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GAMA
INVICTUS 35
Caracterizada por dimensões extremamente 
compactas, a gama Invictus 35 é composta 
por tratores isodiamétricos multifuncionais 
destinados a agricultores aficionados, semi-
profissionais, profissionais e agricultores de 
pequenas explorações, especializadas em 
culturas em estufas, hortas, vinhas ou viveiros

Disponível em 2 versões:

AR – Chassis com articulação central, largura de passo estreito 
e raio de viragem reduzido

RS – Chassis com rodas direcionais, estabilidade e aderência 
para ser utilizado em todo o tipo de terrenos, inclusive em zona 
com declives.

INVICTUS 35

Distribução hidráulica generosa
com a possibilidade de configurar 
até ao máximo com 6 tomadas 

hidráulicas.

TDF independente com 
embraiagem multidisco em 

banho de óleo (opc.)
disponível apenas na versão RS.

Alavancas de velocidade
colocadas debaixo do volante para uma 

máxima accesibilidade desde o posto de 
condução. 

A GAMA INVICTUS 35 É A UNICA NA SUA CLASSE QUE 
OFERECE UMA VERSÃO ARTICULADA.



Tamanho compacto e direção 
hidrostática
para uma grande manobrabilidade, mesmo 
em locais estreitos e apertados

Atraente
com luzes duplas de trabalho 
integradas no capô e novos gráficos.

Depósito de combustível
de 43 litros para uma larga autonomía de trabalho.

Motor Kubota
de 25 CV , e binário 
máximo de 71,5 Nm.
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INVICTUS 35 AR
Ficha técnica

A B C D E 
max

F                                           
min/max

G
min/max                                                         

985 1200 705 2890 1990 989 / 1391 237 / 258

* Medidas em mm

INVICTUS 35

6.50-16 210/95 R16
(7.50-16)  260/70 R16 240/70-15

Garden

jante regulável jante regulável jante regulável jante fixa

H                           183 209 258 253

I                                                                806 / 1182 806 / 1182 882 / 1040 906 / 1082

F                                                                                         989 / 1365 1015 / 1391 1140 / 1298 1159 / 1335

* Medidas em mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da via - F = Largura do trator   
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVICTUS 35 AR

MOTOR Kubota D1105

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1123

Aspiração Natural

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 18,5 / 25

Regime nominal (Rpm) 3000

Binário máximo (Nm/Rpm) 71,5 / 2200

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 43

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

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades com inserção de marchas facilitadas a 12 velocidades: 8 à frente e 4 atrás

Velocidade de deslocação mín/máx 
(km/h) 1,3 / 28

Embraiagem de transmissão Monodisco a seco

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em  simultâneo com comando mecânico

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR A 540 Rpm. e sincronizada com o avanço

Comando da TdF Mecânico

CIRCUITO HIDRÁULICO

Caudal hidráulico para a direção 
hidráulica, ao elevador e aos 
distribuidores (l/min)

16,5

Pressão hidráulica máxima (bar) 125

DISTRIBUIDORES POSTERIORES A comando mecânico

De série 1 DE (no total de 2 tomadas hidráulicas)

Como opção e em substituição aos 
de série 1 SE e 1 DE (no total de 5 tomadas hidráulicas) ou 1 DE e 1 DE com engate a pressão (no total de 6 tomadas hidráulicas)

CIRCUITO ELÉTRICO Batería 60 Ah / 12 V - Alternador 40 A

ELEVADOR POSTERIOR Dois martinetti externos

Engates de alfaia a três pontos Com engates normais cat. 1

Tirante do terceiro ponto Com regulação manual

Capacidade de elevação nas 
rótulas (kg) 950

MODULO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma

Assento Com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo’. 
Assento Confort com regulação longitudinal, em altura e com amortecedores em função ao peso do condutor.

TRAVÕES DE SERVIÇO De tambor que atúa sobre as rodas posteriores

Trvação de estacionamento Atuando sobre os travões de serviço

DIREÇÃO Direção com orbitrol atuando sobre a articulação central

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

PAINEL DE COMANDOS Com instrumentação analógica completa de indicador de horas de funcionamento, número de rotações do motor, velocidade de 
avanço e indicadores luminosos

PNEUMÁTICOS 6.50-16 * 210/95R16 * 7.50 L15 * 260/70R16 * 240/70-15 Garden

ENGATE DE REBQUE (de série) Anterior - Posterior CUNA cat. B regulável em altura

Como opção Posterior CEE

PESO com chassis de proteção (kg) 1040

ACESSÓRIOS Kit farol de trabalho posterior, kit lâmpada  rotativa, pesos para rodas 40 Kg. cada



INVICTUS 35 RS
Ficha técnica

INVICTUS 35

A B C D E 
max

F                                           
min/max

G
min/max                                                         

985 1200 705 2890 1990 1069 / 1391 237 / 258

* Medidas em mm

6.50-16 210/95 R16
(7.50-16)  260/70 R16 240/70-15

Garden

jante regulável jante regulável jante regulável jante fixa

H                           183 209 258 253

I                                                                886 / 1182 886 / 1182 944 / 1102 906 / 1082

F                                                                                         1069 / 1365 1095 / 1391 1202 / 1360 1159 / 1335

* Medidas em mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da vía - F = Largura do trator    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVICTUS 35 RS

MOTOR Kubota D1105

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1123

Aspiração Natural

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 18,5 / 25

Regime nominal (Rpm) 3000

Binário máximo (Nm/Rpm) 71,5 / 2200

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 43

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

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades com inserções de marchas facilitadas a 12 velocidades: 8 à frente e 4 atrás

Velocidade de deslocação mín/máx 
(km/h) 1,3 / 28

Embraiagem de transmissão Monodisco a seco

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em simultâneo com comando mecâncio

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR A 540 Rpm. e sincronizada com o avanço

Comando da TdF Mecânico

CIRCUITO HIDRÁULICO

Caudal hidráulico da direção 
hidráulica, ao elevador e aos 
distribuidores (l/min)

16,5

Pressão hidráulica máxima (bar) 125

DISTRIBUIDORES POSTERIORES A comando mecânico

De série 1 DE (no total de 2 tomadas hidráulicas)

Como opção e em substituição aos 
de série 1 SE e 1 DE (no total de 5 tomadas hidráulicas) ou 1 DE e 1 DE com engate a pressão (no total de 6 tomadas hidráulicas)

CIRCUITO ELÉTRICO Batería 60 Ah / 12 V - Alternador 40 A

ELEVADOR POSTERIOR Dois martinetti externos

Engate de alfaias a três pontos Com engates normais cat. 1

Tirante do terceiro ponto Com regulação manual

Capacidade de elevação nas 
rótulas (kg) 950

MODULO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma

Assento "Com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo’. 
Assento Confort com regulação longitudinal, em altura ,e com amortecedores em função do peso do condutor"

TRAVÕES DE SERVIÇO De tambor que atúa sobre as rodas posteriores

Travão de estacionamento Atuando sobre os travões de serviço

DIREÇÃO Direção com orbitrol atuando sobre as rodas anteriores

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

PAINEL DE COMANDOS Com instrumentação analógica completa de indicador de horas de funcionamento, número de rotações do motor, velocidade de 
avanço e indicadores luminosos

PNEUMÁTICOS 6.50-16 * 210/95R16 * 7.50 L15 * 260/70R16 * 240/70-15 Garden

ENGATE DE REBOQUE (de sÉrie) Anterior - Posterior CUNA cat. B regulável em altura

Como opção Posterior CEE

PESO com chassis de proteção (kg) 1060

ACESSÓRIOS TdF. posterior independente a 540 r.p.m. com embraiagem multidisco em banho de óleo, a comando eletro-hidráulico e sincronizada 
com o avanço, Kit farol de trabalho posterior, kit lâmpada rotativa, pesos para rodas 40 Kg. cada
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Uma gama completa de peças
originais controladas e garantidas.

PEÇAS

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

SERVIÇO

ASSISTÊNCIA

Sistemas de seguridad para la
satisfacción del cliente.

GARANTÍA 

BCS PORTUGAL UNIP., LDA  · ESTRADA NACIONAL 118, KM 45,5, 2130-073 BENAVENTE · Tel. 00351 263 509 090 - PEÇAS 00351 263 509 095 · geraL@bcsportugal.pt· 

www.bcsagricola.com


