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A GRANDE VERSATILIDADE DAS MOTOGADANHEIRAS 
BCS POWERSAFE® PERMITE AOS NOSSOS CLIENTES 
SATISFAZER A CADA ÉPOCA DO ANO, TODOS OS 
REQUISITOS NO CORTE DA ERVA, NA LIMPEZA DE 
MATO, NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E 
TERRENOS RÚSTICOS, BEM COMO EM TAREFAS 
DE INVERNO.

GRAÇAS Á EXCELENTE MANOBRABILIDADE 
E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO, TODAS AS 
MOTOGADANHEIRAS BCS POWERSAFE® SÃO 
MULTIFUNCIONAIS E PODEM UTILIZAR UMA VASTA 
VARIEDADE DE IMPLEMENTOS PARA VÁRIOS 
TRABALHOS AGRÍCOLAS, TANTO NA AGRICULTURA 
DE “HOBBY” COMO PROFISSIONAL.
A  E M B R A I A G E M  H I D R Á U L I C A  E X C L U S I VA 
POWERSAFE® GARANTE ALÉM DA CONFIABILIDADE, 
CONFORTO E SEGURANÇA COMPLETA PARA O 
UTILIZADOR.



INIMITÁVEIS
MOTORES FASE V 
equipados com elevado binario para render 
o máximo, mesmo em trabalhos difíceis e continuos.

TRANSMISÃO
mecánica ou hidrostática para qualquer tipo de exigência 
profissional

POSTO DE CONDUÇÃO
com guiador regulável  montado sobre silent-blocks 
para reduzir as  vibrações.

CAIXA DE VELOCIDADES
com engrenagens em banho de óleo que garantem
a longevidade e a fiabilidade

EMBRAIAGEM
hidráulica multidisco em banho de óleo PowerSafe®.
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INIMITÁVEIS SÃO INÚMERAS AS VANTAGENS QUE TORNAM ÚNICAS AS 
MOTOGADANHEIRAS BCS POWERSAFE®

DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS
de viragem e de avanço fácil para facilitar o trabalho em terrenos ingremes

INVERSOR RÁPIDO
do sentido de marcha.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
conforme as rigorosas normas em vigor.

ENGATES RÁPIDOS
para a substituição rápida das alfaias sem o uso de chaves

TOMADA DE FORÇA
independente da caixa de velocidades com acionamento em banho de óleo.

M A D E  I N  I T A L Y



FIÁVEIS

A EXCLUSIVA EMBRAIAGEM POWERSAFE® 

COM DISCOS DE AÇO EM BANHO DE 

ÓLEO, COLOCADA DIRETAMENTE NA 

SAÍDA DO MOTOR, PERMITE AUMENTAR 

O NÍVEL DE QUALIDADE Á GAMA DE 

MOTOGADANHEIRAS BCS, GARANTINDO 

UMA SÉRIE DE VANTAGENS ESPECÍFICAS 

PARA O UTILIZADOR.

MOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  

6



   

   

Paragem imediata do movimento da máquina e da alfaia no 
caso de abandono do guiador. O motor permanece ligado.

SEGURANÇA

   

Embraiagem hidráulica sem manutenção.

Durabilidade praticamente ilimitada, inclusive se solicitado 
com acessórios de movimento alternativo ou com alta 
inércia.

FIABILIDADE

   

Ausência de sobreaquecimento, mesmo em utilização 
prolongada

Nenhuma redução no desempenho em qualquer 
temperatura ou ambiente de uso.

PRESTAÇÕES

   

Accionamiento suave y progresivo de la leva del embraiagem; 
se necesita un mínimo de fuerza para mantener accionada la 
leva de seguridad roja (presencia hombre).

Eliminación de los preliminares para el arranque del motor.

CONFORTO

   

Estendida a 5 anos sobre o grupo embraiagem hidráulica 
PowerSafe®.

GARANTÍA



GAMA

MF 615 PS
BO corto
BF Laser 1.15

MF 618 PS
ruote 16/6.50-8"
BO corto - BF Laser 1,15
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7 MODELOS, DISPONIVEIS COM TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA A VARIAÇÃO CONTINUA, 
MOTORES A GASOLINA OU DIESEL, PARA UM TOTAL DE 23 VERSÕES DIFERENTES, CADA UMA DAS QUAIS 
ESTÁ ESTUDADA E CRIADA PARA SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DOS NOSSOS CLIENTES.

615

618

630



MF 630 PS
Ruote 5.00-10"
BF Laser 1,35

MF 630 PS
Ruote 5.00-10"
BF Laser 1,35

MF 630 ED PS
ruote 5.00-10"
BO Lungo - BF Laser 1.35

MF 630 ED PS
ruote 5.00-10"
BO Lungo - BF Laser 1.35

630WS

630WS

660HY
WS

635HY
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615

CAIXA DE VELOCIDADES 
3 velocidades para a frente + 3 velocidades a 
atrás

INVERSOR RÁPIDO  
do sentido de marcha

EMBRAIAGEM  
multidisco em banho de óleo PowerSafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 
de velocidades com acionamento em banho 
de óleo

CUBREPALIERES 
em aluminio

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA 
Conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, limpa neves a lâmina.

Gráfico velocidade em Km/H com rodas 4.00-8

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8

HONDA GX200 V Gasolina Manual, a corda 4,1 / 5,5

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

I RM

1,10
II RM

2,56
III RM

3,77
III AV

3,58
II AV

2,43
I AV

1,05

* Aconselhado para utilização em terrenos ingremes

TRANSMISIÓN MECÁNICAMOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  



Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com

Gráfico velocidade em Km/H com rodas 16x6.50-8

618

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

CAIXA DE VELOCIDADES 
3 velocidades para a frente + 3 velocidades a 
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

CUBREPALIERES 
em aluminio

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA 
Conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, limpa neves a lâmina

I RM

1,06
II RM

2,94
III RM

3,61
III AV

3,43
II AV

2,33
I AV

1,01

* Aconselhado para utilização em terrenos ingremes
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Gráfico velocidade em Km/H com rodas 5.0/10

630

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

I RM

1,33
II RM

3,08
III RM

4,53
III AV

4,30
II AV

2,92
I AV

1,26

CAIXA DE VELOCIDADES 
3 velocidades para a frente + 3 velocidades a 
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

TRAVÕES DE TRABALHO
independientes sobre las 2 ruedas

TRAVÃO 
de estacionamento

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA 
conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, destroçadora, Bladerunner, 
RollerBlade, limpa neves a lâmina e a 
turbina, varredora

* Aconselhado para utilização em terrenos ingremes

TRANSMISIÓN MECÁNICAMOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  



Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com

Gráfico velocidade em Km/H com rodas 5.0/10

* Aconselhado para utilização em terrenos ingremes

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GX340 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

I RM

1,38
II RM

3,21
III RM

4,72
III AV

4,48
II AV

3,05
I AV

1,31

CAIXA DE VELOCIDADES 
3 velocidades para a frente + 3 velocidades a 
atrás

CAIXA DE VELOCIDADES reforçada, 
suportes dos semi-eixos  em fundição e 
placas de aço inferiores

INVERSOR RÁPIDO  
do sentido de marcha

EMBRAIAGEM  
multidisco em banho de óleo PowerSafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 
de velocidades com acionamento em banho 
de óleo

GRUPOS TRAVÃO-EMBRAIAGEM 
montados nos semi-eixos em banho de óleo

REDUTORES em cascata de engrenagens 
em banho de óleo sobre as rodas

TRAVÃO 
de estacionamento

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA 
Conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, destroçadora, Bladerunner, 
RollerBlade, limpa neves a lâmina a turbina, 
varredora.

630
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TRANSMISIÓN MECÁNICA

Gráfico velocidade em Km/H com rodas 5.0/10

* Aconselhado para utilização em terrenos ingremes

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GX340 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

I RM

1,38
II RM

3,21
III RM

4,72
III AV

4,48
II AV

3,05
I AV

1,31

CAIXA DE VELOCIDADES 
3 velocidades para a frente + 3 velocidades a 
atrás

CAIXA DE VELOCIDADES reforçada, 
suportes dos semi-eixos  em fundição e 
placas de aço inferiores

INVERSOR HIDROMECÁNICO  
del sentido de marcha

EMBRAIAGEM  
multidisco em banho de óleo PowerSafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 
de velocidades com acionamento em banho 
de óleo

GRUPOS DE TRAVÃO - EMBRAIAGEM
montados nos semi-eixos em banho de óleo

REDUTORES em cascata de engrenagens 
em banho de óleo sobre as rodas

TRAVÃO 
automático de estacionamento Auto-Hold

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA 
Conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, destroçadora, bladerunner, 
rollerblade, limpa-neves a lâmina e a turbina, 
varredora

630
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Gráfico velocidade em Km/H com rodas 

* Aconselhado para utilização em terrenos 

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GX340 V Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

HONDA GX340 V ALPS * Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

Gamma
Lenta

da 0 a  4,3

Gamma
Lenta

da 0 a  3,9

Gamma
Veloce

da 0 a  5,7

Gamma
Veloce

da 0 a  6,4

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA de avanço e 
variação continua e duas gamas de velocidade

COMANDO DE AVANÇO
alavanca EasyGrip ou EasyRider

EMBRAIAGEM 
multidisco em banho de óleo PowerSafe®

DIFERENCIAL 
com bloqueio

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 
de velocidades com acionamento em banho 
de óleo

TRAVÕES DE TRABALHO
independentes sobre as duas rodas

TRAVÃO 
de estacionamento

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA
conforme as normas em vigor

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

635

Gama GamaGama Gama
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Gráfico velocidade em Km/H com rodas 

* Aconselhado para utilização em terrenos 

Motor Alimentação Arranque Potência KW/CV

HONDA GX390 V ALPS* Gasolina Manual, a corda 8,7 / 11,7

BRIGGS&STRATTON 16HP V VANGUARD Gasolina Manual, a corda 11,9 / 16

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

Gamma
Lenta

da 0 a  4,7

Gamma
Lenta

da 0 a 4,3

Gamma
Veloce

da 0 a  6,3

Gamma
Veloce

da 0 a  7

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA de avanço e 
variação continua e duas gamas de velocidade

COMANDO DE AVANÇO 
alavanca EasyGrip ou EasyRider

EMBRAIAGEM 
multidisco em banho de óleo PowerSafe®

TOMADA DE FORÇA independente da caixa 
de velocidades com acionamento em banho 
de óleo

GRUPOS DE TRAVÃO - EMBRAIAGEM 
montados nos semi-eixos em banho de óleo

REDUTORES em cascata de engrenagens 
em banho de óleo sobre as rodas

TRAVÃO 
automático de estacionamento Auto-Hold

ENGATE RÁPIDO PARA ALFAIAS  
de serie

GUIADOR regulável em altura e 
lateralmente, montado sobre silent-blocks

DISPOSITIVOS DE SEGURIDANÇA
conforme as normas em vigor

ALFAIAS DISPONÍVEIS:  barra de corte, 
corta-relvas, destroçadora, Bladerunner, 
RollerBlade, limpa-neves a lâmina e a 
turbina, varredora

660HY
WS635

Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com

Gama GamaGama Gama



HY
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LA TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA DE AVANÇO 
A VARIAÇÃO CONTÍNUA, EM CONJUNTO COM A 
EMBRAIAGEM HIDRÁULICA POWERSAFE®, PERMITIU 
A CRIAÇÃO DE UMA GAMA DE MOTOGADANHEIRAS 
PROFISSIONAIS EXCLUSIVAS E ÚNICAS NO MERCADO.



TRANSMISSÃO DE AVANÇO:

O grupo compacto bomba-motor hidrostático foi fabricado em 
liga leve, para proporcionar manobrabilidade à motogadanheira 
e está posicionado sobre a caixa de engrenagens. Equipado com 
um circuito de alta pressão, separado da embraiagem hidráulica 
PowerSafe®, é equipado com um ventilador centrífugo axial para 
arrefecimento do grupo hidrostático.

A transmissão de movimento entre o grupo hidrostático, o motor e 
a caixa de engrenagens é composta por engrenagens cilíndricas 
com dentes retos e helicoidal, em banho de óleo.

O travão automático de estacionamento de retenção automática, 
de série na Motogadanheira 660 HY WS PowerSafe®, bloqueia 
a máquina até ao limite de aderência ao solo, mesmo com o 
motor desligado, enquanto um sistema de desconexão manual 
(protegido por travão de segurança contra uso acidental) permite 
que o sistema seja desbloqueado e movido com o motor parado.

• EASYGRIP
O comando de avanço a alavanca “EasyGrip” garante um elevado 
conforto operativo sobretudo naqueles trabalhos que necessitam de 
frequentes viragens, como por exemplo na manutenção  de espaços 
verdes e em trabalhos municipais

COMANDO DE AVANÇO:

• EASYRIDER
O comando de avanço com rotação de punho tipo motociclística 

“EasyRider” permite ao utilizador controlar o avanço mantendo a 
mão direita sobre o guiador. Isto proporciona um maior controlo da 
máquina em utilização sobre terrenos com fortes inclinações, como 
por exemplo no corte da erva em zonas montanhosas.

Para ambos os controlos de avanço, existe um sistema de travagem, que permite ao utilizador definir a posição do controlo de maneira prática 
e repetitiva. Uma zona de travagem central privada fornece liberdade de posicionamento de controlo - útil para calibrar a alimentação da 
máquina em velocidade reduzida. 



ALFAIAS
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ALFAIAS SÃO MÚLTIPLOS OS TRABALHOS EM QUE AS MOTOGADANHEIRAS BCS 
POWERSAFE® PODEM SER UTILIZADAS, ALÉM DO CLÁSSICO CORTE 
DA ERVA. A ESTRUTURA SÓLIDA E COMPACTA, MAS AO MESMO TEMPO 
LIGEIRA, FAZ COM QUE ESTA SEJA EXTREMAMENTE MANEJÁVEL EM 
QUALQUER TIPO DE TERRENO, MESMO EM TERRENOS COM FORTE 
INCLINAÇÃO

A VASTA GAMA DE ALFAIAS PROFISSIONAIS ‘TOP QUALITY’ FAZ 
COM QUE AS MOTOGADANHEIRAS BCS POWERSAFE® SE TORNEM 
INDISPENSÁVEIS COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PARA TODAS 
AS ESTAÇÕES DO ANO. 



BARRA DE CORTE
LASER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Patins para regulação da altura de corte (aproximadamente 20 
a 80 mm)

  Dente duplo moldado na parte posterior em forma de túnel, em 
aço temperado de alta resistência

  Fixação das lâminas com rebites cilíndricos, para maior 
confiabilidade e qualidade do corte

  Melhoria na fixação da barra com a seção da lâmina (mais 
profundidade da rosca) e em aço temperado 

  Patim robusto com nervuras em aço de alta resistência

  Barra com extremidades angulares para evitar que as lâminas 
externas se danifiquem em caso de impactos

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.
Necessário grupo de acionamento em banho de óleo

UTILIZAÇÃO
Corte da erva e forragem. Barra anti acumulação excessiva 
recomendado para ervas agressivas, típicas de pastagens de 
montanha ou jardins ornamentais. Adequado para todos os tipos 
de terreno, onde não é necessário formar fileiras do produto 
cortado.

BARRA DE CORTE
DENTES SEMIFINOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Dentes clássicos com língua superior

  Patins para a regulação da altura de corte (aproximadamente de 
20 a 50 mm)

  Dente duplo com inserção em aço endurecido

  Fixação das facas com rebites cilíndricos, para uma maior 
fiabilidade e qualidade do corte

  Melhoria na fixação da barra com a seção da lâmina (mais 
profundidade da rosca) em aço temperado

   Patim robusto em aço de alta resistência

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 115 - 145 cm.
Necessário grupo de acionamento em banho de óleos.

UTILIZAÇÃO
Corte da erva e forragem. Recomendado para ervas consistentes e 
forragem, permitindo que o produto cortado forme fileiras no solo, 
graças à presença de dois alinhadores externos. Adota os dentes 
clássicos com a língua superior, que atua como suporte para cortar 
o caule.

MOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  
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BARRA DE CORTE
DUAL LASER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Aperta-facas fixo.

  Patins para regulação da altura de corte (aproximadamente 20 
a 80 mm)

  Dente duplo moldado na parte de trás em forma de túnel, em 
aço de alta resistência

  Fixação das lâminas com rebites cilíndricos, para maior 
confiabilidade e qualidade do corte

  Melhoria na fixação do acionador com a seção da lâmina (mais 
profundidade da rosca) e em aço temperado. 

  Patim robusto com nervuras em aço de alta resistência.

  Barra com extremidades angulares para evitar que as lâminas 
externas se danifiquem em caso de impactos.

versÕes disPoNÍveis

Largura de corte: 130 - 170 cm.
Necessário grupo de acionamento em banho de óleo.

UTILIZAÇÃO
Corte da erva e forragem. Barra alternativa de duplo movimento 
com conforto absoluto de operação: as lâminas e o pente 
movimentam-se em direções opostas, cancelando vibrações. 
Eficaz em qualquer tipo de terreno, pode trabalhar em velocidade 
contida.

BARRA DE CORTE
DUPLEX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Aperta-facas elástico autoajustável com pressão constante

  Dentes clássicos com língua superior

  Patins para ajustar a altura de corte (aproximadamente 20 a 50 
mm)

  Dente duplo com inserção de aço temperado

  Fixação das lâminas com rebites cilíndricos, para maior 
confiabilidade e qualidade do corte

  Melhoria na fixação do acionador com a seção da lâmina (mais 
profundidade da rosca) e em aço temperado 

  Patim robusto com nervuras em aço de alta resistência.

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 120 - 150 - 180 cm.
Necessário grupo de acionamento em banho de óleo.

UTILIZAÇÃO
Corte da erva e forragem. Barra de duplo movimento alternativo: As 
lâminas e o pente movimentam-se em direções opostas, cancelando 
as vibrações. Eficaz em qualquer condição de utilização, pode 
trabalhar a uma velocidade contida, mantendo constantemente a 
qualidade do corte. 

Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com



 CORTA-RELVAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de corte: 56 cm (1 lâmina) - 100 cm (2 lâminas)

  Potência mínima requerida*: 4,8 CV (corta-relvas 1 lâmina 56 
cm) - 9,4 CV (corta-relvas de duas lâminas 100 cm)

  Transmissão de engrenagens em banho de óleo

  Roda livre anti-arrasto (apenas para corta-relvas de duas 
lâminas 100 cms.) e travão automático segundo a normativa 
EN 12733

  Facas pivô (apenas para corta-relvas de duas lâminas 100 cms.)

  Rodas anteriores reguláveis para a regulação horizontal da 
alfaia de corte (apenas para corta-relvas de duas lâminas de 
100 cm)

  Altura de corte regulável (apenas para corta-relvas de duas 
lâminas 100 cms.)

  Cesto de recolha: capacidade de 60 lt. (corta-relvas 1 lâmina 56 
cm.) – 160 lt. (corta-relvas de 2 lâminas 100 cm.)

versÕes disPoNÍveis
Corta-relvas de uma lâmina de 56 cm – Corta-relvas de duas 
lâminas de 100 cm

UTILIZAÇÃO
Corte com recolhedor da relva em espaços verdes, parques 
públicos e privados, jardins, campos desportivos.

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho 

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 130 - 170 - 210 cm.
É necessário o grupo de acionamento em banho de óleo de duplo 
movimiento

BARRA DE CORTE
DUAL LASER ELASTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Aperta-lâminas elástico autorregulado equipados de “alhetas” 
para melhorar o fluxo da erva cortada

  Patins para a regulação da altura de corte (aproximadamente de 
20 a 80 mm)

  Dente duplo moldado na parte posterior em forma de túnel, em 
aço de alta resistencia

  Fixação das facas com rebites cilíndricos, para uma maior 
fiabilidade e qualidade de corte

  Melhoria na fixação do acionador com a seção da lâmina (mais 
profundidade da rosca) e em aço de alta resistência. 

  Patim robusto com nervuras de aço de alta resistência

  Barra com extremidades angulares para evitar que as lâminas 
externas se danifiquem em caso de impactos. 

UTILIZAÇÃO
SCorte da erva e forragem. Barra super profissional de duplo movimento 
e conforto operacional: as lâminas e o pente movimentam-se em 
direções opostas, anulando as vibrações. Equipado com lâminas de 
aperto elásticas autoajustáveis, é eficaz em qualquer tipo de terreno, 
também pode trabalhar em velocidade contida.

MOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  
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DESTROÇADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Destroçadora de 1 lâmina 

  Largura de corte 80 cm

  Potência mínima requerida*: 9,4 CV

  Travão de lâmina automático segundo a normativa EN 1273 e 
roda livre anti arrastamento

  Transmissão de engrenagens em banho de óleo

  Ponte basculante

  Rodas anteriores pivotantes e reguláveis para a regulação 
horizontal da alfaia de corte

  Altura de corte regulável

UTILIZAÇÃO
Corte e limpeza de ervas no solo, arbustos em espaços verdes, 
terrenos rústicos, áreas não cultivadas ou industriais.

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Destroçadora de um rotor com facas móveis em forma de “Y”

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

 Travão de lâmina automático segundo a normativa EN 1273 e 
transmissão com roda livre anti arrastamento

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

 Abertura anterior móvel com lona e barra de proteção

 Rodas anteriores pivô. Bloqueáveis para o trabalho em zonas 
com pendentes (apenas  para os  modelos de 90 e 110 cm)

 Altura de corte regulável

 Opcional: Kit de martelos para relva, rolo de apoio para não 
danificar o manto de erva. Pesos de 14 Kg

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 60 - 75 - 90 - 110 cm

UTILIZAÇÃO
Destruição de resíduos de poda e controlo de plantas daninhas no 
plantio direto entre linhas, limpeza de terrenos de silvas, arbustos 
e ervas daninhas de solos não cultivados, vegetação rasteira e 
parques rústicos.

DESTROÇADORA
BLADERUNNER

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho 

Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Destroçadora de 1 rotor com lâminas móveis em “Y

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

  Travão da lâmina automático segundo a norma  EN 1273 e 
transmissão com roda libre anti arrastamento

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

  Abertura anterior móvel com lona e barra de proteção

  Rolo posterior de apoio de série para a limpeza ao nível do solo. 
Sem rodas anteriores pivotantes

  Altura de corte regulável, inferior á Rollerblade

  Opcional: Kit de martelos para relva

versÕes disPoNÍveis
Largura de corte: 75 - 90 cm.

UTILIZAÇÃO
Destruição de resíduos de poda e controle de ervas daninhas em 
qualquer colheita em linha, limpeza e manutenção de terrenos 
não cultivados, parques rústicos e especialmente projetados para 
limpeza de arbustos e mato. Máquina de perfil baixo e penetrante 
sem rodas de giro anteriores.

DESTROÇADORA 
ROLLERBLADE

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Largura de trabalho:100 cm

  Estrutura em aço

  Forma curvada para facilitar o despejo da neve  

  Orientável lateralmente, diretamente desde o posto de 
condução

  Altura ajustável desde o solo

  Opcional: pesos de 9 Kg

UTILIZAÇÃO
Limpa Neve de qualquer superfície. Também adequado para mover 
areia ou cascalho 

LIMPA NEVES
A LÂMINA

MOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  
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VARREDORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Potência mínima requerida*: 5,9 CV

  Caixa de transmissão de engrenagem de banho de óleo e caixa 
de ferro fundido

  Varredora com pontas de nylon ou nylon e aço (apenas para o 
modelo de 100 cm)

  Ajustável lateralmente diretamente da posição de condução

  Altura do rolo ajustável

versÕes disPoNÍveis
Largura de trabalho: 80 - 100 cm

UTILIZAÇÃO
Limpeza de neve e limpeza genérica de avenidas, calçadas, 
estacionamentos ou estábulos.

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Potência mínima requerida*: 5,9 CV

  Caixa de transmissão de engrenagem de banho de óleo e caixa 
em fundição

  180 ° ajustável a partir da posição de condução

  Patins ajustáveis para ajustar a altura do chão

  Parafusos de segurança para proteger as hélices em caso de 
impacto

  Opcional: pesos para o equilíbrio da máquina/alfaia

versÕes disPoNÍveis
Largura de trabalho: 60 - 70 cm.

UTILIZAÇÃO
Limpeza de neve em avenidas, calçadas e estacionamentos, com 
recolha de neve molhada ou seca.

LIMPA NEVES
A TURBINA

*dado puramente indicativo e referente a condições de trabalho standard

Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com



RODAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Trator: o perfil agrícola permite uma boa aderência, em terrenos 
difíceis e macios

  Lug Tyre: trabalhos agrícolas. Este tipo de perfil permite uma 
boa aderência, mas com uma compactação inferior do solo

  Terra Tyre: trabalhos de manutenção para espaços verdes e 
forragem. O perfil de garras menos profundas e ampliadas 
permite maior flutuabilidade e compactação mínima do terreno

  Jardim: trabalhos de manutenção de espaços verdes em 
superfícies delicadas. O perfil com garras leves e baixa 
compactação, protege o manto herbáceo

  Super bite: rodas de metal antiderrapantes laterais são 
particularmente adequadas para cortar a relva em terrenos 
inclinados. Acoplado às rodas pneumáticas 4.00-8 ou 5.0-10, 
aumentam a tração e a estabilidade lateral da máquina.

versÕes disPoNÍveis
Com Perfil: Trator - Lug Tyre - Terra Tyre - Jardím - Super bite.

UTILIZAÇÃO
Rodas pneumáticas ou metálicas com perfis diferenciados para 
vários tipos de uso na área agrícola, para manutenção de áreas 
verdes ou para corte de relva.

RODAS METÁLICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  3x300 : 8 linhas de 3 espigões. Diámetro 500 mm, largura 290 
mm

  4x400 : 7 linhas  de 4 espigões. Diâmetro 525 mm, largura 370 
mm

versÕes disPoNÍveis
3x300 - 4x400 

UTILIZAÇÃO
Rodas de aço adequadas para terrenos íngremes ou em condições 
extremas. Os dentes com que estão equipados penetram no 
terreno, aumentando notavelmente a tração e a estabilidade lateral 
da máquina.

MOTOGADANHEIRAS  POWERSAFE®  
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MOTORES ALPS

UTILIZAÇÃO
Os motores a gasolina ALPS, desenvolvidos em colaboração com a 
Honda, possuem características técnicas inovadoras que permitem 
a máxima regularidade do trabalho em declives de 60%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Válvula unidirecional, integrada na cabeça do cilindro, para 
melhorar o fluxo de circulação de óleo, garantindo um nível 
ideal de lubrificação do motor, também sob condições de 
utilização em posição inclinada

  Bomba de combustível posicionada num local protegido 
do motor para garantir um fluxo ideal da circulação de 
combustível.

Para mais informações sobre dimensões e pesos, consulte o website www.bcsagricola.com



Motor                                       Alimentação Arranque
Potência
KW/CV

CAIXA DE
VELOCIDADES                                  

Velocidades 
Frente / Atrás

Inversor rápido 
do sentido de 

marcha
Embraiagem Diferencial Tomada de 

força Travões Redutores                 Guiador Dispositivos de 
segurança

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo

3 + 3

Sim, com
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Não

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De estacionamento Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX200 V Gasolina Manual, a corda 4,1 / 5,5

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8
Mecânica, com 

engrenagens e perno 
sem fim em banho 

de óleo

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De estacionamento Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6
Mecânica, com 

engrenagens e perno 
sem fim em banho 

de óleo

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De trabalho 
independentes sobre 
as duas rodas e de 

estacionamiento

Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX270 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V Gasolina Manual, a corda 5,5 / 7,5

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo

Caixa de velocidades 
reforçada com chapa 

de aço inferior

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função de embra-
iagem giratória com 

controles
combinado com os 

freios

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão – 
embraiagem de 

direção e travão de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo.

Caixa de velocidades 
reforçada em liga

3 + 3

Sim, com 
comando hidro-
mecânico sobre 

o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função de embra-
iagem giratória com 

controles
combinado com os 

freios

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão-
embraiagem de 

direção e travão de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas 

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX340 V Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Hidrostática com 
redução final com 
perno sem fim a 
banho de óleo

2 gamas de avanço 
a variação continua 
(lenta/ rápida) tanto 
para a frente como 

para trás

Sim, com 
comando hidro-
mecânico sobre 

o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De trabalho 
independente sobre 
as duas rodas e de 

estacionamento

Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX390 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8,7 / 11,7

Hidrostática com 
redução final com 
perno sem fim a 
banho de óleo

2 gamas de avanço 
a variação continua 
(lenta/ rápida) tanto 
para a frente como 

para trás

Sim, com grupo 
hidrostático

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função da 
embraiagem 

giratória em banho 
de óleo com 

comando
hidráulico 

combinado com os 
travões

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão-
embraiagem de 

direção com comando 
hidráulico e travão 

automático de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

BRIGGS&STRATTON 
16 HP V VANGUARD Gasolina Manual, a corda 11,9 / 16

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10
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Motor                                       Alimentação Arranque
Potência
KW/CV

CAIXA DE
VELOCIDADES                                  

Velocidades 
Frente / Atrás

Inversor rápido 
do sentido de 

marcha
Embraiagem Diferencial Tomada de 

força Travões Redutores                 Guiador Dispositivos de 
segurança

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo

3 + 3

Sim, com
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Não

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De estacionamento Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX200 V Gasolina Manual, a corda 4,1 / 5,5

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GP160 V Gasolina Manual, a corda 3,6 / 4,8
Mecânica, com 

engrenagens e perno 
sem fim em banho 

de óleo

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De estacionamento Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

HONDA GX270 V Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6
Mecânica, com 

engrenagens e perno 
sem fim em banho 

de óleo

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De trabalho 
independentes sobre 
as duas rodas e de 

estacionamiento

Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX270 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V Gasolina Manual, a corda 5,5 / 7,5

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo

Caixa de velocidades 
reforçada com chapa 

de aço inferior

3 + 3

Sim, com 
comando 

mecânico sobre 
o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função de embra-
iagem giratória com 

controles
combinado com os 

freios

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão – 
embraiagem de 

direção e travão de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Mecânica, com 
engrenagens e perno 

sem fim em banho 
de óleo.

Caixa de velocidades 
reforçada em liga

3 + 3

Sim, com 
comando hidro-
mecânico sobre 

o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função de embra-
iagem giratória com 

controles
combinado com os 

freios

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão-
embraiagem de 

direção e travão de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas 

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX340 V Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

Hidrostática com 
redução final com 
perno sem fim a 
banho de óleo

2 gamas de avanço 
a variação continua 
(lenta/ rápida) tanto 
para a frente como 

para trás

Sim, com 
comando hidro-
mecânico sobre 

o guiador

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual
Com bloqueio

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

De trabalho 
independente sobre 
as duas rodas e de 

estacionamento

Não

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

HONDA GX340 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8 / 10,7

KOHLER KD350 V Diesel Manual, a corda 5,5 / 7,5

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10

HONDA GX390 V 
ALPS Gasolina Manual, a corda 8,7 / 11,7

Hidrostática com 
redução final com 
perno sem fim a 
banho de óleo

2 gamas de avanço 
a variação continua 
(lenta/ rápida) tanto 
para a frente como 

para trás

Sim, com grupo 
hidrostático

PowerSafe®,
hidráulico com 

comando manual

Função da 
embraiagem 

giratória em banho 
de óleo com 

comando
hidráulico 

combinado com os 
travões

Independente a 990 
rpm com

acionamento em 
banho de óleo

Grupo travão-
embraiagem de 

direção com comando 
hidráulico e travão 

automático de 
estacionamento

Em cascata de 
engrenagens em 

banho de óleo so-
bre as duas rodas

Montado sobre 
silent-blocks com 

manetes reguláveis 
em altura e 

lateralmente

Conforme
a norma EN 12733

BRIGGS&STRATTON 
16 HP V VANGUARD Gasolina Manual, a corda 11,9 / 16

YANMAR LV100 Diesel Manual, a corda 7,5 / 10



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


