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NOVA GAMA 
SPIRIT 70

SPIRIT 70

Uma gama de tratores isodiamétricos profissionais, com 
posição de condução reversível de série, que consta de 3 
versões diferentes, cada uma das quais, desenhada e fabricada 
para satisfazer as necessidades específicas da agricultura 
especializada:

AR – Chassis com articulação central, largura de vía estreita e 
raios de viragem contidos. 

RS – Chassis com rodas direcionais, estabilidade e aderência 
para a sua utilização em terrenos bastante inclinados.

DUALSTEER® – Chassis com articulação central e rodas 
direcionais para manobras dificeis em espaços reduzidos. 

Equipada com um motor Stage V de 63 CV, a nova gama Spirit 
70 nasce colocando o operador no centro do projeto, com um 
posto de condução completamente redesenhado para garantir o 
máximo conforto e uma proteção total graças à nova cabina 
VISTA PRO, pressurizada e homologada na categoria 4.

Chegou a nova geração de tratores 
compactos,  de média potência,  mas 
com grande equipamento tecnológico 
e prestações de a l ta gama.
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PE
DAIS  SUSPENSOSE R G O N O M I A E  

HABITABILIDADE
O assento do condutor, com a plataforma suspensa sobre 
amortecedores Silent-blocks, foi redesenhado combinando  
comodidade e compactação.

Pedais suspensos. O aumento da distância entre os 
eixos de 90 mm permitiu a instalação de todos os pedais 
suspensos, deixando mais espaço na plataforma. Por 
isso, a ergonomia é excelente tanto na condução normal 
como na reversível.

Ajuste do assento melhorado, para aumentar o espaço 
do habitáculo.

Reversibilidade melhorada,  graças ao rebatimento do 
assento facilitado por uma mola a gás.

Novo repousa-braços no joystick,  com dimensões 
reduzidas, ajuste longitudinal e grande área de armazenamento.

SPIRIT 70

R
EV

ER

SIBILIDADE



NOVA            CABINA
A cabina de  4 pilares tem um perfil cónico e compacto para permitir  
entrar em linhas estreitas, mesmo em em terrenos com declive 
lateral, e em ambientes ricos em vegetação.

As luzes de trablaho LED, disponíveis até um total de 10, iluminam 
a área de trabalho durante o dia.

Características
Chassis monocasco montado sobre silent-blocks. Totalmente vidrada. 
Fecho inferior com olho de vigia para melhorar a visibilidade ao solo na 
parte frontal. Olho de vigia no teto pára-sol. Rádio USB automobilístico 
com maõs livres e alta voz, 2 tomadas USB. Espelho retrovisor interior, 
compartimento de armazenamento e luz de cortesía. 4 luzes de trabalho 
LED (2 frontais e 2 traseiras). Luz rotativa LED. Assento de tecido

Disponível em 2 versões:

SPIRIT 70
JO

YSTICK

cat.

AUMENTO 
DO VOLUME  

INTERNO
100 lt

VISTA equipado com sistema de ventilação e calefação 
Insonorizada e homologada na cat. 2  

VISTA PRO equipada com ventilação, calefação e ar 
condicionado. Insonorizada, pressurizada e homologada 
em cat. 4, graças aos filtros de carbono ativo disponíveis 
como opção. Luzes de trabalho LED nos 4 lados da cabina 
(total de 10 farois).
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MÁXIMA EFICIÊNCIA
Uma transmissão profundamente renovada com o mesmo equipamento tecnológico dos 
tratores TOPO DE GAMA.

• Nova Embraiagem Easy Plus™: com discos múltiplos em banho de óleo com 
control o hidráulico com gestão eletrónica através de um software que filtra qualquer 
má utilização do pedal da embraiagem por parte do operador evitando arranques 
bruscos. Graças à embraiagem Easy Plus™ está permanente garantida uma ativação 
progressiva, sem arranques bruscos e sem desgaste. 

 Power Clutch System: através do botão presente na alavanca do inversor e na alavanca 
das velocidades, o operador pode inverter a direção do trator ou mudar de velocidade, 
sem utilizar o pedal da embraiagem, para uma máxima comodidade de utilização.

 Smart Brake & Go: sistema que se pode ativar através de um botão  no painel 
de comandos, permite parar o trator e voltar a arrancar atuando sobre o pedal do 
travão, sem necessidade de utilizar a embraiagem.

Estas características, únicas entre os tratores isodiamétricos, são possíveis graças à nova 
unidade de controlo do veiculo do mais alto padrão automobilístico, que permite 
tirar o máximo proveito da embraiagem eletro-hidráulica.

A parte mecânica da transmissão também foi reforçada e adaptada aos objetivos 
profissionais que a nova gama Spirit 70 está preparada para oferecer através de 
elementos como:  

Introdução do duplo cilindro de direção na articulação central (versão AR) e no 
eixo frontal (versão RS).

• Introdução de redutores epicicloidais aumentados para os pneumáticos de 20”.  

• Introdução de um circuito de lubrificação forçada para rolamentos e engranagens  
da tomada de força

• Novo sistema de travões, acionado hidráulicamente para garantir mínimas 
distâncias de travagem em todas as condições

SPIRIT 70

Power Clutch System Smart Brake & Go
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ELEVADOR E
HIDRÁULICA
O elevador traseIro tem 25% de mais de capacidade de 
elevação.

Também se introduziu a categoría 2  com braços em L reguláveis 
em largura e em comprimento, que aumentam as possibilidades 
de utilizar alfaias cada vez mais complexas e tecnologicamente 
avançadas.

Um equiamento hidráulico sobre-dimensionado permite 
configurar no trator até 5 distribuidores de duplo efeito com 
descarga livre (no total de 11 tomadas hidráulicas) e um caudal 
standard de aproximadamente 37 l/m que passa a 48 l/m na 
versão aumentada.

O novo joystick com comando eletrónico utiliza a tecnología 
CAN-BUS e integra o botão de ativação da TDF e o potenciômetro 
para ajustar o caudal hidráulico.

SPIRIT 70

1900 Kg
NAS

RÓTULAS

SUSPENSÃO
HIDRÁULICA 

DUAL FLOATING 
SYSTEM™

BRAÇOS 
ÂNGULARES COM 
ENGATE RÁPIDO

CAT. 2



SPIRIT 70

O motor é UM Turbo Intercooler de 4 cilindros com 63 CV de 
potência com filtro de partículas em que o Grupo BCS trabalhou 
em estreita colaboração com o seu parceiro tecnológico Kohler, 
para elaborar uma estrategia de regeneração avançada que 
garante o máximo rendimento e minimiza o tempo de inatividade.

A regulação electrónica das rotações do motor realiza-se 
rápidamente através de um botão junto ao acelerador manual 
e através de botões no painel de comando, com funções de: 
aumento / diminuição de rotações de velocidade memorização/ 
recuperação da velocidade establecida.

POTÊNCIA  LIMPA
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DUALSTEER®

SPIRIT 70

A agilidade é um recurso obrigatório para todos os tratores 
apropriados a vinhas e pomares. A exigência do mercado 
é, portanto, ter máquinas cada vez mais manobráveis   em 
espaços compactos e estreitos, mesmo em declives, pois 
são de fundamental importância para operar com  a máxima 
performance, e atingir altos níveis de produtividade.

A versão Dualsteer®, única no mercado, tem uma 
manobrabilidade inigualável, graças ao sistema de dupla direção 
que combina e sincroniza a articulação central do chassis com 
rodas frontais direcionais.

Este sistema patenteado permite obter um ângulo de viragem de 
cerca de 70º, que permite entrar e sair na próxima linha com uma 
única manobra com uma evidente economia de tempo, maior 
produtividade e menor compactação do solo.
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COM AS RODAS 7.00-18 OBTEM-SE A CONFIGURAÇÃO 
MAIS ESTREITA COM UMA  EXTRAORDINÁRIA 
LARGURA DE 1150 mm.

TR
AT

OR COMPACTO

DUALSTEER®

VENCEDOR EM TODOS OS CAMPOS

O incomparável raio de viragem faz com que a versão Dualsteer® seja 
um vencedor em diferentes campos de aplicação:

• vinhas e hortas com pouca margem de manobra no extremo da fileira
 estufas
 setor hortícola-floral-viveiro
• mantenção de jardins e trabalhos municipais
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SPIRIT 70 AR
Ficha técnica

A B C D E 
min/máx

(com arco)     

E
min/máx

(comcabina)                                         

F                                           
min/máx

G
min/máx                                                         

1314 1480 735 3529 2215 / 2300 2145 / 2230 1121 / 1525 214 / 299

250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden 320/65 R18 260/70 R20 31x15.50-15 

XTC 340/65 R18 280/70 R20 280/70 R20 
PneuTrac

jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante fixa jante regulável jante regulável jante regulável

H 240 282 282 319 258 368 343 282 286

I 881 / 1107 931 / 1119 931 / 1119 967 / 1119 902 / 1120 1003 1021 / 1119 961 / 1243 941 / 1205

F 1121 / 1347 1206 / 1394 1206 / 1394 1286 / 1438 1160 / 1378 1371 1364 / 1462 1243 / 1525 1227 / 1491

* Medidas em mm

* Medidas em mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da via- F = Largura do trator   

SPIRIT 70
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPIRIT 70 AR

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4 em linha/ 16 válvulas

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta "Common rail" - 2000 bar

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 46 / 63

Regime nominal (Rpm) 2600

Binário máximo (Nm/Rpm) 205 / 1500

Gestão de rotações do motor Regulação eletrónica, rotações do motor através de um ecrã com funções de: subida e descida das rotações do motor, memorização e 
restabelecimento das rotações memorizadas.

Refrigeração A líquido

Capacidade do depósito (l) 54

CHASSIS Chassis integral oscilante (±15°) OS-FRAME com articulação central

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa sincronizada de 24 velocidades: 12 à frente e 12atrás com inversor sincronizado

Velocidade de deslocação mín/máx 0,7 / 35

Embraiagem de transmissão

De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico proporcional com gestão eletrónica. 
Power Clutch System para a inserção das velocidades e inversor sem  pressionar o pedal da embraiagem.  
Pedal da embraiagem PRO-ACT System com acoplamento assistido Easy plus™.  
Função Smart Brake & Go para a gestão automática da embraiagem com um só pedal de travão.

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em simultâneo com comando eletro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais - Em opção: Redutores epicicloidais aumentados para rodas de 20”

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e sincronizada com o avanço. Travão hidráulico negativo de segurança para a paragem da TDF

Embraiagem TDF De discos multiplos em banho de óleo com comando eletro-hidráulico

Rotações da TDF (Rpm) 540/540E

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor

Caudal hidráulico para o elevador e 
distribuidores (l/min)

13

Caudal hidráulico para direção 
hidráulica e serviços eletro-
hidráulicos (l/min)

37 (em opção com bomba melhorada com caudal de 48 l/min)

Pressão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecânico

De série 1 DE flutuante + descarga livre (no total de3 tomadas hidráulicas)

Como opção e em substituição aos 
de série

Com elevação martinetti: até 2 DE dos quais 1 de 4 posições com flutuante e engate com alimentação e retorno (no total de 7 tomadas hidráulicas). 
Com elevador com controlo de esforço 1 DE ou 1 DE a 4 posições com flutuante  e engate com saída e retorno (no total de 5 tomadas hidráulicas)

Joystick (em opção)
Comando elecrónico proporcional dos elevadores e dos distribuidores posteriores formados por: 1 saída continua de caudal regulável com retorno 
livre, 4 DE (distribuidores que substituem os de série) e bomba de maior caudal (no total  de 10 tomadas hidráulicas). Potenciômetro para a rtegulação 
da sensibilidade do joystick. Comando de controlo remoto com conexão da TdF. Porta-luvas para objetos  

ELEVADOR POSTERIOR Dois martinetti externos - De série: subida e descida - Em opção: com controlo de posição e esforço controlado

Engates de alfaias a três pontos De série: Engates normais cat. 1.  Em opção: Engates rápidos cat. 1 (braços não reguláveis em comprimento) ou braços ângulares com engate rápido 
cat. 1 e 2, braços reguláveis em comprimentos e engates ajustáveis em largura

Tirante do terceiro ponto De série: com regulação manual  -  Em opção: pendural direito do elevador com comando hidráulico (só para elevador com braços ângulares cat. 1e 
2)

Capacidade de elevação nas rótulas 1900

CIRCUITO ELÉTRICO Bateria 80 Ah / 12 V - Alternador  95 A

Equipamento de série Centralina controlo do veículo (VCU), instalação de luzes e indicadores de direção(para circular na estrada), farois de trabalho LED anteriores, tomadas 
de corriente posteriores a 7 pólos e a 3 pólos

MODULO DE CONDUÇÃO Reversível com plataforma rotativa suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos montados sobre o posto de comandos reversível

Volante de condução Regulável em inclinação

Assento
Com inclinação ajustável através de molas a gás, com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo’. De série: assento confort com 
amortecimento ajustável em função do peso do condutor - Opcional: assento “Kab Seating”, assento pneumático ‘Grammer’ ou ‘Cobo’

TRAVÕES DE SERVIÇO Discos em banho de óleo com controle hidrostático que atua nas rodas traseiras

Travão de estacionamento Através de manete atuando sobre os travões de serviço 

DIREÇÃO Direção hidrostática que atúa sobre a articulação central. Desviador de fluxo para direção assistida

SEGURANÇA De série: arco de proteção anterior homologado, com cilindro de gás para facilitar a elevação e descida do arco

CABINA (em opção)
Homologada e insonorizada com um chassis monobloco de 4 pilares suspensa sobre silent-blocks. Lâmpada LED giratória e assento em tecido. 
Disponível com instalação de ventilação e aquecimento (modelo VISTA) ou com ar condicionado, pressurizado e aprovado na cat. 4 (modelo VISTA 
PRO). Iluminação de trabalho FULL LED nos 4 lados, opcional no VISTA e  de série no VISTA PRO. Em opção: filtros de carbono ativo.

PAINEL DE COMANDOS

Com painel a cores que indica: horas de funcionamento número de rotações do motor, velocidade de avanço, número de rotações da tomada 
de força, indicador de nível de obstrução do filtro de partículas, consumo instantâneo de combustível, tensão e tempo da bateria. Instrumentação 
analógica completa com indicador de número de rotações do motor, temperatura da água de refrigeração do motor e nível de combustível. 
Indicadores luminosos e acústicos

PNEUMÁTICOS 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC * 280/70R20 * 280/70R20 PneuTrac

ENGATES DE REBOQUE (de série) Anteriores - Posteriores CUNA cat. B reguláveis em altura

Em opção Engate de reboque posterior CEE ou CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider ou barra de engate CEE com chassis Slider

PESO Com arco de proteção: 1770 kg - Com cabina: 1900 kg

ACESSÓRIOS Para-choque dianteiro, kit de lâmpadas giratórias, luz de trabalho traseira ajustável, SCS (Self Cleaning System™) pesos frontais de 110 kg no total, 
pesos para rodas de 18” de 45 kg. cada e para rodas de 20” de 50 kg cada



A B C D E
min/máx

(com arco)

E
min/máx 

(comcabina)

F   
min/máx

G          
min/máx                                           

1314 1480 735 3529 2215 / 2300 2145 / 2230 1150 / 1764 214 / 299

7.00-18 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden 320/65 R18 340/65 R18 260/70 R20 31x15.50-15

XTC

jante fixa jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante fixa

H                           178 240 282 282 319 343 258 368

I                                                                972 996 / 1312 1058 / 1317 1058 / 1317 1074 / 1324 1082 / 1324 1051 / 1325 1208

F                                                                                         1150 1236 / 1552 1340 / 1599 1340 / 1599 1393 / 1643 1425 / 1667 1309 / 1583 1576

31x15.50-15
STG

33x15.50-15
XTC 280/70 R20 280/70 R20

PneuTrac
250/85 R20  

(9.50-20) 300/70 R20 300/70 R20  
Galaxy Garden 280/70 R18

jante fixa jante fixa jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante fixa

H                                                    394 391 282 286 250 286 286 265

I                                                               1208 1208 1100 / 1448 1062 / 1410 1100 / 1448 1098 / 1478 1098 / 1478 1005

F                                                                                         1602 1599 1382 / 1730 1348 / 1696 1244 / 1698 1384 / 1764 1384 / 1764 1270

* Medidas em mm

* Medidas em mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da via- F = Largura do trator   

SPIRIT 70 RS
Ficha técnica

SPIRIT 70
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPIRIT 70 RS

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4 em linha / 16 válvulas

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta "Common rail" - 2000 bar

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 46 / 63

Régime  nominal (Rpm) 2600

Binario máximo (Nm/Rpm) 205 / 1500

Gestão de rotações do motor Regulação eletrônica das rotações do motor por meio de um ecrã com funções de: aumentar e diminuir as rotações do motor, memorizar e 
restabelecer as rotações memorizadas

Refrigeração A líquido

Capacidade do depósito (l) 54

CHASSIS Chassis integral oscilante (±15°) OS-FRAME com rodas direcionais

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa sincronizada de 24 velocidades: 12 á frente e 12 atrás com inversor sincronizado

Velocidade de deslocação mín/máx 0,7 / 35

Embraiagem de transmissão

De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico proporcional com gestão eletrônica. 
Power Clutch System para a inserção das engrenagens do inversor sem pressionar o pedal da embraiagem. 
Pedal da embraiagem do sistema PRO-ACT com engate assistido Easy plus™. 
Função Smart Brake & Go para gestão automática da embraiagem apenas com o pedal do travão.

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em simultâneo com  comando eletro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais - Em opção: redutores epicicloidais aumentados para rodas de 20”

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e sincronizada com o avanço. Travão  hidráulico negativo de segurança para a paragem da  TDF

Embraiagem TDF De discos múltiplos em banho de óleo com comando elecro-hidráulico

Rotações da TDF (Rpm) 540/540E

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor

Caudal hidráulico ao elevador e aos 
distribuidores (l/min)

13

Caudal hidráulico á direção hidráulica 
e serviços eletro-hidráulicos (l/min)

37 (em opção com bomba de maior caudal 48 l/min)

Pressão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecânico

De série 1 DE flutuante + descarga livre (no total de 3 tomadas hidráulicas)

Em opção e em substituição aos de 
série

Com elevação martinetti: até 4 DE dos quais 1 de 4 posições com flutuante e engate com alimentação e retorno (no total de 11 tomadas hidráulicas). 
Com controlo de profundidade : até 2 DE dos quais 1 de 4 posições com flutuante e engate com alimentação e retorno (no total  de 7 tomadas 
hidráulicas) 

Joystick (em opção)
Comando eletrónico proporcional dos elevadores e dos distribuidores posteriores formados por: 1 saída continua de caudal regulável com retorno 
livre, 4 DE (distribuidores que substituem os de série) e bomba de maior caudal (no total de 10 tomadas hidráulicas). Potenciômetro para a regulação 
da sensibilidade do joystick. Comando com controlo remoto com ligação da TDF. Porta-luvas para objetos.  

ELEVADOR POSTERIOR Dois martinetti externos - De série: subida e descida - Em opção:  com controlo de posição e esforço controlado

Engates de alfaias a três pontos De série: Engates normais cat. 1.  Em opção: Engates rápidos cat. 1 (braços não reguláveis em comprimento) ou braços ângulares com engate rápido 
cat. 1 e 2, braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em largura

Tirante do terceiro ponto De série: com regulação manual  -  Em opção: Pendural direito do elevador com comando hidráulico (só para elevador com braços ângulares cat. 1 e 
2)

Capacidade de elevação nas rótulas 1900

CIRCUITO ELÉTRICO Bateria 80 Ah / 12 V - Alternador  95 A

Equipamento de série Centralina controlo do veículo (VCU), instalação de luzes e indicadores de direção (para circular na estrada), farois de trabalho LED anteriores, tomadas 
de corrente posteriores a 7 polos e a 3 polos

MODULO DE CONDUÇÃO Reversível com plataforma rotativa suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos montados sobre o posto de condução reversivel

Volante de condução Regulável em inclinação

Assento
Com inclinação ajustável mediante mola a gás, com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo .̀ De série: assento confort com 
amortecimento ajustável em função do peso do condurtor - Opcional: assento “Kab Seating”, assento pneumático ‘Grammer’ ou ‘Cobo’

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com comando hidrostático que atúa sobre as rodas posteriores. Travões de trabalho independentes que atúam sobre as 
rodas posteriores

Travão de estacionamento Através de manete que atua sobre os travões de serviço 

DIREÇÃO Direção hidrostática que atúa sobre as rodas direcionais. Desviador de fluxo para a direção assistida

SEGURANÇA De série: arco de proteção anterior homologado, com cilindro de gás para facilitar a elevação e a descida

CABINA (em opção)
Homologada e insonorizada com um chassis monobloco de 4 pilares suspensa sobre silent-blocks . Lâmpada LED giratória e assento em tecido. 
Disponível com instalação de ventilação e aquecimento (modelo VISTA) ou com ar condicionado, pressurizado e aprovado na cat. 4 (modelo VISTA 
PRO). Iluminação de trabalho FULL LED nos 4 lados, opcional no VISTA e de série em VISTA PRO. Em opção: filtros de carbono ativo.

PAINEL DE COMANDOS

Com painel a cores que indica: horas de funcionamento, número de rotações do motor, velocidade de avanço, número de rotações da tomada 
de força, indicador de nível de obstrução do filtro de partículas, consumo instantâneo de combustível, tensão e tempo da bateria. Instrumentação 
analógica completa com indicador de número de rotações do motor, temperatura da água de refrigeração do motor e nível de combustível. 
Indicadores luminosos e acústicos

PNEUMÁTICOS
7.00-18 * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 33x15.50-15 
XTC * 300/70R20 * 300/70R20 Galaxy Garden * 250/85R20 * 280/70R20 * 280/70R20 PneuTrac

ENGATES DE REBOQUE (de série) Anteriores - Posteriores CUNA cat. B reguláveis em altura

Em opção Engate de reboque posterior CEE ou CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider ou barra de engate  CEE com chassis Slider

PESO Com arco de proteção: 1830 kg - Com cabina: 1960 kg

ACESSÓRIOS Pára-choques anterior, kit lâmpada rotativa, farol de trabalho posterior regulável, SCS (Self Cleaning System™) Pesos anteriores 110 kg total,  pesos 
para rodas de 18” de 45 kg. cada e para rodas de 20” de 50 kg cada, suspensão hidráulica Dual Floating System™ 



A B C D E
min/máx 

(com arco)

E
min/máx 

(com cabina)

F   
min/máx

G           
min/máx                                         

1314 1480 735 3529 2215 / 2300 2145 / 2230 1150 / 1764 214 / 299

7.00-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden 280/70 R20 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18

Galaxy Garden 320/65 R18 340/65 R18

jante fixa jante fixa jante fixa jante fixa jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável

H 178 265 265 270 240 282 282 319 343

I 972 1005 1005 1026 996 / 1312 1058 / 1317 1058 / 1317 1074 / 1324 1082 / 1324

F 1150 1270 1270 1296 1236 / 1552 1340 / 1599 1340 / 1599 1393 / 1643 1425 / 1667

260/70 R20 31x15.50-15 
XTC

31x15.50-15 
STG

33x15.50-15 
XTC 280/70 R20 280/70 R20

PneuTrac
250/85 R20 

(9.50-20) 300/70 R20 300/70 R20  
Galaxy Garden

jante regulável jante fixa jante fixa jante fixa jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável

H 258 368 394 391 282 286 250 286 286

I 1051 / 1325 1208 1208 1208 1100 / 1448 1030 / 1410 1100 / 1448 1098 / 1478 1098 / 1478

F 1309 / 1583 1576 1602 1599 1382 / 1730 1316 / 1696 1244 / 1698 1384 / 1764 1384 / 1764

* Medidas em mm

* Medidas e mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da via- F = Largura do trator   

SPIRIT 70 DUALSTEER
Ficha técnica

SPIRIT 70

®
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPIRIT 70 DUALSTEER®

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4 em linha / 16 válvulas

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta "Common rail" - 2000 bar

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 46 / 63

Regime nominal (Rpm) 2600

Binário máximo (Nm/Rpm) 205 / 1500

Gestão de rotações do motor Regulação eletrônica das rotações do motor por meio de um  ecrã com funções de: aumentar e diminuir as rotações do motor, memorizar e 
restabelecer as rotações memorizadas.

Refrigeração A líquido

Capacidade do depósito (l) 54

CHASSIS Chassis integral oscilante (±15°) OS-FRAME com articulação central e rodas direcionais

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa sincronizada a 24 velocidades: 12 à frente e 12 atrás com inversor sincronizado

Velocidade de deslocação mín/máx 0,7 / 35

Embraiagem de transmissão

De discos múltiplos em banho de óleo com controle hidráulico proporcional com gestão  eletrônica. 
Power Clutch System para a inserção das engrenagens do inversor sem pressionar o pedal da embraiagem. 
Pedal de embraiagem do sistema PRO-ACT com engate assistido Easy plus™. 
Função Smart Brake & Go para gestão automática da embraiagem apenas com o pedal do travão.

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em simultâneo com comando eletro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais - Em opção: redutores epicicloidais aumentados para rodas de 20”

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e  sincronizada com o avanço. Travão hidráulico negativo de segurança apara a paragem da TDF

Embraiagem da TDF De discos múlçtiplos em banho de óleo com comando eletro-hidráulico

Rotações da TDF (Rpm) 540/540E

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor

Caudal hidráulico a elevador y a 
distribuidores (l/min)

13

Caudal hidráulico para 
direçãohidráulica e serviços eletro-
hidráulicos (l/min)

37 (em opção com bomba de maior caudal 48 l/min)

Pressão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecânico

De série 1 DE flutuante + descarga livre (no total de 3 tomadas hidráulicas)

Em opção e em substituição aos de 
série

Com elevação martinetti: até 4 DE dos quais 1 de 4 posições com flutuante e engate com alimentação e retorno (no total de 11 tomadas hidráulicas). 
Com controlo de profundidade: até 2 DE dos quais 1 de 4 posições com flutusante e engate com alimentação e retorno (no total de 7 tomadas 
hidráulicas) 

Joystick (em opção)
Comando eletrónico proporcional dos elevadores e distribuidores traseiros composto por: 1 saída contínua com caudal regulável com retorno livre, 
4 DE (distribuidores que substituem os standard) e uma bomba de caudal superior (total de 10 tomadas hidráulicas). Potenciômetro para ajustar a 
sensibilidade do joystick. Comando com controlo remoto com conexão da TDF. Porta-luvas para objetos.  

ELEVADOR POSTERIOR DoIs martinetti externos - De série: subida e descida - Em opção: com controlo de profundidade

Engates de alfaias a três pontos De série: Engates normais cat. 1.  Em opção: Engates rápidos cat. 1 (braços não reguláveis em comprimento) ou braços ângulares com engate rápido 
cat. 1 e 2, braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em largura

Tirante do terceiro ponto De série: com regulação manual  -  Em opção: tirante com comando hidráulico (só para elevador com braços ângulares cat. 1 e 2)

Capacidade de elevação nas rótulas 1900

CIRCUITO ELÉTRICO Bateria 80 Ah / 12 V - Alternador  95 A

Equipa de série Centralina  de controlo do veículo (VCU), instalação de luzes e indicadores de direção (para circular na estrada), farois de trabalho LED anteriores, 
tomadas de corrente posteriores a 7 pólos e a 3 pólos

MODULO DE CONDUÇÃO Reversível com plataforma rotativa suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos montados sobre o posto de condução reversível

Volante de condução Regulável em inclinação

Assento
Com inclinação ajustável através de mola a gás, com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo’. De série: assento Confort com 
amortecedor ajustável em função do peso do condutor - Opcional: assento “Kab Seating”, assento pneumático ‘Grammer’ ou ‘Cobo’

TRAVÕES DE SERVIÇO Discos em banho de óleo com comando hidrostático que atua nas rodas posteriores. Travões de trabalho independentes que atuam nas rodas 
posteriores

Travão de estacionamento Através de msanete que atua sobre os travões de serviço  

DIREÇÃO Duplo sistema de direção Dualsteer® a 4 cilindros. Direção hidrostática que atúa sobre a articulação central e rodas direcionais. Desviador de fluxo 
para direção assistida

SEGURANÇA De série: arco de proteção anterior homologado, com cilindro de gás para facilitar a subida e descida do arco

CABINA (em opção)
Homologada e insonorizada com um chassis monobloco de 4 pilares suspensos em silent-blocks. Lâmpada LED giratória e assento em tecido. 
Disponível com instalação de ventilação e aquecimento (modelo VISTA) ou com ar condicionado, pressurizado e aprovado na cat. 4 (modelo VISTA 
PRO). Iluminação de trabalho FULL LED nos 4 lados, opcional no VISTA e padrão no VISTA PRO. Em opção: filtros de carbono ativo.

PAINEL DE COMANDOS

Com ecrã a cores que indica: horas de operação, número de rotações do motor, velocidade de avanço, número de rotações da tomada de força, 
indicador de nível de obstrução do filtro de partículas, consumo instantâneo de combustível, tensão e tempo da bateria. Instrumentação analógica 
completa com indicador de número de rotações do motor, temperatura da água de refrigeração do motor e nível de combustível. Indicadores 
luminosos e acústicos

PNEUMÁTICOS
7.00-18 * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 33x15.50-15 
XTC * 300/70R20 * 300/70R20 Galaxy Garden * 250/85R20 * 280/70R20 * 280/70R20 PneuTrac

ENGATES DE REBOQUE (de série) Anteriores - Posteriores CUNA cat. B reguláveis em altura

Em opção Engate de reboque posterior CEE ou CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider ou barra de engate CEE com chassis Slider

PESO Com arco de proteção: 1830 kg - Com cabina: 1960 kg

ACESSÓRIOS Pára choques anterior, kit lâmpada rotativa, farol de trabalho posterior regulável, SCS (Self Cleaning System™) pesos anteriores 110 kg total, pesos  
para rodas de 18” de 45 kg. cada e para rodas de 20” de 50 kg cada, suspensão hidráulica Dual Floating System™ 
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Uma gama completa de peças
originais controladas e garantidas.

PEÇAS

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

SERVIÇO

ASSISTÊNCIA

Sistemas de segurança para a
satisfação do cliente.

GARANTÍA 

BCS PORTUGAL, UNIP. LDA  · Estrada Nacional 118, Km 45,5, 2130-073 Benavente · Tel. +263 50 90 90  - Peças 263 50 90 95  · geral@bcsportugal.pt · www.


