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A gama Valiant 60 está equipada 
com motores de 49 CV.  São tratores  
isodiamétricos compactos e multifuncionais 
com equipamento essencial, mas com uma 
vasta seleção de opções para configurar 
o trator segundo as necessidades do 
agricultor.

Disponível em duas versões:

AR – Chassis com articulação central, largura de passo estreito 
e raios de viragem e raios de viragem reduzidos

RS – Chassis com rodas direcionais, estabilidade e aderência 
ser utilizado em  zonas com declives

GAMA
VALIANT 60

VALIANT 60

Motores Kohler 
de 49 CV e 190 Nm de binário.

NOVO DESENHO DO CAPÔ  
com luzes de trabalho LED 

(opcional).

OS  VALIANT 60 SÃO OS ÚNICOS TRATORES QUE NA SUA 
FAIXA DE PREÇOS OFERECEM REVERSIBILIDADE DO BANCO 
DO CONDUTOR NAS VERSÕES AR E RS.



Novo painel de comandos
com ecrã a cores e diagnósticos precisos.

Depósito de combustível
de 54 lt (25% mais de capacidade).

Assento do condutor reversível 
(opc.)
para a máxima versatilidade, comodidade 
e precisão no trabalho.

Descarga livre de óleo na caixa de velocidades, elevador 
com controlo de esforço, suspensão hidráulica HDR, pára-

choques frontal, volante telescópico, luz de trabalho traseira,
SCS (Self Cleaning System™).

GAMA RICA EM OPÇÕES
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VALIANT 60 AR
Ficha técnica

A B C D E 
min/max    

F                                           
min/max

G
min/max                                                         

1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1008 / 1438 220 / 290

* Medidas em mm

8.25-16 210/95 R16 (7.50-16) 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden

jante regulável jaqnte regulável jante regulável jante regulável jante regulável

H                           229 214 240 282 282

I                                                                827 / 1100 794 / 1100 865 / 1107 869 / 1119 869 / 1119

F                                                                                         1056 / 1329 1008 / 1314 1105 / 1347 1144 / 1394 1144 / 1394

320/65 R18 260/70 R20 31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

33x15.50-15
XTC

jante regulável jante regulável jante fixa jante fixa jante fixa

H                           319 258 368 394 391

I                                                                931 / 1119 846 / 1120 1003 1003 1003

F                                                                                         1250 / 1438 1104 / 1378 1371 1397 1394

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

VALIANT 60
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CARACTERÍSTICAS TÉCNCAS VALIANT 60 AR

MOTOR Kohler KDI 1903TCR

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1861

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta “Common Rail” - 2000 bar

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/CV) 36 / 49

Regime nominal (Rpm) 2600

Binário máximo (Nm/Rpm) 190 / 1500

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 54

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

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes.

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

Velocidade de deslocação min/máx 0,7 / 35 (km/h)

Embraiagem de transmissão De discos múltiplos em banho de óleo

DIFERENCIAL Anterior e posterior. Bloqueio diferencial: anterior e posterior em simultâneo com comando eletro-hidráulico.

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e sincronizada com o avanço. Pode ser inserido sob carga com o travão na posição de desligado

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

Rotação TDF (Rpm) 540

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes.

Caudal hidráulico da direção hidráulica 
e serviços eletro-hidráulicos (l/min) 23

Caudal hidráulico a elevador e a 
distribuidores (l/min) 17,5

Pressão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecâncio

De série Com elevação martinetti: 1 DE (no total 2 tomadas hidráulicas)
Com controlo de profundidade: 1 DE e 1 DE flutuante (no total 4 tomadas hidráulicas)

Em opção e em substituição aos de série

Com elevação martinetti: 2 DE e 1 DE flutuante (no total de 6 tomadas hidráulicas) ou 2 DE e 1 distribuidor a 4 posições (duplo efeito com 
engate a presão e em retorno, e 4ª posição flutuante). (No total 7 tomadas hidráulicas).
Com controlo de profundidade: 1 DE flutuante e 1 distribuidor com 4 posições (duplo efeito com engate a pressão e em retorno, e 4ª posição 
flutuante. No total 5 tomadas hidráulicas)

Descarga livre De série junto com os distribuidores DE com engate, ou opcional com outros tipos de distribuidores. Instalação sempre preparada para 
descarga livre.

ELEVADOR POSTERIOR De série: dois martinetti externos. De série: subir e descer - Como opção: com controlo de profundidade

Braços do terceiro ponto De série: Engates normais cat. 1.
Como opção: Engates rápidos ângulares cat. 1, braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em largura

Tirante do terceiro ponto Com regulação manual

Capacidade de elevação nas rotulas (kg) 1200

MODULO DE CONDUÇÃO Monodirecional ou reversível com plataforma rotativa e pedais duplos

Volante de condução De série: fixo - Como opção: Regulável em altura

Assento Com cinto de segurança e  sensor ‘homem a bordo’.
De série: assento Confort com amortecedores reguláveis em função do peso do condutor - Com opção: assento baixo “Kab”

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleos com comando mecânico, atuando sobre as rodas posteriores

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO Atuando sobre os travões de serviço

DIREÇÃO Direção com orbitrol sobre a articulação central. Desviador de fluxo para inverter a direção com o trator em reversível

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

PAINEL DE COMANDOS

Com  o painel a cores TFT: horas de funcionamento, número rotações de motor, velocidade de avanço número rotações
TdF, indicador nível de obstrução do filtro de partículas, consumo instantâneo de combustível, tensão da bateria e hora. Instrumentação analógica
completa de indicador de número rotações do motor, temperatura da água de refrigeração do motor e nível de combustível. Indicadores luminosos e
acústicos.

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

Tomadas de corrente posteriores Centralina de  controlo do veículo (VCU), instalação de luzes e indicadores de direção (para circular na estrada), tomada de corrente unipolar no painel, 
tomadas de corrente posteriores a 7 polos e a 3 polos

PNEUMÁTICOS 8.25-16 * 210/95R16 (7.50-16) * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 
33x15.50-15 XTC

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

Em opção Posterior CEE regulável em altura

PESO (Kg) 1700

OUTROS OPCIONAIS Proteção frontal, kit lâmpada rotativa, farois anteriores de trabalho em led, farol de trabalho posterior regulável, SCS (Self Cleaning System™), pesos 
anteriores 110 Kg. e pesos para rodas 45 Kg. cada



A B C D E
min/max

F   
min/max

G          
min/max                                           

1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1207 / 1643 220 / 290

* Medidas em mm

VALIANT 60 RS
Ficha técnica

VALIANT 60

8.25-16 210/95 R16 (7.50-16) 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden

jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável jante regulável

H                           229 214 240 282 282

I                                                                999 / 1305 999 / 1305 996 / 1312 984 / 1324 984 / 1324

F                                                                                         1228 / 1534 1207 / 1513 1236 / 1552 1259 / 1599 1259 / 1599

320/65 R18 260/70R20 31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

33x15.50-15
XTC

jante regulável jante reguláv el jante fixa jante fixa jante fixa

H                           319 258 368 394 391

I                                                                1074 / 1324 987 / 1325 1100 / 1208 1100 / 1208 1100 / 1208

F                                                                                         1393 / 1643 1245 / 1583 1468 / 1576 1494 / 1602 1491 / 1599

* Medidas em mm - min / max
H = Largura do pneumático - I = Largura da vía - F = Largura do trator    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNCAS VALIANT 60 RS

MOTOR Kohler KDI 1903TCR

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1861

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção direta “Common Rail” - 2000 bar

Nível de emissões Stage V

Potência (kW/CV) 36 / 49

Regime nominal (Rpm) 2600

Binário máximo (Nm/Rpm) 190 / 1500

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 54

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

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes.

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

Velocidade de deslocação min/máx 0,7 / 35 (km/h)

Embraiagem de transmissão De discos múltiplos em banho de óleo

DIFERENCIAL Anterior e posterior. Bloqueio diferencial: anterior e posterior simultâneo com comando eletro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e sincronizada com o avanço. Pode ser inserido sob carga com o travão na posição de desligado

EmbraiagemTDF De discos múltiplos em banho de óleo com comando eletro-hidráulico

Rotações TDF (Rpm) 540

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes.

Caudal hidráulico da direção hidráulica 
e servições eletro-hidraulicos (l/min) 23

Caudal hidráulico do elevador e 
distribuidores (l/min) 17,5

Presão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecânico

De série Com elevação martinetti: 1 DE (no total 2 tomadas hidráulicas) 
Com controlo de profundidade: 1 DE e 1 DE flutuante (no total 4 tomadas hidráulicas)

Em opção e em substituição aos de série

Com elevador martinetti: 2 DE e 1 DE flutuante (no total 6 tomadas hidráulicas) ou seja, 2 DE e 1 distribuidor a 4 posições (duplo efeito com 
engate a pressão e em retorno e 4ª posição flutuante. No total 7 tomadas hidráulicas).
Com controlo de profundidade: 1 DE flutuante e 1 distribuidor com 4 posições (duplo efeito com engate a pressão e em retorno e 4ª posição 
flutuante. No total de 5 tomadas hidráulicas)

Descarga livre De série junto a distribuidores DE com engate, ou como opcional com outros tipos de distribuidores. Instalação sempre preparada para 
descarga livre.

ELEVADOR POSTERIOR De série: dois martinetti externos. De série: subir e descer - Como opção: com controlo de profundidade

Braços do terceiro ponto
De série: Engates normais cat. 1.
Como opção: Engates rápidos cat. 1 (braços não ajustáveis   em comprimento) ou, braços ângulares com engates rápidos cat. 1, braços reguláveis em 
comprimento e engates ajustáveis em largura

Tirante do terceiro ponto Com regulação manual

Capacidade de elevação nas rotulas (kg) 1200

MODULO DE CONDUÇÃO Monodirecional ou reversível com plataforma rotativa pedais duplos

Volante de condução De série:  fixo - Como opção: Ajustável em altura

Assento Com cinto de segurança e  sensor ‘homem a bordo’.
De série: assento Confort com amortecedores reguláveis em função do peso do condutor - Como opção: assento baixo “Kab”

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com comando mecânico, atuando sobre as rodas posteriores. Travões de trabalho independentes nas rodas posteriores.

Travão de estacionamento Atuam sobre os travões de serviço

DIREÇÃO Direção com rodas frontais direcionais. Desviador de fluxo para inverter  a direção com o  trator em reversível

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

PAINEL DE COMANDOS

Com o painel de comando a cores TFT: horas de funcionamento, número rotações do motor, velocidade de avanço número de rotações da
TdF, indicador do nivel de obstrução do filtro de partículas, consumo instantáneo de combustível, tensão da bateria e hora. Instrumentação analógica
completa de indicador do número de rotações do motor, temperatura da água de refriferação do motor e nível de combustível. Indicadores luminosos 
e acústicos.

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

Tomadas de corrente posteriores Centralina de controlo do veículo (VCU), instalação de luzes e  indicadores de direção (para circular na estrada), tomada de corrente unipolar no painel, 
tomadas de corrente posteriores a 7 polos e a 3 polos

PNEUMÁTICOS 8.25-16 * 210/95R16 (7.50-16) * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 
33x15.50-15 XTC

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

Em opção Posterior CEE regulável em altura

PESO (Kg) 1700

OUTROS OPCIONAIS
Suspensão hidráulica HDR com acumulador composta de: 1 regulador de caudal, 1 DE e 1 distribuidor com 4 posições (duplo feito com engate 
a pressão e retorno e 4ª posição flutuante. Distribuidores que substituem os de série), proteção frontal, kit lâmpada rotativa, farois de trabalho 
anteriores em led, farol de trabalho posterior regulável, SCS (Self Cleaning System™), pesos anteriores 110 Kg. e pesos para as rodas de 45 Kg. cada
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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

Segurança garantida e precisa para a 
satisfação do 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


