
MOTOCULTIVADORES 



MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  

2



A versatilidade dos motocultivadores BCS Powersafe® permite 

aos nossos clientes satisfazer em cada estação do ano, todas 

as exigências do campo, das hortas, dos jardins, a manutenção 

da vegetação nas vias públicas, o corte da erva nas de vinhas e 

pomares ou áreas não cultivadas, tanto no verão como no inverno.

Graças à sua manobrabilidade e facilidade de utilização, os 

motocultivadores BCS Powersafe® oferecem excelentes 

prestações em qualquer tipo de utilização e podem ser utilizados 

por todo o tipo de pessoas: desde, agricultores profi ssionais a 

particulares e jardineiros. A embraiagem hidráulica Powersafe®

garante ao utilizador a máxima fi abilidade, comodidade e total 

segurança.



INIMITÁVEIS
INVERSOR RÁPIDO 
do sentido de marcha.

TOMADA DE FORÇA
independente de engrenagem com acoplamento

em banho de óleo, livre de manutenção.

DIFERENCIAL COM BLOQUEIO 
para uma maior tração e uma excelente 

manobrabilidade.

POSTO DE CONDUÇÃO
com guiador regulável em altura, lateralmente e 

reversível a 180º, montado sobre silent-blocks 

para reduzir as vibrações.

ENGATES RAPIDOS 
opcionais para uma rápida substituição 

das alfaias, sem a utilização de ferramentas.
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EMBRAIAGEM POWERSAFE®
hidráulica multidisco em banho de óleo.

MUITAS VANTAGENS QUE FAZEM ÚNICOS OS 
MOTOCULTIVADORES BCS POWERSAFE®

CAIXA DE VELOCIDADES 
com engrenagens em banho de óleo para 

garantir uma grande longevidade e fi abilidade.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
de série em todos os modelos.

MOTORES 
profi ssionais, equipados com elevado binário para 

uma máximo rendimento e também para 

utilizações mais difíceis e continuas.

KIT DE CAPÔ
opcional para proteger das intempéries e 

melhorar a estética do motocultivador.

M A D E  I N  I T A L Y



FIABILIDADE

A EMBRAIAGEM POWERSAFE® DE 

DISCOS MÚLTIPLOS EM BANHO 

DE ÓLEO, PATENTE EXCLUSIVA 

DO GRUPO BCS, GARANTE 

AO UTILIZADOR UMA SÉRIE 

DE VANTAGENS CONCRETAS, 

ALÉM, DE FAZER COM QUE 

OS MOTOCULTIVADORES BCS 

CUMPRAM TODAS AS NORMAS 

DE SEGURANÇA IMPOSTAS PELA 

NORMA EN 709/A4.
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Embraiagem hidráulica sem manutenção.

Duração quase ilimitada, mesmo com a utilização de 
equipamentos com movimento alternativo ou com 
elevada inércia.

   

Sem sobreaquecimento, mesmo sob condições de 
esforço prolongado.

Sem perda de rendimento em qualquer tipo de 
utilização

   

Acionamento suave e progressivo da alavanca da 
embraiagem, com o minimo esforço necessário para 
manter pressionada a alavanca de segurança.

Eliminação de ações preliminares para colocar o 
motor a trabalhar.

   

Prolongada a 5 anos em todo o conjunto da 

embraiagem powersafe.®

   

  

Paragem imediata da máquina e da alfaia ao 
soltar o guiador. A caixa de velocidades e o motor 
permanecem ligados.

Sistema desmodrômico de dupla ação para evitar a 
reativação  acidental do trabalho

SEGURANÇA

FIABILIDADE

PRESTAÇÕES

CONFORTO

GARANTIA



GAMA
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5 MODELOS DISPONÍVEIS COM MOTOR A GASOLINA OU A DIESEL, DE 
ARRANQUE A CORDA OU DE ARRANQUE ELÉTRICO, COM UM TOTAL 
DE 26 VERSÕES DIFERENTES, CADA UMA DESENHADA E FABRICADA 
PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES REAIS DOS NOSSOS 
CLIENTES. TODOS OS MOTOCULTIVADORES BCS POWERSAFE® 
ESTÃO EQUIPADOS  COM GUIADOR DE CONDUÇÃO REVERSÍVEL 
PARA SE PODEREM UTILIZAR ALFAIAS, TANTO FRONTAIS COMO 
POSTERIORES.
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728

CAIXA DE VELOCIDADES - 3 velocidade para 

a frente + 3 velocidades para atrás

INVERSOR RÁPIDO do sentido da marcha

EMBRAIAGEM multidisco em banho de óleo 

Powersafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 

de velocidades, em banho de óleo

TRAVÃO de estacionamento numa das rodas

POSTO DE CONDUÇÃO montado sobre 

silent-blocks com pegas reguláveis em 

altura, lateralmente e reversíveis

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA conforme 

todas as normativas em vigor

ALFAIAS BCS APLICÁVEIS: fresa, abre regos, 

arado, Groundblaster, barra de corte, corta 

relvas, BladeRunner, limpa neves de facas e 

turbina, varredoura.

Motor Alimentação Arranque Potência kW/HP

HONDA GX200V Gasolina Manual 4,1 / 5,5

GRÁFICO DE VELOCIDADES EM KM/H COM RODAS 4.0-10

I REV

1,20
II REV

2,77
III REV

4,08
III FWD

3,88
II FWD

2,63
I FWD

1,14

I REV

1,14
II REV

2,63
III REV

3,88
III FWD

4,08
II FWD

2,77
I FWD

1,20
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738

CAIXA DE VELOCIDADES 3 para a frente + 3 

para atrás

INVERSOR RÁPIDO do sentido de marcha.

DIFERENCIAL com bloqueio

EMBRAIAGEM multidisco em banho de óleo 

Powersafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 

de velocidades com acionamento em banho 

de óleo.

TRAVÃO de estacionamento em ambas as 

rodas

POSTO DE CONDUÇÃO montado sobre 

silent-blocks com guiador regulável em 

altura, lateralmente e reversível.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA conforme 

todas as normas em vigor

ALFAIAS APLICÁVEIS: fresa, abre regos, 

charrua, Groundblaster, barra de corte, corta 

relvas, Bladrunner, RollerBlade limpa neves 

com lâmina e turbina

Grá� co de velocidades em KM/H com rodas 500x10

Motor Combustível Arranque Potência kW/HP

HONDA GX270V Gasolina Manual ou elétrico 6,3 / 8,4

KOHLER KD350V Diesel Manual 5,5 / 7,5

I REV

1,26
II REV

2,92
III REV

4,30
III FWD

4,53
II FWD

3,08
I FWD

1,33

I REV

1,33
II REV

3,08
III REV

4,53
III FWD

4,30
II FWD

2,92
I FWD

1,26

Para obter mais informações sobre motocultivadores, visite bcsagricola.com



I REV

1,26
II REV

2,92
III REV

4,30
III FWD

4,53
II FWD

3,08
I FWD

1,33

I REV

1,33
II REV

3,08
III REV

4,53
III FWD

4,30
II FWD

2,92
I FWD

1,26
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740

Motor Alimentação Arranque Potência kW/HP

HONDA GX390V Gasolina Manual ou elétrico 8,7 / 11,7

YANMAR LV100 Diesel Manual ou elétrico 7,5 / 10

Grá� co de velocidades em KM/H com rodas 500x10

CAIXA DE VELOCIDADES 3 para a frente + 3 

atrás

INVERSOR RÁPIDO do sentido da marcha

DIFERENCIAL com bloqueio

EMBRAIAGEM multi disco em banho de óleo 

Powersafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 

de velocidades com acionamento em banho 

de óleo.

TRAVÕES DE SERVIÇO independentes nas 

duas rodas

TRAVÃO de estacionamento em ambas as 

rodas

POSTO DE CONDUÇÃO montado sobre 

silent-blocks com guiador regulável em 

altura, lateralmente e reversível

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA conforme 

todas as normas em vigor

ALFAIAS APLICÁVEIS: fresa, abre regos, 

charrua, Groundblaster, barra de corte, corta 

relvas, Bladrunner, RollerBlade limpa neves 

com lâmina e turbina, varredora
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Grá� co de velocidades em KM/H com rodas 500x10

Motor Alimentação Arranque Potência kW/HP

KOHLER KD440V Diesel Manual ou elétrico 8 / 10,9

I REV

0,98
II REV

2,27
III REV

3,34
III FWD

3,51
II FWD

2,39
I FWD

1,03

I REV

1,03
II REV

2,39
III REV

3,51
III FWD

3,34
II FWD

2,27
I FWD

0,98

CAIXA DE VELOCIDADES 3 para a frente + 3 

para atrás

INVERSOR RÁPIDO do sentido de marcha.

DIFERENCIAL com bloqueio

EMBRAIAGEM multi disco em banho de óleo 

Powersafe®

TOMADA DE FORÇA REFORÇADA 

independente da caixa de velocidades com 

acionamento em banho de óleo.

REDUTORES EM CASCATA nas rodas

TRAVÕES de trabalho independentes em 

ambas as rodas

Travão de estacionamento em ambas as 

rodas

POSTO DE CONDUÇÃO montado sobre 

silent-blocks com guiador regulável em 

altura, lateralmente e reversível.

LIGAÇÃO RÁPIDA para alfaias

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA conforme 

todas as normas em vigor

ALFAIAS APLICÁVEIS: fresa, abre regos, 

charrua, Groundblaster, barra de corte, corta 

relvas, Bladrunner, RollerBlade, varredora

Para obter mais informações sobre motocultivadores, visite bcsagricola.com



770HY

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA com modos de velocidade (lenta / 

rápida) ambos em direção à frente e atrás.

DIFERENCIAL com bloqueio

EMBRAIAGEM POWERSAFE® de discos múltiplos em banho de 

óleo

TOMADA DE FORÇA independente da caixa de velocidades com 

acionamento em banho de óleo

TRAVÕES DE TRABALHO INDEPENDENTES nas duas rodas

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

POSTO DE CONDUÇÃO montado sobre “silent-blocks” com 

pegas reguláveis em altura, lateralmente e reversíveis

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA em conformidade com todas as 

normativas em vigor

ALFAIAS APLICÁVEIS: fresa, abre-regos, charrua, Grounblaster, 

Groundblaster duplo, barra de corte, corta-relvas, triturador de 

erva, destroçador BladeRunner, destroçador RollerBlade, limpa-

neves de faca e turbina, pá Dozer, varredora, PDR (Precision 

Depth Roller, encamador Ridge 2 e Cassava 

MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  
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MOTOCULTIVADOR COM TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA DE 
MOVIMENTA À FRENTE QUE SE PODE AJUSTAR CONTINUAMENTE 
COM 2 MODOS DE VELOCIDADE.

COM UMA SÓ ALAVANCA NO GUIADOR, O OPERADOR PODE VARIAR 
CONTINUAMENTE A VELOCIDADE E O SENTIDO DE MARCHA 
DA MÁQUINA. ISTO PERMITE UMA QUANTIDADE ILIMITADA DE 
POSSIBILIDADES PARA TODOS OS REQUISITOS OPERATIVOS.

O CONTROLO DA ALAVANCA ASSEGURA UMA ELEVADA 
COMODIDADE DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE DURANTE A 
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, LIMPEZA DE NEVE, E EM 
TRABALHOS TÍPICOS DE MANUTENÇÃO DE ZONAS URBANAS, QUE 
REQUEREM CONSTANTES MUDANÇAS DO SENTIDO DA MARCHA.

A UNIDADE COMPACTA DO MOTOR E BOMBA HIDROSTÁTICA ESTÁ 
FEITA DE AÇO LEVE PARA QUE SE POSSA FACILMENTE MANIPULAR 
E ALOJAR NA CAIXA DE VELOCIDADES, CARACTERIZADA POR 
UM CIRCUITO DE ALTA PRESSÃO, SEPARADO DA EMBRAIAGEM 
POWERSAFE®. ESTÁ TAMBÉM EQUIPADO COM UM VENTILADOR 
CENTRIFUGO AXIAL PARA ARREFECIMENTO DA UNIDADE 
HIDROSTÁTICA.

Motor Combustível Arranque Potência KW/CV

HONDA GX390 Gasolina Manual ou 
Elétrico 8,7 / 11,7

YANMAR LN100 Diesel Manual ou 
Elétrico 7,5 / 10

Grá� co de velocidade em KM/H com rodas 500x10

GAMA VELOCIDADE 
RÁPIDA 

a 0 a 6.4 a 0 a 4.3   

GAMA VELOCIDADE 
LENTA 

GAMA VELOCIDADE 
RÁPIDA 

GAMA VELOCIDADE 
LENTA 

a 0 a 5.7 a 0 a 4.3   a 0 a 3.9   a 0 a 6.4 

GAMA VELOCIDADE 
LENTA

GAMA VELOCIDADE 
RÁPIDA

GAMA VELOCIDADE 
LENTA

a 0 a 3.9   a 0 a 5.7 

GAMA VELOCIDADE 
RÁPIDA



ALFAIAS
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ALFAIAS ALÉM DA FRESA CONVENCIONAL, EXISTEM MUITAS OUTRAS ALFAIAS 

QUE PODEM SER UTILIZADAS NOS MOTOCULTIVADORES BCS 

POWERSAFE®.

A VERSATILIDADE E REVERSIBILIDADE DO GUIADOR E MANIPULOS 

COMBINADAS COM A RELAÇÃO CORRETA ENTRE AS VELOCIDADES DE 

AVANÇO E AS VELOCIDADES DA TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE 

PERMITEM QUE TODOS OS MODELOS SE UTILIZEM RACIONALMENTE 

COM ALFAIA FRONTAL E TRASEIRA.

A NOSSA VASTA GAMA DE ALFAIAS ORIGINAIS, PROFISSIONAIS 

FAZEM COM QUE OS MOTOCULTORES BCS POWERSAFE® SEJAM 

FERRAMENTAS DE TRABALHO INDISPENSÁVEIS PARA QUALQUER 

ESTAÇÃO DO ANO.



FRESA ABRE-REGOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Potência mínima requerida*: 6 CV (52 cm) - 7,4 CV 
(66 cm) - 10 CV (80 cm) - 10,7 CV (85 cm)

  Transmissão com engrenagens em banho de óleo

  Profundidade de trabalho ajustável (não 
disponível para o modelo 46 cm)

  Largura da fresa ajustável variando o número de 
facas e a largura do capô (não disponivel para o 
modelo de 46 cm)

  Proteção contra acidentes para a segurança do 
utilizador

  Opcional: roda de suporte  da fresa, Abre-regos 
retrofresa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura do abre-regos ajustável através da 
abertura das aivecas laterais 

  Largura máx: 385 mm (abre-regos ajustável) - 590 
mm (abre-regos ajustável retrofresa)

  Ângulo de penetração e profundidade ajustáveis 

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de trabalho: 52 - 66 - 80 - 85 cm.

VERSÕES DISPONÍVEIS 
Abre-regos ajustável – Abre-regos ajustável 
retrofresa 

FRESA ABRE-REGOS

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

UTILIZAÇÃO 
Cultivo e preparação do terreno, enterramento de 
resíduos vegetais, destruição de ervas daninhas, 
desmatamento entre linhas em culturas hortícolas 
e fl oricultura.

UTILIZAÇÃO
Criação de um sulco no solo previamente lavrado, 
abertura de pequenas valas de drenagem, 
culturas em fi leiras

MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  
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CHARRUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de trabalho: 20 cm

  Profundidade de penetração da charrua ajustável

  Altura da lâmina ajustável

  Ângulo de trabalho ajustável

VERSÕES DISPONÍVEIS
Charrua simples - Charrua reversível a 180°. 

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normaisimagem: charrua dupla

imagem: charrua simples

UTILIZAÇÃO
Fragmentação e movimentação da terra em 
preparação para a sua posterior transformação ou 
sementeira direta. Arando o terreno enterram-se as 
ervas daninhas e os cultivos anteriores, facilitando
a sua decomposição.

Para mais informações sobre motocultivadores, visite www.bcsagricola.com

GROUNDBLASTER
CHARRUA ROTATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de trabalho: 25 cm

  Potência mínima requerida*: 8,4 CV

  Transmissão com engrenagens em banho de óleo

  Proteção tubular contra acidentes para a 
segurança do utilizador

  Profundidade de trabalho regulável através da 
roda de apoio

  Placa lateral para obter um terreno lavrado livre 
de sulcos e para evitar que o solo sobreponha 
zonas cultivadas

  Opcional: pesos aplicáveis a partir de 5 kg

CHARRUA ROTATIVA

UTILIZAÇÃO
Preparação da terra para a sementeira lavrando 
e fresando numa só passagem, destruir ervas 
daninhas, romper áreas de cultivo mais agressivas, 
criação de sulcos efetuando várias passagens.



RIDGE 2 / CASSAVA
ENCAMADORENCAMADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Separação entre fi las de plantas: 60 cm - 90 cm 
(standard) - 130 cm (com extensões)

Potência mínima requerida *: 7,4 CV

Transmissão engrenagens banho de óleo

Profundidade de trabalho regulavel através da 
roda frontal

Largura de trabalho regulável através das alas 
superiores

Opcional: par de pesos - peso 30 kg - para 
motores DIESEL

VERSÕES DISPONÍVEIS
Cassava - 60/80 cm

Ridge 2 estandar - 80/100 cm

Ridge 2 com distanciais - até 130 cm

UTILIZAÇÃO
Equipamento para fi las de culturas entre linhas e 
para limpar ervas daninhas do solo, melhorando 
sua permeabilidade.

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

GROUNDBLASTER
DOBLE
CHARRUA ROTATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de trabalho: 25-30 cm

  Potência miníma requerida

  Transmissão com engrenagens em banho de óleo

  Proteção tubular contra acidentes para 
segurança do operador

  A roda de profundidade ajustável limita a 
profundidade até 15 cm

  Descarga da terra á esquerda ou à direita

  Alavanca que permite uma fácil viragem dos 
arados para a confi guração de descarga.

  Ideal para declives, pequenas áreas ou 
preparação extensiva de camalhões

  Opcionais: kit de pesos e extensões de rodas 
(não incluídos).

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

UTILIZAÇÃO
Preparação do terreno para a sementeira mediante 
ação de aragem e fresagem numa só passagem, 
destruição de infestantes, movimentação de 
pequenas superfícies a cultivar, criação de sulcos.

Funciona de maneira similar ao Grounblaster 
standard, mas contrariamente a um arado que 
lança a terra à direita, tem um segundo arado que 
se pode confi gurar para lançar a terra à esquerda.

CHARRUA ROTATIVA

MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  
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CORTA-RELVAS DESTROÇADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de corte: 56 cm (1 lâmina) - 100 cm (duas 
lâminas)

  Potência mínima requerida*: 4,8 CV (corta-relvas 
de uma lâmina 56 cm) - 9,4 CV (corta-relvas de 
duas lâminas 100 cm)

  Transmissão com engrenagens em banho de óleo

  Roda livre anti-deslizante (só para corta-relvas de 
duas lâminas de 100 cm) e travão automático de 
lâmina segundo EN 12733

  Alfacas pivô (em corta-relvas de duas lâminas de 
100 cm)

  Rodas frontais reguláveis para o ajuste horizontal 
do cortarelvas de 100 cm

  Altura de corte ajustável em ambas as versões

  Cesto de recolha de erva: capacidade 60 lt (para 
corta-relvas de 56 cm) - 160 lt (corta-relvas de 
100 cm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Destroçadora de 1 lâmina

  Largura de corte: 80 cm

  Potência mínima requerida*: 7 kW

  Travão automático da lâmina segundo EN 12733 
e roda livre anti-deslizamento

  Transmissão de engrenagens em banho de óleo

  Ponte basculante

  Rodas frontais pivô reguláveis em largura

VERSÕES DISPONÍVEIS
Corta-relvas de uma só lâmina de 56 cm – Corta-
relvas de duas lâminas de 100 cm.

UTILIZAÇÃO
Corte com recolha de erva em espaços verdes, 
parques públicos eprivados, jardins e campos 
desportivos.

UTILIZAÇÃO
Corte e trituração de erva com descarga ao solo, 
arbustos e ervas daninhas em espaços verdes, 
terrenos rústicos, matas, zonas não cultivadas ou 
industriais.

   

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais
* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

Para mais informações sobre motocultivadores, visite www.bcsagricola.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Trituradora de erva de 1 rotor com lâminas 
móveis em “Y”

  Potência mínima requerida*: 6,7 CV (60 cm) - 8 CV 
(75 cm) - 10 CV (90 cm) - 12,7 CV (110 cm)

  Travão automático da lâmina segundo EN 12733 
e roda livre da transmissão

  Transmissão principal com engrenagens em 
banho de óleo e lateral com correias

  Abertura frontal móvel com lona e barra de 
proteção

  Rodas frontais pivô. Bloqueiam em trabalhos de 
zonas com pendentes (só para modelos de 90 e 
110 cm)

  Altura de corte regulável

  Opcional: kit de martelos, rolo traseiro de 
proteção da erva, pesos de 14 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Trituradora de erva de 1 rotor com lâminas 
móveis em “Y”

  Potência mínima requerida*: 8 CV (75 cm) - 10 CV 
(90 cm)

  Travão automático da lâmina segundo EN 12733 
e roda livre

  Transmissão principal com engrenagens em 
banho de óleo e lateral com correias

  Abertura frontal protegida por chapas móveis em 
aço 

  Rolo traseiro de proteção da erva

  Altura de corte regulável

  Opcional: Kit de martelos

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de corte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de corte: 75 - 90 cm.

UTILIZAÇÃO
Esmagamento de restos de poda e controlo de 
ervas daninhas em terreno lavrado entre fi leiras, 
recuperação e manutenção em terrenos com 
silvados, arbustos e zonas de mato não cultivado, 
vegetação rasteira e parques rurais mesmo em 
áreas inclinadas.

BLADERUNNER
DESTROÇADORA -TRITURADORA

ROLLERBLADE
DESTROÇADORA -TRITURADORA

BLADERUNNER
DESTROÇADORA -TRITURADORA DESTROÇADORA -TRITURADORA

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho * apenas indicativo e referente a condições de trabalho

UTILIZAÇÃO
Esmagamento de resíduos remanescentes de poda 
e controlo de ervas daninhas em plantio direto 
entre linhas, limpeza de terrenos de arbusto e 
ervas daninhas de solos não cultivados, vegetação 
rasteira e parques rústicos.

MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de trabalho: 100 cm

  Estrutura de aço

  Forma curvada para facilitar o deslizamento da 
neve

  Ajustável lateralmente e diretamente desde o 
motocultivador

  Altura regulável desde o solo

  Opcional: pesos de 9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Potência mínima requerida*: 5,9 CV

  Transmissão com engrenagens em banho de óleo

  Chaminé de aço inoxidável, 180° ajustável 
diretamente desde o motocultivador

  Patins ajustáveis para regular a altura desde o 
solo

  Pernos de segurança para proteger os rotores 
em caso de choques

  Opcional: pesos de 12 kg

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de trabalho: 60 - 70 cm.

UTILIZAÇÃO
Limpeza neve, areia ou cascalho, em qualquer 
superfície. Adequado para qualquer superfície e 
para movimentação de areia ou cascalho.

UTILIZAÇÃO
Limpa neves de turbina com chaminé ajustável 
para manter limpas as ruas, calçadas e parques de 
estacionamento com neve acumulada.

LIMPA NEVES 
DE LÂMINA

LIMPA NEVES 
DE TURBINA

LIMPA NEVES 
DE TURBINA

LIMPA NEVES 
DE LÂMINA

Para mais informações sobre motocultivadores, visite www.bcsagricola.com

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho



VARREDORAVARREDORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Potência mínima requerida*: 5,9 CV

  Tranmissão com engrenagens em banho de óleo 
e caixa de liga de aço

  Escova de nylon ou mistura de nylon e aço (só 
para o modelo de 100 cm)

  Ajustável lateralmente diretamente desde o 
posto de condução

  Altura de limpeza regulável

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de trabalho: 80 - 100 cm.

UTILIZAÇÃO
Limpeza de neve e limpeza geral em avenidas, 
calçadas, estacionamentos ou parques. 

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

PALA DOZER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Material: chapa de aço de alta resistência

  91,5 cm. de largura x 30,5 cm. de altura

  5 posições de trabalho

  Folha de aço grossa de 0,9 cm.

VERSÕES DISPONÍVEIS
Largura de trabalho: 100 cm.

UTILIZAÇÃO
A pala Dozer da BCS está desenhada para mover 
e retirar cascalho, areia, terra e outros pequenos 
detritos, bem como para nivelar o terreno. Ideal 
para trabalhos auxiliares em explorações avícolas.

MOTOCULTIVADORES  POWERSAFE®  
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Para mais informações sobre motocultivadores, visite www.bcsagricola.com

* apenas indicativo e referente a condições de trabalho normais

RODAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Ferro: uso agrícola em terrenos muito difíceis. as 
barras transversais penetram ainda mais no solo, 
evitando que as rodas escorreguem.

  Terra Tyre: utilizado para a manutenção de 
espaços verdes e fenação. O perfi l ampliado 
permite uma maior fl otação e uma compactação 
minima no solo.

  Lug Tyre: uso agrícola. O perfi l com garras 
permite uma boa aderência, mas com menos 
compactação no solo.

  Jardim: utilizado para a manutenção de espaços 
verdes em superfícies de alta qualidade. O perfi l 
de baixa compactação protege a relva.

  Roda com rasto agrícola: uso agrícola. O perfi l 
com garras também permite uma boa aderência 
em terrenos duros e suaves.

VERSÕES DISPONÍVEIS
Perfi s: Trator - Lug tyre - Terra tyre - Jardim

UTILIZAÇÃO
Rodas pneumáticas ou metálicas com diferentes
perfi s para vários tipos de aplicações na
agricultura, manutenção de espaços verdes ou ceifa.

FERRO TERRA
TYRE

LUG
TYRE

JARDIM RASTO
AGRÍCOLA 

BARRA DE CORTE

UTILIZAÇÃO
Rodas pneumáticas ou metálicas com diferentes
perfi s para vários tipos de aplicações na
agricultura, manutenção de espaços verdes ou ceifa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura corte de 80 a 155 cm

  Patins para ajustar a altura de corte

  Fixação de lâminas à placa com rebites de 
dimensões superiores e aço de alta resistência 
ao carbono

  Ajuste de facas reforçado e de aço temperado

  Auto ajuste da fi xação das lâmina (para Duplex e 
Dual Laser® Elasto somente)

  Opcional: pesos de 12 kg

VERSÕES DISPONÍVEIS
Barra Laser® - Barra com dentes de corte 
intermédio. Grupo de acionamento em banho de 
óleo.

UTILIZAÇÃO
Corte sem recolha de erva e forragem.



Motor Alimentação Arranque Potência 
kW/HP                         

Caixa de 
velocidades

Velocidades
AF + AT

Inversor 
rápido Embraiagem Travões Diferencial Tomada de 

força
Posto de 
condução Rodas Dispositivos 

de segurança

HONDA GX200V Gasolina Manual 4,1 / 5,5

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                          

De
estacionamento

Não        

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

4.00-8              
5.00-10    

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

HONDA GX270V Gasolina Manual ou 
elétrico 6,3 / 8,4

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                                        

De
estacionamento 
nas duas rodas

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

5.0-10               
6.5/80-12

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

KOHLER KD350V Diesel Manual 5,5 / 7,5

HONDA GX390V Gasolina Manual ou 
elétrico 8,7 / 11,7

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                                 

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

ndependente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-block 

con manceras 
regulables 
en altura, 

lateralmente y 
reversibles

5.0-10        
6.5/80-12

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

YANMAR LV100 Diesel Manual ou 
elétrico 7,5 / 10

KOHLER KD440V Diesel Manual o 
eléctrico 8 / 10,9

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual              

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 

velocidade. De 
990 rpm (com 

motor 3600 rpm 
ou 825 rpm(com 

motor #LD510 de 
3000 rpm) com 

acionamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

6.5/80-12    
Conforme a 

norma 
EN 709/A4

HONDA GX390V Gasolina Manual ou 
elétrico 8,7 / 11,7

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

2 gamas de 
velocidades 

(lenta/rápida) 
em ambos os 
sentidos de 

avanço

Com unidade 
hidrostática

PowerSafe®,  
hidráulico com 

comando manual                                      

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

6.5/80-12
Conforme a 

norma 
EN 709/A4

YANMAR LV100 Diesel Manual ou 
elétrico 7,5 / 10

728

738

740

750

770HY770

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Motor Alimentação Arranque Potência 
kW/HP                         

Caixa de 
velocidades

Velocidades
AF + AT

Inversor 
rápido Embraiagem Travões Diferencial Tomada de 

força
Posto de 
condução Rodas Dispositivos 

de segurança

HONDA GX200V Gasolina Manual 4,1 / 5,5

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                          

De
estacionamento

Não        

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

4.00-8              
5.00-10    

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

HONDA GX270V Gasolina Manual ou 
elétrico 6,3 / 8,4

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                                        

De
estacionamento 
nas duas rodas

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

5.0-10               
6.5/80-12

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

KOHLER KD350V Diesel Manual 5,5 / 7,5

HONDA GX390V Gasolina Manual ou 
elétrico 8,7 / 11,7

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual                                 

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

ndependente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-block 

con manceras 
regulables 
en altura, 

lateralmente y 
reversibles

5.0-10        
6.5/80-12

Conforme a 
norma 

EN 709/A4

YANMAR LV100 Diesel Manual ou 
elétrico 7,5 / 10

KOHLER KD440V Diesel Manual o 
eléctrico 8 / 10,9

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,  

hidráulico com 
comando manual              

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 

velocidade. De 
990 rpm (com 

motor 3600 rpm 
ou 825 rpm(com 

motor #LD510 de 
3000 rpm) com 

acionamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

6.5/80-12    
Conforme a 

norma 
EN 709/A4

HONDA GX390V Gasolina Manual ou 
elétrico 8,7 / 11,7

De engrenagens 
e parafuso sem 
fi m em banho   

de óleo

2 gamas de 
velocidades 

(lenta/rápida) 
em ambos os 
sentidos de 

avanço

Com unidade 
hidrostática

PowerSafe®,  
hidráulico com 

comando manual                                      

De trabalho 
independentes 
sobre as duas 

rodas e de 
estacionamento

Com bloqueio

Independente 
da caixa de 
velocidades. 
De 990 rpm 

(com motor a 
3600 rpm) com 

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre 
silent-blocks 
com manetes 

reguláveis 
em altura, 

lateralmente e 
reversíveis

6.5/80-12
Conforme a 

norma 
EN 709/A4

YANMAR LV100 Diesel Manual ou 
elétrico 7,5 / 10



BCS PORTUGAL MÁQUINAS AGR. UNIP.LDA
Estrada Nacional 118, Km 45,5, Apartado 18
Tel. +263 50 90 9 0 - Fax +263 50 56 26 - Peças: +263 50 90 95
geral@bcsportugal.pt

M A D E  I N  I T A L Y

Uma gama completa de peças originais,
disponibilizadas diretamente pelo construtor

PEÇAS

Serviço de asistencia técnica. Efi caz, baseado em 
pessoal técnico, preparado e competente.

ASSISTÊNCIA 

A BCS recomenda o lubrifi cante original Powerlube.
LUBRIFICANTES

Uma segurança absoluta para a satisfação
do cliente: dois anos de garantia.

GARANTÍA 

SERVIÇO

www.bcsagricola.com


