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VITHAR L80N
Só vantagens

Motor
Kohler de 75 CV Turbo Intercooler,

Com binário máximo de 300 Nm@1500 rpm.

Potência limpa 

graças ao sistema EGR que em conjunto com o catalisador DOC 

atuam para reduzir as emissões sem necessidade de regeneração

Regulação eletrónica
controlo de rotações de motor rápido e preciso através de 

um controlo do painel de comandos

Capô 
compacto e penetrante para a máxima fiabilidade e mínima 

dificuldade em espaços reduzidos

Faróis de LED
aumento da iluminação diurna em zona de trabalho; 

também de noite ou em condições de pouca visibilidade, 

disponível como opcional.

VITHAR L80N
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Cabinas homologadas
equipadas com ar condicionado e calefação,

disponíveis como opção

Embraiagem hidráulica
de discos múltiplos em banho de óleo para uma maior

duração e menor manutenção

Painel de comandos
de estilo automobilístico com ecrâ

multifuncional a cores de 2,4 polegadas

Reversibilidade
dos posto de condução com plataforma

suspensa sobre silent-blocks

Chassis Os-Frame
oscilante até 15º para garantir a 

estabilidade e tração em terrenos difíceis 

Pedais suspensos
de tipo automobilístico para um

acionamento sem cansaço

www.bcsagricola.com
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VITHAR L80N
Cada um com seu trator

As características técnicas e dimensionais fazem com que os 

VITHAR L80N sejam ágeis e eficientes em cultivos como a vinha, 

hortas em áreas inclinadas e em estufas, tanto no verão como no 

inverno.

Motor Motor 

Os VITHAR L80N estão equipados com um motor Kohler de 75 CV 

e sistema de combustível Common Rail.

A “joia” de produção da Kohler: O motor possui um design 

extremamente compacto, devido à ausência do filtro de partículas 

DPF e garante alto desempenho devido à excelente relação binário 

/ cilindrada (300 Nm com motor de 2,5 lt) e potência / cilindrada 

(55,4 kW / 2,5 lt )

O motor pode funcionar a baixas rotações e fornecer vantagens 

significativas em termos de produtividade e consumo reduzido, 

além de minimizar a vibração e o ruído para melhorar o conforto 

do operador.

É notável a resposta disponível quando se  solicita maior potência, 

graças ao alto binário disponível de forma imediata a baixas 

rotações.

Os VITHAR L80N estão disponíveis em 4 
versões para satisfazer todas as exigências de 
qualquer profissional

 Equipados com chassis articulado (AR) para a máxima 
agilidade em trabalho ou o tradicional sistema com rodas 
diretrizes (RS) para trabalhos em terrenos com inclinação

 Com arco de proteção, com cilindros a gás para facilitar 
a elevação/rebatimento ou cabina homologada equipada 
com todos os elementos de conforto.

 Com posto de condução monodirecional ou reversível para 
trabalhar com alfaias frontais ou traseiras.

VITHAR L80N
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CabinasCabinas

As versões reversíveis dos VITHAR L80N podem ser equipadas 

com cabinas homologadas, com ar condicionado e calefação 

para garantir condições de trabalho confortáveis durante toda a 

jornada de trabalho.

Os grandes vidros frontais e traseiros, as amplas portas 

envidraçadas e a vigia na parte traseira do tejadilho garantem 

uma total visibilidade da alfaia e da estrada, seja na posição de 

condução padrão ou invertida.

Externamente, as cabines têm um perfil elegante e aerodinâmico, 

sem zonas que possam dificultar a passagem pela vegetação. 

São ideais para trabalhar em linhas estreitas e em culturas 

caracterizadas por vegetação densa.

* Imagem da Cabina:
Versão Confort para modelo de trator RS, homologada e 
insonorizada, com 6 elementos, com chassis monocasco 
montada sobre amortecedores silent-blocks.

www.bcsagricola.com
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Painel de controloPainel de controlo

O novo painel de comandos é um abundante em tecnologia digital. 

A tela LCD de 2’4 ” a cores, permite que o utilizador, mantenha 

permanentemente um total controlo sobre todos os parâmetros 

de utilização do trator.

Entre os vários indicadores, destacam-se:

Presença de água no combustível (âmbar), rpm da tomada de força, 

filtro de óleo da transmissão, óleo da transmissão, indicadores 

de reboque, bloqueio do diferencial frontal e traseiro, tomada de 

força ativada e tomada de força no modo de estacionamento.

Posto de condução

A introdução de inúmeras soluções ergonômicas colocam os 

VITHAR L80N no topo de sua classe entre os tratores compactos, 

em termos de capacidade de trabalho e conforto de condução.

Otimização da visibilidade frontal, para estrada e, meio 

envolvente, mesmo com vegetação  densa, graças a um 

compacto capô do motor.

 Adoção de pedais suspensos do tipo automobilístico para 

uma condução confortável sem cansaço.

 Plataforma suspensa em “silent-blocks” disponível em 

versões reversíveis.

 Controlos electro-hidráulicos de fácil acesso para o utilizador.

Rotações do motor, velocidade de deslocamento do 

veículo, consumo instantâneo de combustível, reação de 

acionamento da TDF no modo alto / intermedio / baixo, 

tipos de pneus e códigos de erro.

Indicadores analógicos permitem ler valores 

imediatamente.

Quando o interruptor de ignição é acionado, o display digital 

mostra as horas de funcionamento e as rotações do motor. São 

também visualizadas a data e hora atuais.

VITHAR L80N

6



Controlo eletrónico de rotaçõesControlo eletrónico de rotações

A gestão eletrónica das rotações do motor, desenvolvida pelo Grupo 

BCS, é realizada de forma rápida e precisa por meio de botões 

posicionados no lado direito do painel de comandos, que permitem 

aumentar e diminuir rotações, memorização, reativação de rotações 

memorizadas e desativação das mesmas para voltar ao controlo por 

pedal.

VANTAGENS:

• Velocidade de avanço do trator constante

• Rotações da Tomada de Força constantes

• Fluxo hidráulico constante, sendo capaz de redefinir rotações 

memorizadas, simplesmente pressionando numa tecla, o que 

proporciona uma notável melhoria na eficiência do trabalho, com 

consequente economia de tempo e combustível.

Reversibilidade
A versatilidade dos VITHAR L80N é reforçada pela reversibilidade 

da posição de condução. O “reversível” permite trabalhar com 

o equipamento colocado na posição frontal com extrema 

amplitude do campo de visão, obtendo assim uma utilização 

precisa, confortável e segura.

Menos de 10 segundos permitem ao utilizador girar 180º o 

módulo de condução composto por assento, volante, painel de 

comandos e pedais. Os pedais suspensos que acompanham a 

rotação do posto de condução também permitiram a eliminação 

de controlos separados, libertando espaço na plataforma.

www.bcsagricola.com
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A B C D
E 

min / max 
(com arco)

E 
min / max 

(com cabina 
Cónica)

F 
min / max

1334 1495 932 3761 2269 / 2364 2122 / 2217 161 / 271

*no compatible con cabina

VITHAR L80N AR

11.5/80-
15.3

9.50-20 250/80R18 280/70R18 320/65R18 300/70R20 320/70R20* 340/65R20 31x15.50-15 
XTC

31x15.50-15 
STG

33x12.50-15

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable

llanta
regulable Jante fixa Jante fixa Jante fixa

G 
Largura 
pneumático 
(mm)

290 245 240 282 320 286 316 343 368 394 325

H                                     
Largura 
da vía  
min/max           
(mm)

Mono 1052 / 1076 880 / 1334 912 / 1216 960 / 1284 1002 / 1216 984 / 1364 996 / 1260 984 / 1364 1006 / 1120 1120 959 / 965

Rev 948 / 972 882 / 1230 898 / 1112 1022 / 1112 1022 / 1112 996 / 1260 996 / 1260 996 / 1260 1016 1016 959 / 965

I                                                                
Largura 
min/max 
(mm)

Mono 1342 / 1366 1125 / 1579 1152 / 1456 1242 / 1566 1322 / 1536 1270 / 1650 1312 / 1576 1327 / 1707 1374 / 1488 1514 1284 / 1290

Rev 1238 / 1262 1127 / 1475 1138 / 1352 1304 / 1394 1342 / 1432 1282 / 1546 1312 / 1576 1339 / 1603 1384 1410 1284 / 1290

VITHAR L80N
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - VITHAR L80N AR MONODIRECIONAL REVERSÍVEL

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta Common-rail

Nível de emissões Stage 3B

Equilibrio Massas contra-rotantes

Potência (kW/cv) 55,4 / 75,3

Regime nominal (rpm/min) 2300

Binário máximo do motor (Nm/rpm min) 300 / 1500

Gestão de rotações motor
Regulação eletrónica das rotações do motor através de uma consola com funções de: aumento e diminuição da velocidade 

do motor, memorização e recuperação da velocidade estabelecida, desligamento e passo na velocidade mínima.

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 54

CHASSIS Chassis integral oscilante OS-Frame com articulação central

TRAÇÃO 4 rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa sincronizada de 32 velocidades: 16 á frente e  16 atrás com inversor sincronizado

Embraiagem da transmissão
De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico de gestão eletrónica e Pro-Act System. Reatividade da 

embraiagem em 4 níveis

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio simultâneo ou só posterior com comando electro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutor epicicloidal

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR
Independente da Caixa de velocidades, a 540 / 540E rpm e sincronizada com o avanço. Pode ser inserido sob carga 

com o travão na posição desconectada

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

CIRCUITO HIDRÁULICO Duplo circuito com duas bombas independentes e intercambio de calor.

Caudal da bomba de gestão do elevador e  
distribuidores (lt/min)

13,5

Caudal para direção e serviços (lt/min) 29,5 (como opção bomba melhorada de 51 l/min)

Pressão hidráulica máx (bar) 180

DISTRIBUIDORES Com comando mecânico

Posteriores (STANDARD)
Com elevador Martinetti: 1 simples e 2 duplo efeito
Com elevador de esforço controlado: 2 duplo efeito

Come levador Martinetti ou esforço controlado: 2 duplo 
efeito

Posteriores, adicionais aos de série (Opcional)
Com elevador Martinetti ou esforço controlado (junto aos 

de série): 1 simples e 1 duplo efeito ou
1 duplo efeito e 1 duplo efeito flutuante

Com elevador Martinetti (em substituição aos de serie): 
1 simples, 1 duplo e 1 duplo efeito flutuante ou 1 duplo 

efeito e 1 duplo efeito flutuante | Com elevador de esforço 
controlado (em substituição dos de série): 1 simples e 1 

duplo efeito ou 1 duplo e 1 duplo efeito flutuante

Joystick (opcional) Não disponível

Com comando eletrónico completo de 1 distribuidor 
simples efeito com caudal regulável e retorno livre, 5 
duplo efeito (em substituição dos de série) e sistema 

hidráulico melhorado

ELEVADOR POSTERIOR Standard: 2 cilindros externos. Opcional: esforço e posição controlados.

Braços terceiro ponto
Standart: engates normais cat. 1 e 2. Opcional: engates rápidos angulares cat. 1 e 2 braços reguláveis em 

comprimento e ganchos ajustáveis em largura.

Tirantes terceiro ponto Com regulação manual. Opcional: ponto e tirante com comando hidráulico.

Capacidade de elevação nas rotulas Kg. 2300

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Batería 100 Ah, alternador de 95 A

MODULO DE CONDUÇÃO
Monodireccional com semi-plataforma e pedais travão- 

embraiagem suspensos

Reversível com plataforma rotativa suspensa sobre 
amortecedores silent-blocks e pedais de travão-

embraiagem suspensos

ASSENTO

Standard: assento Confort com amortecimento ajustável 
em função do pesos do utilizador, cinto de segurança e 

sensor de presença de operador - Opcional: assento “Kab 
Seating”

Standard: assento Confort com amortecimento ajustável 
em função do pesos do utilizador, cinto de segurança e 
sensor de presença de operador. Sistema de inclinação 

por mola a gás. Opcional: assento “Kab Seating” e assento 
pneumático “Grammer”

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos múltiplos em banho de óleo com comando mecânico que atuam sobre as rodas posteriores

Travão De estacionamento De alavanca que atua sobre a transmissão traseira

DIREÇÃO
Com direção hidráulica que atua sobre a articulação 

central
Com direção hidráulica que atua sobre a articulação 

central. Desviador de fluxo na versão reversível

SEGURANÇA De série: arco de proteção homologado, equipado com hidráulico para facilitar o baixar e a elevação

CABINA
(disponível como opção só para a versão reversível)

Não disponível

Homologada e insonorizada, versão cónica com 4 elemen-
tos com chassis monocasco montado sobre amortece-

dores silent-blocks. Equipada com ar condicionado, cale-
fação e ventilação. Portas vidradas e janela sobre a parte 
posterior do teto. Assento em tecido em substituição ao 

de série. Opcional: filtros de carbono ativo

PAINEL DE COMANDOS
Com display a cores para a visualização de: hora de funcionamento, número de rpm, velocidade de avanço, número 

de rpm da TDF, consumo de combustível e hora atual. Instrumentação analógica completa de indicador do número de 
rpm, temperatura do líquido refrigerante de motor e nível de combustível. Avisadores acústicos e luminosos.

PNEUMÁTICOS (de série) 250/80-18

Opcional
11.5/80-15.3 * 280/70-18 * 320/65-18 * 9.50-20 * 300/70-20 * 320/70-20 * 340/65-20 * 31x15.50-15 XTC e STG * 

33x12.50-15

GANCHOS DE REBOQUE (de série) Anteriores e posteriores CUNA

Opcional Posteriores CEE, CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider

PESO

Com arco (kg) 2050 2170

Com cabina (kg) 2320

ACESSÓRIOS OPCIONAIS Faróis de LED, proteção anterior, kit lâmpada rotativa, pesos anteriores 120 kg e pesos para rodas 50 kg cada um
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A B C D
E 

min / max 
(com arco)

E 
min / max 

(com cabina 
Cónica)

E 
min / max 

(com cabina 
Confort)

F 
min / max

1334 1495 932 3761 2269 / 2364 2122 / 2217 2069 / 2164 184 / 294

340/65R18 9.50-20 280/70R18 320/65R18 300/70R20 320/70R20* 340/65R20 31x15.50-15 
XTC

31x15.50-15 
STG

13.6-16      
Garden

Jante 
regulável

Jante 
regulável

Jante 
regulável

Jante 
regulável

Jante 
regulável

Jante 
regulável

Jante 
regulável Jante fixa Jante fixa Jante fixa

G 
Largura 
pneumático 
(mm)

343 245 282 320 286 316 343 368 394 391

H                                     
Largura 
da vía  
min/max           
(mm)

Mono 1098 / 1538 1046 / 1588 1098 / 1538 1098 / 1538 1134 / 1618 1134 / 1618 1134 / 1618 1260 / 1374 1260 / 1374 1240 / 1400

Rev 1098 / 1538 1046 / 1588 1098 / 1538 1098 / 1538 1134 / 1618 1134 / 1618 1134 / 1618 1260 / 1374 1260 / 1374 1240 / 1400

I                                                                
Largura 
min/max 
(mm)

Mono 1441 / 1881 1291 / 1833 1380 / 1820 1418 / 1858 1420 / 1904 1450 / 1934 1477 / 1961 1628 / 1742 1654 / 1768 1631 / 1791

Rev 1441 / 1881 1291 / 1833 1380 / 1820 1418 / 1858 1420 / 1904 1450 / 1934 1477 / 1961 1628 / 1742 1654 / 1768 1631 / 1791

VITHAR L80N RS

*no compatible con cabina

VITHAR L80N
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - VITHAR L80N RS MONODIRECIONAL REVERSÍVEL

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta Common-rail

Nível de emissões Stage 3B

Equilibrio Massas contra-rotantes

Potência (kW/cv) 55,4 / 75,3

Regime nominal (rpm/min) 2300

Binário máximo do motor (Nm/rpm min) 300 / 1500

Gestão de rotações motor
Regulação eletrónica das rotações do motor através de uma consola com funções de: aumento e diminuição da velocidade 

do motor, memorização e recuperação da velocidade estabelecida, desligamento e passo na velocidade mínima.

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 54

CHASSIS Chassis integral oscilante OS-Frame com articulação central

TRAÇÃO 4 rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa sincronizada de 32 velocidades: 16 á frente e  16 atrás com inversor sincronizado

Embraiagem da transmissão
De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico de gestão eletrónica e Pro-Act System. Reatividade da 

embraiagem em 4 níveis

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio simultâneo ou só posterior com comando electro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutor epicicloidal

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR
Independente da Caixa de velocidades, a 540 / 540E rpm e sincronizada com o avanço. Pode ser inserido sob carga 

com o travão na posição desconectada

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

CIRCUITO HIDRÁULICO Duplo circuito com duas bombas independentes e intercambio de calor.

Caudal da bomba de gestão do elevador e  
distribuidores (lt/min)

13,5

Caudal para direção e serviços (lt/min) 29,5 (como opção bomba melhorada de 51 l/min)

Pressão hidráulica máx (bar) 180

DISTRIBUIDORES Com comando mecânico

Posteriores (STANDARD)
Com elevador Martinetti: 1 simples e 2 duplo efeito Com 

elevador de esforço controlado: 2 duplo efeito
Come levador Martinetti ou esforço controlado: 2 duplo 

efeito

Posteriores, adicionais aos de série (Opcional)
Com elevador Martinetti ou esforço controlado (junto aos 

de série): 1 simples e 1 duplo efeito ou
1 duplo efeito e 1 duplo efeito flutuante

Com elevador Martinetti (em substituição aos de serie): 
1 simples, 1 duplo e 1 duplo efeito flutuante ou 1 duplo 

efeito e 1 duplo efeito flutuante | Com elevador de esforço 
controlado (em substituição dos de série): 1 simples e 1 

duplo efeito ou 1 duplo e 1 duplo efeito flutuante 

Joystick (opcional) Não disponível

Com comando eletrónico completo de 1 distribuidor 
simples efeito com caudal regulável e retorno livre, 5 
duplo efeito (em substituição dos de série) e sistema 

hidráulico melhorado

ELEVADOR POSTERIOR Standard: 2 cilindros externos. Opcional: esforço e posição controlados.

Braços terceiro ponto
Standart: engates normais cat. 1 e 2. Opcional: engates rápidos angulares cat. 1 e 2 braços reguláveis em 

comprimento e ganchos ajustáveis em largura.

Tirantes terceiro ponto Com regulação manual. Opcional: ponto e tirante com comando hidráulico.

Capacidade de elevação nas rotulas Kg. 2300

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Batería 100 Ah, alternador de 95 A

MODULO DE CONDUÇÃO
Monodireccional com semi-plataforma e pedais travão- 

embraiagem suspensos

Reversível com plataforma rotativa suspensa sobre 
amortecedores silent-blocks e pedais de travão-

embraiagem suspensos

ASSENTO

Standard: assento Confort com amortecimento ajustável 
em função do pesos do utilizador, cinto de segurança e 

sensor de presença de operador - Opcional: assento “Kab 
Seating”

Standard: assento Confort com amortecimento ajustável 
em função do pesos do utilizador, cinto de segurança e 
sensor de presença de operador. Sistema de inclinação 

por mola a gás. Opcional: assento “Kab Seating” e assento 
pneumático “Grammer”

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos múltiplos em banho de óleo com comando mecânico que atuam sobre as rodas posteriores

Travão De estacionamento De alavanca que atua sobre a transmissão traseira

DIREÇÃO Com direção hidráulica que atua sobre as rodas anteriores
Com direção hidráulica que atua sobre as rodas 

anteriores. Desviador de fluxo na versão reversível

SEGURANÇA De série: arco de proteção homologado, equipado com hidráulico para facilitar o baixar e levantar do arco.

CABINA (disponível como opção só para a versão 
reversível)

Não disponível 

Homologada e insonorizada, versão Confort com 6 
elementos ou versão cónica com 4 elementos, ambas 

com chassis monocasco montado sobre amortecedores 
silent-blocks. Equipada com ar condicionado, calefação 
e ventilação. Portas vidradas e janela sobre a parte po-

sterior do teto. Assento de tecido em substituição ao de 
serie. Opcional: filtro de carbono ativo

PAINEL DE COMANDOS
Com display a cores para a visualização de: hora de funcionamento, número de rpm, velocidade de avanço, número 

de rpm da TDF, consumo de combustível e hora atual. Instrumentação analógica completa de indicador do número de 
rpm, temperatura do líquido refrigerante de motor e nível de combustível. Avisadores acústicos e luminosos.

PNEUMÁTICOS (de série) 280/70-18

Opcional 9.50-20 * 320/65-18 * 340/65-18 * 300/70-20 * 320/70-20 * 340/65-20 * 31x15.50-15 XTC e STG * 13.6-16 Garden

GANCHOS DE REBOQUE (de série) Anteriores e posteriores CUNA

Opcional Posteriores CEE, CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider

PESO 

Com arco (kg) 2150 2250

Com cabina (kg) 2400

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Faróis de LED, proteção anterior, kit lâmpada rotativa, 

pesos anteriores 120 kg pesos para rodas 50 kg cada um

Suspensão hidráulica HDR com acumulador, faróis de LED, 
proteção anterior, kit lâmpada rotativa, pesos anteriores 

120 kg e pesos para as rodas 50 kg cada um
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BCS PORTUGAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS UNIPESSOAL, LDA  
ESTRADA NACIONAL 118, KM 45,5, 2130-073 BENAVENTE
Tel. +351 263 509 090 - PEÇAS +351 263 509 095
geral@bcsportugal.pt

M A D E  I N  I T A L Y

Uma gama completa de peças
originais controladas e com garantia

PEÇAS 

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

ASISTENCIA 

Uma segurança para a
satisfação do cliente.

GARANTÍA 

O SERVIÇO

www.bcsagricola.com


