
pneumático

mm

TABELA DE DIMENSÕES DOS TRACTORES NA VERSÃO RS COM ARCO DE PROTECÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS TRACTORES NA VERSÃO RS COM DIVERSOS TIPOS DE PNEUMÁTICOS

RAIOS DE VIRAGEM DOS TRACTORES NA VERSÃO RS COM DIVERSOS TIPOS DE PNEUMÁTICOS  
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VALIANT 550 RS VALIANT 650 RS

CHASSIS
TRACÇÃO
MOTOR
FABRICANTE DO MOTOR
Tipo
nº cilindros
Cilindrada c.c.
Aspiração
Nível de emissões
Potência kw/cv
Regime nominal(r.p.m.)
Par motor máx(nm/rev.min)
Refrigeração
Capacidade do depósito (l.)
TRANSMISSÃO
EMBRAIAGEM TRANSMISSÃO
DIFERENCIAL
EIXOS
TOMADA DE FORÇA
Posterior (standart)
Embraiagem tdf
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal bomba que gestiona a direcção 
hidráulica e accionamentos electrohidrauli-
cos (l./min.)
Caudal bomba que gestiona elevador e 
distribuidores (l./min.)
Pressão hidráulica máxima (bar)
DISTRIBUIDORES
Posteriores (standart)
Posteriores (opcional)

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería (ah)
Alternador (a)
ELEVADOR POSTERIOR
Braços de terceiro ponto

Tirantes terceiro ponto
Capacidade de elevação das rotulas (Kg)
ELEVADOR ANTERIOR (OPCIONAL)
Braços terceiro ponto
Capacidade de elevação (Kg)
MÓDULO CONDUÇÃO

Plataforma direcção 
ASSENTO COM CINTO DE SEGURANÇA
TRAVÕES DE SERVIÇO
Travão de estacionamento
DIRECÇÃO
SEGURANÇA
Arco protecção (Standart)
Cabina (Opcional)
INSTRUMENTAÇÃO  DE CONTROLO

PNEUMÁTICOS
Standart
Opcionais

GANCHO DE REBOQUE
Standart
Opcional
PESO EM ORDEM DE MARCHA
Com arco de protecção standart (Kg)
Com cabine (Kg)
OPCIONAL

Chassis integral oscilante OS-FRAME com rodas direccionais
Quatro rodas motrizes permanentes
Diesel a 4 tempos injecção directa

VM Motor
 D753 E3  D753 TE3
 3  3
 2230  2230
 Natural  Turbo

Tier 3
 36/49  42.6/58

2600
 140/2100  185/1950

Agua
45

Caixa sincronizada de 24 velocidades:12 para a frente e 12 para trás com inversor sincronizado
De discos multiplos em banho de óleo

Anterior E posterior com bloqueio simultâneo e accionamento electrohidraulico
Anteriores E posteriores com reductores epicicloidais

 Independente da caixa de velocidades com comando electrohidraulico, de 540/750 rev/min sincronizada com o avanço
De discos múltipLlos em banho de óleo

De duplo circuito com bombas independentes

8

28

180
Com accionamento mecânico até 6 tomadas no máximo

1 distribuidor de duplo efeito (elevação martinetti) 2 duplo efeito ( elevador com contro, de esforço)
1  de simples efeito, 1 de duplo efeito fl utuante ou 2 de duplo efeito (Elevador sem esforço) 

1 de simples efeito ou  1 de duplo efeito (Elevador com controle de esforço)

70
55

Estándar: de dois cilindros externos. Opcional: control e esforço controlado
Estándar: engates normais cat. 1  e tirantes reguláveis. 

Opcional: engates rápidos cat. 1  e tirantes reguláveis em longitude 
Com regulação manual.  

1.800
De dois cilindros externos com protecção frontal e um distribuidor de duplo efeito

Rigidos extensiveis com engates rápidos cat. 1
600

Com semiplataforma montada para a versão monodireccional
Plataforma suspensa sobre Silent Block para a versão reversível

Monodireccional ou Reversível com plataforma rotativa e pedais duplos
Estándar: assento confort  regulável em função do peso do utilizador. Opcional: assento com amortecedores pnemáticos BOSTROM 

De discos multiplos em banho de óleo que actuam na transmissão posterior
Actua sobre  os travões de serviço

Com direcção hidrostática que actua sobre as rodas anteriores

Anterior rebatível
 Insonorizada, montada sobre silent block, com aquecimento e ventilação. Opcional ar condicionado

Standart: analógica, completa com conta rotações, conta horas, termómetro água, nível de combustível, pilotos luminosos de control e         
avisador acústico. Opcional: digital com leitura simultânea das rotações do motor, velocidade de avanço e revoluções da TDF

250/80-18
7.5-16 * 8.25-16 * 280/70-18 * 300/65-18 * 320/65-18 * 11.5/80-15,3 * 300/65-20

31x15.50-15  com rasto tipo XTC o STG * 33X12.50-15 Soft-Track

Engate de reboque posterior cat. C e anterior
Engate de reboque posterior CEE

 1.360  1.380
 1.520  1.540

Kit lâmpada giratória, sistema de autolimpeza radiador “ Self Cleaning System”, pesos anteriores, pesos nas rodas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pode ampliar a sua informação no seu distribuidor BCS, ou visitando o nosso site www.bcsportugal.pt

A BCS GARANTE:

Todos os componentes das nossas máquinas são verifi cados antes de 

serem utilizados na produção. Isto garante a qualidade e a fi abilidade 

dos nossos produtos.

O conforto é um dos principais objectivos da nossa equipa técnica 

desde a fase do projecto do produto.

Peças originais controladas e garantidas.

Serviço de assistência técnica efi  caz baseado em pessoal 

técnico preparado e competente.

Rede de venda efi ciente, com garantia de serviço e assistência técnica.

Para o desenho e para os projectos dos nossos produtos trabalhámos 

com programas de última geração a 3D.
DESENHO 

CONTROLO

CONFORTO

PEÇAS

SERVIÇO

REDE DE VENDA
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