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MOTOCULTIVADORES

A VERSATILIDADE DOS MOTOCULTIVADORES BCS POWERSAFE® 
PERMITE AOS NOSSOS CLIENTES SATISFAZER,EM CADA ESTAÇÃO 
DO ANO, TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CAMPO:

    PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA SEMENTEIRA
    O CUIDADO DE HORTAS E JARDINS
    A MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
    O CORTE DA ERVA ENTRE AS FILEIRAS DE VINHAS E POMARES
    RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO CULTIVADOS
    LIMPEZA DE RUAS OU ESTRADAS
    REMOÇÃO DE NEVE

GRAÇAS À SUA MANOBRABILIDADE E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO, 
OS MOTOCULTIVADORES BCS OFERECEM BOAS PRESTAÇÕES EM 
QUALQUER TIPO DE UTILIZAÇÃO E PODEM SER UTILIZADOS POR 
UMA AMPLA GAMA DE UTILIZADORES: DESDE AGRICULTORES 
AFICIONADOS ATÉ AOS AGRICULTORES PROFISSIONAIS, E TAMBÉM 
DESDE PARTICULARES ATÉ AOS JARDINEIROS.

A EMBRAIAGEM HIDRÁULICA POWERSAFE® TAMBÉM GARANTE 
AO OPERADOR A MÁXIMA FIABILIDADE, COMODIDADE E TOTAL 
SEGURANÇA.

DISPONÍVEIS COM TRANSMISSÃO MECÂNICA OU CONTÍNUA 
VARIÁVEL. TODOS OS MODELOS ESTÃO EQUIPADOS COM GUIADOR 
REVERSÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS COM ALFAIAS TRASEIRAS OU 
FRONTAIS.
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INIMITÁVEIS

CAIXA DE VELOCIDADES
com engrenagens em banho de óleo

que garante total longevidade e fiabilidade.

ENGATES RÁPIDOS
opcionais para a rápida substituição

de alfaias sem a utilização de ferramentas.

TRANSMISSÃO MECÂNICA
com inversor rápido do sentido de marcha.

EMBRAIAGEM POWERSAFE®
hidráulica multídisco em banho de óleo.

SÃO MUITAS AS VANTAGENS QUE FAZEM ÚNICOS OS MOTOCULTIVADORES BCS

TRAVÃO DE  ESTACIONAMENTO
de série em todos os modelos.

M A D E  I N  I T A L Y

MOTOCULTIVADORES
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INIMITÁVEIS

MOTORES PROFISSIONAIS
equipados com um elevado binário para 
um máximo rendimento, e também para 
utilizações mais dificeis e contínuas.

POSTO DE CONDUÇÃO
com guiador regulável em altura,
lateralmente, reversível a 180°; montado
sobre silent-blocks para reduzir as vibrações.

TOMADE DE FORÇA INDEPENDENTE
com engate livre de manutenção em banho 
de óleo

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA
com controlo de avanço EasyGrip.

DIFERENCIAL COM BLOQUEIO
para uma maior tração e uma excelente
manobrabilidade.

KIT DE CAPÔ
opcional para proteção 
e elemento estético.

5



6



MOTOCULTIVADORES

A EMBRAIAGEM POWERSAFE® DE DISCOS MÚLTIPLOS EM BANHO DE ÓLEO E 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO, PATENTEADA E EXCLUSIVA DO GRUPO BCS, GARANTE AO 
OPERADOR A MÁXIMA FIABILIDADE, UM MAIOR CONFORTO OPERATIVO, SEGURANÇA E 
ALTAS PRESTAÇÕES EM TODAS AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Travão incorporado que pára imediatamente a máquina e a alfaia 
em caso de abandono acidental do guiador.

É necessária uma dupla ação para retomar o trabalho: O sistema 
consiste em puxar a alavanca da embraiagem antes de poder 
baixar a alavanca com ação contínua.

SEGURANÇA

   

Embraiagem hidráulica sem manutenção.

Duração quase ilimitada inclusíve se for utilizada com alfaias de 
movimento alternativo como as barras de corte ou com elevada 
inércia como a destroçadora.

FIABILIDADE

Sem sobreaquecimento inclusíve se a máquina é utilizada 
durante muito tempo.

Sem baixo rendimento a qualquer temperatura durante a sua 
utilização

PRESTAÇÕES

Eliminação dos passos prévios ao arranque do motor: depois de 
largar o guiador, o motor permanece em funcionamento para 
retomar o trabalho.

Controlo ergonômico e suave da alavanca da embraiagem ao 
atuar sobre um distribuidor hidráulico e não sobre uma mola 
como nas embraiagens tradicionais.

CONFORTO

Extendida a 5 anos em todo o conjunto da embraiagem PowerSafe®.

GARANTIA

FIABILIDADE
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A GAMA

780HY

STARGATE

MOTOCULTIVADORES
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6  MODELOS DISPONÍVEIS COM TRANSMISSÃO MECÂNICA OU CONTÍNUA VARIÁVEL, MOTORES A GASOLINA 
OU DIESEL, COM ARRANQUE MANUAL OU ELÉTRICO, PARA UM TOTAL DE 28 VERSÕES DIFERENTES, 
CADA UMA COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÚNICAS PARA SATISFAZER TODAS AS NECESSIDADES DE 
TRABALHO NOS 365 DIAS DO ANO.

770HY
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728

MOTOCULTIVADORES

Motor Combustível Arranque Potência kW/CV

HONDA GX200 Gasolina Manual 4,1 / 5,5

Gráfico de velocidade em km/h com rodas 4.0-10

I AT

1,20
II AT

2,77
III AT

4,08
III AD

3,88
II AD

2,63
I AD

1,14

I AT

1,14
II AT

2,63
III AT

3,88
III AD

4,08
II AD

2,77
I AD

1,20

MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM TRANSMISSÃO MECÂNICA E EMBRAIAGEM 
HIDRÁULICA POWERSAFE®.

728 PowerSafe® é um motocultivador de baixo peso e pequenas dimensões, ideal para 
trabalhar de forma fácil e com segurança em pequenas áreas com espaços reduzidos. 

Trabalho em hortas e jardins, corte de erva, limpeza de mato ou remoção de neve, são 
apenas algumas das exigências que o operador pode realizar. 

CAIXA DE VELOCIDADES
3 + 3

POTÊNCIA MÁX.
5,5 CV

DIFERENCIAL
Não

LARGURA MÁX. DA FRESA
66 cm
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MOTOCULTIVADORES

738

Gráfico de velocidade em km/h com rodas 5.0-10

Motor Combustível Arranque Potencia kW/CV

HONDA GX270 Gasolina Manual ou Elétrico 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Manual ou Elétrico 5,5 / 7,5
I AT

1,26
II AT

2,92
III AT

4,30
III AD

4,53
II AD

3,08
I AD

1,33

I AT

1,33
II AT

3,08
III AT

4,53
III AD

4,30
II AD

2,92
I AD

1,26

MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM TRANSMISSÃO MECÂNICA E EMBRAIAGEM 
HIDRÁULICA POWERSAFE®.

738 PowerSafe® é um motocultivador profissional destinado a agricultores e a particulares 
exigentes.

Permite satisfazer todas as exigências numa exploração agrícola, o corte da erva entre as 
fileiras das vinhas ou hortas, a recuperação de áreas não cultivadas, a remoção de neve e e 

cuidado de hortas e jardins de média e grandes dimensões. 

A presença do diferencial permite uma maior manobrabilidade do motocultivador, e ao inserir 
o bloqueio através da alavanca no guiador obtém-se uma maior aderência ao solo, e um 

movimento de avanço sem qualquer dificuldade.

CAIXA DE VELOCIDADES
3 + 3

POTÊNCIA MÁX.
8,6 CV

DIFERENCIAL
Sim

LARGURA MÁX. DA FRESA
66 cm
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MOTOCULTIVADORES

I AT

1,26
II AT

2,92
III AT

4,30
III AD

4,53
II AD

3,08
I AD

1,33

I AT

1,33
II AT

3,08
III AT

4,53
III AD

4,30
II AD

2,92
I AD

1,26

MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM TRANSMISSÃO MECÂNICA E EMBRAIAGEM 
HIDRÁULICA POWERSAFE®.

740 PowerSafe® é um motocultivador profissional destinado a uma utilização intensiva. 

Ideal para a construção e cuidado de hortas, manutenção de espaços verdes, remoção de neve, 
corte da erva e limpeza entre as fileiras das vinhas, ou grandes áreas não cultivadas. 

A presença do diferencial aumenta a manobrabilidadeque quando combinado com os travões, 
faz com que a utilização do motocultivador seja ágil, inclusíve quando se manobra em terrenos 
inclinados.

Os travões a tambor permitem travar de forma independente uma só roda para auxiliar a direção.

CAIXA DE VELOCIDADES
3 + 3

POTÊNCIA MÁX.
11,7 CV

DIFERENCIAL
Sim

LARGURA MÁX. DA FRESA
80 cm

Motor Combustível Arranque Potência kW/CV

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

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

Gráfico de velocidade em km/h com rodas 5.0-10
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MOTOCULTIVADORES

MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM TRANSMISSÃO MECÂNICA E EMBRAIAGEM 
HIDRÁULICA POWERSAFE®.

750 PowerSafe® é um motocultivador super profissional, idealizado e criado para agricultores 
e jardineiros, ideal para trabalhos agrícolas desde gradar e fresar o solo, corte da erva entre 
as fileiras de vinhas e pomares, manutenção de hortas e jardins de grandes superficies, e em 
terrenos especialmente dificeis.

Os redutores em cascata das rodas, a tomada de força reforçada, o diferencial com bloqueio 
e os travões independentes para uma maior manobrabilidade, fazem do 750 PowerSafe® 
um verdadeiro trator de 2 rodas.

O engate rápido standard também permite substituir a alfaia sem a utilização de ferramentas.

CAIXA DE VELOCIDADES
3 + 3

POTÊNCIA MÁX.
10,5 CV

DIFERENCIAL
Sim

LARGURA MÁX. DA FRESA
85 cm

Motor Combustível Arranque Potência kW/CV

KOHLER KD440 Diesel Manual ou Elétrico 8 / 10,5
I AT

1,03
II AT

2,39
III AT

3,51
III AD

3,34
II AD

2,27
I AD

0,98

I AT

1,03
II AT

2,39
III AT

3,51
III AD

3,34
II AD

2,27
I AD

0,98

Gráfico de velocidade em km/h com rodas 6.5/80-12
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A transmissão hidrostática permite inverter o sentido de 
marcha e ajustar a velocidade de avanço de forma contínua, 
sem necessidade de utilizar a alavanca da embraiagem, 
o inversor rápido (que neste caso não está presente), ou 
mudanças de velocidade sem que a alfaia tenha de parar.

De fato, basta acionar a alavanca de avanço EasyGrip no 
guiador direito, a direção e a velocidade podem ser ajustadas 
dependendo das condições do terreno e da manobra a ser 
realizada.

Além disso, com a transmissão hidrostática, o motor e a 
tomada de força funcionam a uma velocidade constante, 
independentemente da velocidade de avanço da máquina.

TRANSMISSÃO 
CONTÍNUA 
VARIÁVEL
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MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA (CVT) E 
EMBRAIAGEM HIDRÁULICA POWERSAFE®.

O 770 HY PowerSafe® é um motocultivador profissional de duas rodas criado para utilizações 
intensivas em parcelas de terreno de médio e grande porte.

A transmissão contínua variável, com 2 gamas de velocidades, garante um excelente conforto 
operacional, especialmente durante as operações difíceis, em terrenos irregulares e durante 
trabalhos que envolvem inversões frequentes, como manutenção de jardins, espaços verdes, 

limpeza de áreas não cultivadas e remoção de neve.

A presença do diferencial aumenta a manobrabilidade que aliada aos travões independentes 
nas duas rodas, torna o motocultivador mais ágil, mesmo nas mudanças de direção.

Nº DE VELOCIDADES
2-faixas de velocidade: lento / rápido

POTÊNCIA MÁXIMA
11,7 hp

DIFERENCIAL
Sim

LARGURA MÁXIMA DA FRESA
80 cm

veloc. rápida
de 0 
a 5,7 

de 0 
a 3,9   

de 0 
a 4,3 

de 0 
a 6,4

veloc.rápidaveloc.lenta veloc. lenta

veloc.rápida
de 0 
a 6,4 

de 0 
a 4,3   

de 0 
a 3,9  

de 0 
a 5,7 

veloc.rápidaveloc.lenta veloc.lenta

Gráfico das velocidades em km/h com rodas 5.0-10

MOTOCULTIVADORES
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770HY

Motor Combustível Arranque Potência kW/hp

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

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1
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STARGATE

Motor Combustível Arranque Potência kW/hp

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

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL COM NOVA TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA (CVT) E 
EMBRAIAGEM HIDRÁULICA POWERSAFE®.

Com o modelo 780 HY StarGate, começa a nova era dos motocultivadores multifuncionais de 
duas rodas BCS.

A nova transmissão, totalmente redesenhada, introduz nesta máquina uma caixa de 
velocidades continuamente variável para um grupo ainda maior de utilizadores, tanto para 
uso amador quanto para uso agrícola profissional.

Graças à nova posição de condução, as condições de trabalho são mais confortáveis, 
especialmente em condições operacionais difíceis, durante manobras em torno de obstáculos 
ou no final do campo.

O utilizador do 780 HY StarGate beneficia da transmissão continuamente variável (CVT), 
especialmente nos casos em que a velocidade e a direção da máquina são frequentemente 
alteradas.

A manobra não requer nenhuma ação nas alavancas da embraiagem e caixa de velocidades, 
basta ajustar a alavanca EasyGrip posicionada no guiador sem o soltar para um maior conforto 
em total segurança.

780HY

Nº VELOCIDADES
 1 gama de velocidades à frente 

POTÊNCIA MÁXIMA
11,7 hp

DIFFERENCIAL
Sim

LARGURA MÁX. FRESA
80 cm

de 0 
a 4,8 

Gráfico das velocidades em km/h com rodas 5.0-10

de 0 
a 4,2 

de 0 
a 4,2   

de 0 
a 4,8   
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AS VANTAGENS DA GAMA STARGATE

Renovado com desenhos modernos, cativantes como é tradição 
dos produtos BCS.

A níveis máximos com:

 Travões de trabalho independentes nas duas rodas 
(com câmara de fundição como as dos modelos mais 
profissionais). 

 
 Travão de estacionamento de alavanca que atúa 

sobre ambas as rodas.

Graças ao sistema de refrigeração por óleo, e à exclusiva 
embraiagem PowerSafe® com múltiplos discos de aço em 
banho de óleo para garantir não só resistência, mas também 
comodidade, segurança e alto rendimento a qualquer  
temperatura e condições de trabalho.

Graças ao reduzido número de componentes 
cuidadosamente desenhados e fabricados.

Melhorado, graças ao guiador completamente renovado, equipado com:

 Alavancas sintéticas similares à das motos, que são ainda 
mais confortáveis de manusear.

 Manipulos antideslizantes de alta aderência, indispensáveis 
para operações em terrenos irregulares, fabricados em 
material suave e extremamente cómodo.

 EasyGrip comando de avanço de alavanca com posição 
central de paragem.

A tomada de força ligada mecanicamente ao motor, assegura:

 Menor dissipação de energia.

 Binário sempre disponível para o trabalho. 

A tração das rodas, por outro lado, tem as vantagens da 
transmissão hidrostática:

 Ser independente da tomada de força

 Ter variação continua da velocidade em ambos os sentidos 
de marcha: na prática, o utilizador não necessita de atuar na 
embraiagem e da caixa de velocidades.

CONFORTO OPERATIVO

ALTAS PRESTAÇÕES

DESENHO

SEGURANÇA 

BAIXA MANUTENÇÃO 

BAIXO RUÍDO

MOTOCULTIVADORES
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AS VANTAGENS DA GAMA STARGATE
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MOTOCULTIVADORES

OS MOTOCULTIVADORES BCS PODEM SER UTILIZADOS EM MUITOS TIPOS DE TRABALHO, ALÉM DA 
CLÁSSICA TAREFA DE FRESAR.

A REVERSIBILIDADE DO POSTO DE CONDUÇÃO COMBINADOS COM A RELAÇÃO CORRETA ENTRE AS 
VELOCIDADES DE AVANÇO E A TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, PERMITE QUE TODOS OS MODELOS 
SEJAM UTILIZADOS DE  FORMA PROFISSIONAL, SEJA COM ALFAIAS FRONTAIS OU TRASEIRAS.

A AMPLA GAMA DE ALFAIAS ORIGINAIS FAZ COM QUE OS MOTOCULTIVADORES BCS SEJAM 
FERRAMENTAS DE TRABALHO INDISPENSÁVEIS PARA TODAS AS ESTAÇÕES DO ANO. 

ALFAIAS
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ALFAIAS
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MOTOCULTIVADORES

FRESA

* dados puramente indicativos e referidos a condições de trabalho standard

ROLO DEPTH 
ROLLER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência mínima requerida*: 5,5 CV (52 cm) - 5,5 CV
(66 cm) - 9,1 CV (80 cm) - 10,5 CV (85 cm)

Transmissão com engranagens em banho de óleo.

Profundidade de trabalho ajustável

Largura da fresa ajustável, variando o número
de lâminas e largura do capô.

Proteção contra acidentes para a segurança do operador.

Opcional: roda de apoio da fresa, abre regos posterior, Precision 
Depth Roller.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ajuste da profundidade de penetração das lâminas de corte, desde 
1 cm até à máxima profundidade do fresado.

Rolo de aço com orificios suportados por casquilhos metálicos 
auto-lubrificados.

USO

Cultivo da terra em preparação para semear, enterramento de 
resíduos vegetais, destruição de ervas daninhas, capinar em entre 
linhas de culturas hortícolas e floricultura.

USO

Montado atrás da fresa, o rolo permite o ajuste da profundidade 
da lavoura com extrema precisão, e a preparação da cama para 
semear nivelando a camada superior do solo já trabalhado.

VERSÕES DISPONÍVEIS

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

VERSÕES DISPONÍVEIS

Para fresas com largura de trabalho 66 - 80 cm.
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ABRE-REGOS
RETROFRESA

ABRE-REGOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ângulo de penetração regulável através de tirante.

Profundidade de penetração regulável através de parafuso.

Largura do sulco regulável abrindo as pás

Largura máxima do sulco: 385 mm – 410 mm (versão para 
motocultivador 750 PowerSafe®).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura do sulco regulável abrindo as pás.

Largura máxima do sulco: 590 mm.

USO

Criação de um sulco no solo previamente lavrado, abertura de 
pequenas valas de drenagem, recalce de culturas em linha.

USO

Montado atrás da fresa, permite a criação de um sulco, a abertura 
de pequenas valas de drenagem ou o suporte de culturas em linha.
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MOTOCULTIVADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 20 cm.

Profundidade de penetração ajustável através de um parafuso.

Altura da lâmina ajustável

Ângulo de trabalho regulável através de alavanca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 20 cm.

Duas aivecas de arado giratórias a 180 ° através de alavanca.

Profundidade de penetração da aiveca regulável

Altura da lâmina ajustável.

Ângulo de trabalho regulável

USO

Fragmentação e despejo de terra em preparação para sua 
posterior transformação ou semeadura direta. Ao arar a terra, 
as ervas daninhas e culturas anteriores são enterradas, e sua 
decomposição é facilitada.

USO

Fragmentação e despejo da terra em preparação para posterior 
processamento ou diretamente para semear. Gira a 180°, 
permitindo que gire sempre do mesmo lado, tanto na ida quanto 
na volta.

CHARRUA CHARRUA DUPLA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 25 cm.

Potência mínima necessária*: 7,5 CV

Transmissão com engrenagens em banho de óleo.

Proteção tubular contra acidentes para a segurança do operador

Profundidade de trabalho regulável através da roda de apoio. 

Placa lateral fornecida para obter uma lavoura sem sulcos ou para 
evitar que o solo cubra as culturas próximas.

Opcional: peso aplicável desde 6 kg cada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 25 cm.

Potência mínima necessária*: 7,5 CV

Duas palas de arado giratórias a 180 ° através de alavanca

Transmissão com engrenagens em banho de óleo

Proteção tubular contra acidentes para a segurança do operador

Profundidade de trabalho regulável através da roda de apoio.

USO

Preparação da terra para semear através da charrua e da fresa numa 
só passagem, destruição de ervas daninhas, lavoura de pequenas 
superficies para cultivar, criação de sulcos efetuando várias passagens. 

USO

Preparação do solo para semear, integrando a lavoura e a moagem 
numa única passagem, trabalho para pequenas áreas a serem 
cultivadas. Girando os arados a 180°, permite sempre dar a volta 
pelo mesmo lado, tanto no passo de avanço como no passo de 
retorno.

CHARRUA  
ROTATIVA
GROUNDBLASTER

GROUNDBLASTER
DUPLA

* dados puramente indicativos e referidos a condições de trabalho standard

* dados puramente indicativos e referidos a condições de trabalho standard
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MOTOCULTIVADORES

* dados puramente indicativos e referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

Potência mínima necessária*: 7,5 CV

Transmissão com engranagens em banho de óleo

Profundidade de trabalho regulável através da roda frontal

Largura de trabalho regulável através das alas superiores.

Opcional: par de ensanchadores, peso 30 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de corte de 80 a 210 cm.

Patins para ajuste da altura do corte

Fixação de lâminas de chapa com rebites de maiores dimensões e 
em aço de carbono de alta resistência.

Arrastador de lâmina reforçado e de aço temperado.

Auto ajuste de arrastador de lâmina (para Duplex e Dual Laser® 
Elasto).

Opcional: Peso de 12 kg para grupo de acionamento.

USO

Equipamento para sulcos de cultivos entre linhas e limpeza de 
ervas daninhas do solo, melhorando a sua permeabilidade.

USO

Corte da erva sem ser recolhida e forragem em qualquer terreno 
plano, ou montanhoso

ENCAMADOR 
RIDGE 2

BARRA DE CORTE

VERSÕES DISPONÍVEIS

Barra Laser® - Barra com dentes semifinos - Barra Duplex - Barra 
Dual Laser® com Elasto ou fixo 

Grupo de acionamento em banho de óleo - Grupo de acionamento 
em banho de óleo com movimento duplo
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* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de corte: 56 cm

Potência mínima requerida*: 3,6 kW.

Transmissão com engrenagens em banho de óleo 

Rodas frontais para a máxima manobrabilidade

Altura de corte: regulável através de alavanca

Travão da lâmina automático, segundo a norma EN 12733 standard

Cesto recolhedor: 60 litros de capacidade.

USO

Corte de relva com cesto de recolha, manutenção de espaços 
verdes e pequenos jardins públicos ou privados

CORTA-RELVAS
DE 1 SÓ LÂMINA

* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

USO

Corte de relva com cesto de recolha, manutenção profissional de 
parques, campos desportivos, jardins públicos e privados.

CORTA-RELVAS

VERSÕES DISPONÍVEIS

Corta-relvas de 1 só lâmina de 56 cm -
Corta-relvas de 2 lâminas de 100 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de corte: 100 cm

Potência mínima requerida*: 5,5 CV (corta-relvas de 1 lâmina 56 
cm) - 7,5 CV (corta-relvas de 2 lâminas 100 cm).

Transmissão com engrenagens em banho de óleo.

Roda livre anti-arrasto (só para corta-relvas de 2 lâminas de 100 
cm) e travão automático segundo a norma EN 12733.

4 lâminas pivotantes (no corta-relvas de 2 lâminas de 100 cm)

Rodas frontais reguláveis para o ajuste horizontal do corta-relvas 
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)
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MOTOCULTIVADORES

* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de corte: 80 cm.

Potência mínima necessária*: 9,3 CV

Travão de lâmina automático de acordo com EN 12733 e roda livre 
anti-arrasto.

Transmissão com engrenagens em banho de óleo.
 
Ponte basculante.

Rodas frontais pivotantes e ajustáveis para o ajuste horizontal do 
sistema de corte.

Altura de corte regulável através de distanciais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Trituradora de erva de 1 só rotor  com lâminas intercambiáveis em 
forma de “Y”.

Potência mínima necessária*: 6,8 CV (60 cm) - 8,1 CV (75 cm) -
10,2 CV (90 cm) - 11,5 CV (110 cm).

Travão de lâmina automático segundo a norma EN 12733 e roda 
livre anti-arrasto.

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

Abertura frontal móvel com tela e barra de proteção

Rodas frontais pivotantes. Bloqueável para trabalhos em terrenos 
inclinados (só para modelos de 90 e 110 cm)

Altura de corte regulável de forma contínua através de manivela

Opcional: kit de martelos, rolo traseiro de proteção da erva, peso 
de 13 kg.

USO

Corte rústico com descarga de erva, arbustos sobre terras não 
cultivadas e vegetação rasteira.

USO

Recuperação e manutenção de zonas com de arbustos e limpeza 
de matas, vegetação rasteira e parques rústicos. Destruição de 
restos de poda e controle de plantas daninhas em trabalhos entre 
fileiras.

TRITURADORA DE DESTROÇADORA / TRITURADORA

1 LÂMINA BLADERUNNER

VERSÕES DISPONÍVEIS

Largura de corte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.
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LIMPA-NEVES
DE LÂMINA

* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Trituradora de erva de 1 só rotor com lâminas intercambiáveis em 
forma de “Y”.

Potência mínima necessária*: 8,1 CV (75 cm) - 10,2 CV (90 cm)

Travão de lâmina automático segundo a norma EN 12733 e roda 
livre anti arrasto.

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

Abertura frontal protegida por chapas móveis de aço

Rolo de proteção de erva traseiro de série.

Altura de corte regulável de forma continua através de manivela

Opcional: Kit de martelos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 100 cm.

Estrutura de aço.

Final da lâmina em poliuretano.

Forma curva para facilitar o deslizamento da neve.

Ajustável lateralmente desde o posto de condução

Altura desde o solo regulável

Opcional: peso de 17 kg.

USO

Triturado de restos de poda e controle de ervas daninhas na 
lavoura entre linhas, regeneração e manutenção pesada por silvas, 
e arbustos de terras não cultivadas, vegetação rasteira e parques 
rurais, mesmo em terrenos inclinados.

USO

Limpa-neves profissional apto para qualquer superficie e para 
movimento de areia ou cascalho.

DESTROÇADORA / TRITURADORA

ROLLERBLADE

VERSÕES DISPONÍVEIS

Largura de corte: 75 - 90 cm.
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MOTOCULTIVADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de trabalho: 92 cm.

Material: chapa de aço de alta resistência de 91,5 cm. de largura 
x 30,5 cm. de altura.

5 posições de ângulo.

Folha de aço grossa, de 0,9 cm.

USO

A pala Dózer está desenhada para movimentar e retirar gravilha, 
areia, terra e outros pequenos detritos, bem como para nivelar o 
solo.

PALA DOZER LIMPA-NEVES
DE TURBINA

* dados indicativos e referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência mínima necessária*:
versão 60 cm:  6,8 CV
versão 70 cm:  8,1 CV

Transmissão com engrenagens em banho de óleo e caixa de liga.

Chaminé de aço inoxidável, 180° ajustável diretamente desde o 
posto de condução.

Patins ajustáveis para regular a altura desde o solo.

Pernos de segurança para proteger os rotores no caso de choques.

Opcional: peso para equilibrio
versão 60 cm:  5 Kg
versão 70 cm:  4 Kg

USO

Limpeza rápida e sem esforço de avenidas, calçadas e 
estacionamentos, recolhendo e lançando neve

VERSÕES DISPONÍVEIS

Largura de trabalho: 60 - 70 cm.
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VARREDORA

* dados indicativos e  referidos a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência mínima necessária*: 5,5 CV

Transmissão com engrenagens em banho de óleo e caixa de liga.

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

Rodas traseiras para uma maior manobrabilidade.

Ajustável lateralmente diretamente desde o posto de condução.

Altura da limpeza é regulável

USO

Retirada da neve superficial e limpeza geral de avenidas, calçadas, 
estacionamentos ou recintos fechados.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Largura de trabalho: 80 - 100 - 120 cm.

PNEUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rasto agrícola: uso agrícola. O perfil com garras também permite 
uma boa aderência em solo duro e macio.

Lug Tyre: uso agrícola. O perfil com garras permite uma boa 
aderência mas com menor compactação do solo.

Terra Tyre: utilizado para manutenção de espaços verdes e 
corte da erva. O perfil ampliado permite uma maior flutuação e 
compactação mínima do solo.

Garden: utilizado para a manutenção de espaços verdes em 
superficies de alta qualidade. O perfil de baixa compactação 
protege a relva.

USO

Rodas pneumáticas com diferentes perfis para vários tipos de 
aplicações na agricultura, manutenção de espaços verdes ou corte 
da erva.

TERRA TYRE        LUG TYRE      GARDEN RASTO
AGRÍCOLA
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DISTANCIAIS
PARA RODAS

USO

Os espaçadores de roda foram criados para alargar a via da máquina 
em 6 cm de cada lado, melhorando assim a sua estabilidade em 
terrenos inclinados transversais ou terrenos irregulares.

MOTOCULTIVADORES

USO

Rodas de ferro que substituem as rodas de borracha para diversos 
tipos de utilização no campo agrícola.

RODAS
METÁLICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodas gaiola: uso agrícola em solos muito duros. As travessas 
penetram mais profundamente no solo evitando que as rodas 
deslizem. Também se podem utilizar   em solo macio onde as rodas 
de borracha podem deslizar.

Aneis duplos: acoplados ás rodas de gaiola, duplicam a superficie 
de apoio, aumentando ainda mais a aderência.
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LUBRIFICANTES   ENGATE RÁPIDODISTANCIAIS
PARA RODAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bases e matérias-primas sintéticas de alta qualidade. 
 
Formulado especificamente para tratores de duas rodas BCS.

USO

Composto por uma haste e um casquilho, o engate rápido é o 
acessório ideal para trocar as alfaias de forma rápida e fácil, sem 
a utilização de ferramentas.

De série equipado no motocultivador 750 PowerSafe®.

USO

Os lubrificantes originais PowerLube são os únicos que garantem 
o bom funcionamento dos componentes hidráulicos e mecânicos 
dos tratores de duas rodas BCS e, ao mesmo tempo, garantem a 
sua perfeita eficiência ao longo do tempo.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Lubrificante para transmissão hidromecânica - Lubrificante para 
transmissão hidrostática e motor.
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Motor Combustível Arranque             Potência kW/CV Caixa de 
velocidades

Velocidades 
à frente + atrás

Inversor
rápido Embraiagem Travões Diferencial Tomada de força Posto de 

condução Rodas Dispositivos de 
segurança

Alfaias
BCS aplicáveis

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim em 

banho de óleo

2 faixas de velocidade 
(lento/rápido) para 
frente e para trás

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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Jaula
Ø 49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim em 

banho de óleo

2 faixas de velocidade 
(lento/rápido) para 
frente e para trás

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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Jaula
Ø 49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

728

738

740

750

770HY

780HY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STARGATE

MOTOCULTIVADORES

HONDA GX270 Gasolina Manual ou Elétrico 6,3 / 8,6

De engrenagens e 
parafuso sem fim 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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Jaula Ø43 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina, varredora.

KOHLER KD350 Diesel Manual ou Elétrico 5,5 / 7,5

HONDA GX200 Gasolina Manual 4,1 / 5,5
De engrenagens e 

parafuso sem fim em 
banho de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
De estacionamento Não

Independente da caixa 
de velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

4.00-8
4.0-10
5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Jaula Ø43 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, barra 
de corte, corta-relva, 
BladeRunner, limpa-

neve de lâmina e 
turbina, varredora.

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim 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 velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15

Jaula Ø49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

KOHLER KD440 Diesel Manual ou Elétrico 8 / 10,5
De engrenagens e 

parafuso sem fim 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 velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

6.5/80-12
6.5/80-15

Jaula Ø58 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, abre-regos, 
charrua, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 
RollerBlade, 
varredora.
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Motor Combustível Arranque             Potência kW/CV Caixa de 
velocidades

Velocidades 
à frente + atrás

Inversor
rápido Embraiagem Travões Diferencial Tomada de força Posto de 

condução Rodas Dispositivos de 
segurança

Alfaias
BCS aplicáveis

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim em 

banho de óleo

2 faixas de velocidade 
(lento/rápido) para 
frente e para trás

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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Jaula
Ø 49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim em 

banho de óleo

2 faixas de velocidade 
(lento/rápido) para 
frente e para trás

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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15                               

Jaula
Ø 49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

Para mais informações, dimensões e pesos consultar a web www.bcsagricola.com

HONDA GX270 Gasolina Manual ou Elétrico 6,3 / 8,6

De engrenagens e 
parafuso sem fim 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 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Jaula Ø43 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina, varredora.

KOHLER KD350 Diesel Manual ou Elétrico 5,5 / 7,5

HONDA GX200 Gasolina Manual 4,1 / 5,5
De engrenagens e 

parafuso sem fim em 
banho de óleo

3 + 3 Sim
PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
De estacionamento Não

Independente da caixa 
de velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

4.00-8
4.0-10
5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
Jaula Ø43 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, barra 
de corte, corta-relva, 
BladeRunner, limpa-

neve de lâmina e 
turbina, varredora.

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

De engrenagens e 
parafuso sem fim 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 velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

5.0-10
5.0-12

6.5/80-12
6.5/80-15

Jaula Ø49 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, PDR, abre-
regos, charrua, 
Groundblaster, 

Ridge2, barra de 
corte, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 

RollerBlade, limpa 
neve de lâmina e 
turbina,varredora.

YANMAR L100V Diesel Manual ou Elétrico 6,8 / 9,1

KOHLER KD440 Diesel Manual ou Elétrico 8 / 10,5
De engrenagens e 

parafuso sem fim 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 velocidades.

De 990 rev/min (con
motor a 3600
rev/ min) com

acoplamento em 
banho de óleo

Montado sobre
silent-blocks
com guiador

regulável
em altura,

lateralmente e reversível

6.5/80-12
6.5/80-15

Jaula Ø58 cm

Conforme a norma
EN 709/A4

Fresa, abre-regos, 
charrua, corta-

relva, trituradora, 
BladeRunner, 
RollerBlade, 
varredora.
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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.

GARANTIA 

BCS PORTUGAL MÁQ. AGRÍC. UNIP., LDA · Estrada Nac. 118, Km 45,5 , 2130-073 Benavente · Tel. 263 509 090 - Peças 263 509 095 · geral@bcsportugal.pt · www.bcsagricola.com


