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ROBUSTEZ
• CHASSIS RÍGIDO COM RODAS DIRECIONAIS para cobrir as 

exigências da agricultura especializada, espaços verdes, 
estufas, viveiros, pomares e hobby.

CONFORTO
• POSTO DE CONDUÇÃO CÓMODO com controlos de 

operação ergonómicos.

• ACELERADOR MANUAL. Controlo de rotações eletrónico 
melhorado com um pequeno controlador de agulha 
situado  na zona direita.

• POWER CLUTCH SYSTEM. Botão nas alavancas  para a 
inserção das marchas do inversor sem necessidade de 
pressionar o pedal de embraiagem

• Função SMART BRAKE & GO para a gestão automática da 
embraiagem só com o pedal de travão.

• TRANSMISSÃO DE 24 VELOCIDADES SINCRONIZADAS 
NA CAIXA DE VELOCIDADES e inversor sincronizado para 
rápidas mudanças do sentido de marcha.

AGILIDADE  
• Sistema Dualsteer® O Mizar 70 Dualsteer@ com sistema 

de dupla direção a 4 cilindros e com direção hidrostática 
que atua sobre a articulação central e as rodas direcionais 
permite realizar ângulos de viragem  e mudanças de  fileiras 
quase impossíveis; este sistema permite uma poupança 
de tempo e inversão de custos que não encontrará em 
nenhum outro modelo do mercado.

• CONDUÇÃO REVERSÍVEL. Com plataforma reversível 
suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos 
montados na torre de condução

SEGURANÇA
• 4x4, bloqueio do diferencial posterior e travões multidisco 

em banho de óleo para uma total segurança.
• ARCO DE PROTEÇÃO com sistema hidráulico para fácil 

subida e descida.
• VISTA PRO, cabinas categoría 4. com melhorias na 

habitabilidade graças ao alargamento longitudinal da 
cabina.

MULTIFUNCIONALIDADE       
• OPCIONAIS: Pára-choques anterior, kit de lâmpada 

rotativa, farol de trabalho posterior orientável SCS (Self 
Cleaning System™) pesos anteriores 110 kg tot. e pesos 
para rodas 45 kg. cada e 50 kg cada (para rodas 20”), 
suspensão  hidráulica Dual Floating System™
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Essência de
tecnología e desenho

 RESPEITO AMBIENTAL
• MOTOR 4 CILINDROS em linha / 16 vávulas, 46 CV KOHLER, 

refrigeração por líquido, com alto binário a baixas rotações.

• Nivel de emissões STAGE V.
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Dualsteer®
Ângulo de viragem de trator compacto

“A manobrabilidade é uma das características 
indispensáveis para todos os tratores 
especializados”

Graças à distância entre os eixos  ser extremamente curta e as 
suas dimensões compatas, os Mizar 70 Dualsteer® convertem-
se em tratores  inigualáveis.

A direção com circuito hidráulico dedicado, assegura manobras 
precisas e raios de viragem súper reduzidos na versão de dupla 
direção Dualsteer®, exclusivo do Grupo BCS.

Único no mercado e protegido por patentes internacionais, a 
versão Dualsteer® é um trator com duplo sistema de direção 
que une e sincroniza a articulação central com as rodas 
direcionais anteriores: este sistema permite a realização de 
ângulos de viragem até 70°.

Este sistema de dupla direção com uma sincronização perfeita 
de 4 cilindros hidráulicos, dois atuando nas rodas anteriores e 
dois na articulação central, proporciona uma elevada precisão 
de direção, tanto em altas velocidades, como nas complicadas 
e lentas manobras em campo.
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Self Cleaning System™ Chasis Os-Frame

NOVAS CABINAS VISTA
Homologadas e insonorizadas com chassis monocasco 
de 4 pilares e suspensas sobre silent-blocks. 
Equipadas com lâmpada rotativa LED e assento em 
tecido de primeira qualidade.

Estão disponíveis em 2 versões:
• VISTA - com instalação de ventilaçao  

e calefação.
• VISTA PRO - com ar acondicionado,      e 

pressurizada e homologada na categoría 4

Opcionais:
• Iluminação de trabalho FULL LED nos 4 lados.
• Filtros de carbono ativo
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imagem:
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NOVO DESENHO
Um bom design formou sempre parte da 
essência da  FERRARI. Uma nova linha com 
formas mais ângulares e com iluminação de 
baixo consumo culminou num novo estilo que 
se replica em todos os modelos de trator 
equipados com os motores da última geração 
Kohler.

O baixo consumo é uma realidade que se 
aplica a todos os niveis. A luz LED, por isso, 
é  um elemento presente no MIZAR 70. Tanto 
as luzes auxiliares como as luzes de trabalho 
anteriores, a iluminação das cabinas e as luzes 
de circulação na estrada, estão equipadas com 
este tipo de lâmpadas

O CUIDADO DOS DETALHES
A “bela forma” do desenho italiano é o ADN

de todos os acabamentos do MIZAR 70

imagem de iluminação
anterior

MIZAR 70

“ O Mizar 70 marca um precedente 
para a nova geração de tratores 
FERRARI”



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIZAR 70 AR MIZAR 70 RS MIZAR 70 DUALSTEER®

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR

N° cilindros 4 em linha/ 16 válvulas

Cilindrada (cc) 2482

Aspiração Turbo / Intercooler

Alimentação Injeção directa “Common rail” - 2000 bar

Nivel de emissões Stage V

Potência (kW/cv) 46 / 63

Rotações (Rpm) 2600

Binário máximo (Nm/Rpm) 205 / 1500

Gestão de  rotações do motor
Regulação eletrónica, rotações do motor através de um display com funções de: subida e descida das rotações do motor, memorização e 

restabelecimento  das rotações memorizadas, cancelamento e retorno às rotações mínimas

Refrigeração A líquido

Capacidade do depósito (l) 54

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

OS-FRAME com rodas direcionais

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

e rodas direcionais

TRAÇÃO quatro rodas motrizes permanentes

TRASMISSÃO Caixa sincronizada a 24 velocidades: 12 à frente e 12 atrás com inversor sincronizado

Velocidade de deslocação mín/máx 
(km/h)

0,7 / 40

Embraiagem transmissão

De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico proporcional com gestão eletrónica..  
Power Clutch System para inserção das marchas do inversor sem presionar o pedal da embraiagem 

Pedal da embraiagem PRO-ACT System com acoplamento assistido Easy plus™.  
Função Smart Brake & Go para a gestão automática da embraiagem só com o pedal de travão

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio em simultâneo a comando eletro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutores epicicloidais,  Em opção: redutores epicicloidais sobre dimensionados para rodas 20”

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR Independente da caixa de velocidades e sincronizada  com o avanço. Travão hidráulico negativo de segurança para a paragem da TDF

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

Rotações TDF (Rpm) 540/540E

CIRCUITO HIDRÁULICO De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor

Caudal hidráulico a elevador e a 
distribuidores (l/min)

13

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

37 (opcional com bomba melhorada, com caudal de 48 l/min)

Presão hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Com comando mecânico

De série  1 DE flutuante + descarga livre (no total 3 tomadas hidráulicas)

Em opção e em substituição aos de 
série

Com elevação a martinetti:a té 2 DE dos quais 1 de 3 posições com 
flutuante engate com alimentação e retorno (no total de 7 tomadas 

hidráulicas). Com elevador de esforço com alimentação e retorno (no 
total 5 tomas hidráulicas)

Com elevação a martinetti: até 4 DE dos quais 1 de 3 posições com 
flutuante e engate com alimentação e retorno (no total de 11 tomadas 
hidráulicas). Com elevador de esforço controlado : até 2 DE das quais 
1 de 3  posições com flutuante engate com alimentação e retorno (no 

total de 7 tomadas hidráulicas)

Joystick (opcional)
Comando eletrónico proporcional aos elevadores e aos distribuidores posteriores formados por: 1 saida contínua de caudal regulável com 

retorno livre, 4 DE (distribuidores que substituem os de série) e bomba de maior caudal (no total de 10 tomadas hidráulicas). Potênciometro 
para a regulação da sensibilidade do joystick. Comando de conexão/desconexão da TdF. Porta-luvas,  porta-objetos.

ELEVADOR POSTERIOR De série: Dois martinetti externos - Em opção: com controlo de posição e esforço

Engates para alfaias a três pontos
De série: Engates normais cat. 1.  Em opção: Engates rápidos cat. 1 (braços não reguláveis em comprimento) ou engates rápidos ângulares 

cat. 1 e 2, braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em largura

Tirante terceiro ponto De série: com regulação manual  -  Em opção: pendural direito do elevador com acionamento hidraulico (só para elevador com braços 
ângulares cat. 1 e 2)

Capacidade de elevação nas 
rótulas (kg)

1900

CIRCUITO ELÉCTRICO Bateria 80 Ah / 12 V - Alternador  95 A

Equipa de série Centralina controlo veículo (VCU), instalação de luzes e indicadores de direção (para circular na estrada, farois de trabalho LED anteriores, 
tomada de corrente unipolar no painel, tomadas de corrente posteriores a 7 pólos e a 3 pólos

MODULO DE CONDUÇÃO Reversível, com plataforma rotativa suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos montados sobre a torre de comandos  reversível.

Volante de condução Regulável em inclinação

Assento Com inclinação ajustável através de mola a gás, com cinto de segurança e sensor ‘homem a bordo’. De serie: assento Confort com 
amortecedores reguláveis em função do peso do condutor - Em opção: assento “Kab Seating”, assento pneumático ‘Grammer’ ou ‘Cobo’

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com comando hidrostático que actúa 
sobre as rodas posteriores

De discos em banho de óleo com comando hidrostático, às 4 rodas 
e com conexão automática de dupla tração. Duplo pedal de travão 

independente que atúa sobre as rodas posteriores

Travão de estacionamento Atua sobre os travões de serviço

DIREÇÃO Direção hidrostática que atúa sobre a artioculação central. 
Desviador de fluxo para inverter a direção com trator em reversível

Direção hidrostática que atúa sobre 
as rodas direcionais Desviador de 
fluxo para inverter a direção com 

trator em  reversível

Duplo sistema de direção 
Dualsteer® a 4 cilindros. Direção 

hidrostática que atúa sobre 
a articulação central e rodas 

direcionais.Desviador de fluxo para 
inverter a direção com o tractor em 

reversível

SEGURANÇA De série: quadro de proteção frontal homologado, equipado com mola a gás para facilitar a sua descida e o seu levantamento

CABINA (opcional)
Homolgada e insonorizada com chassis monocasco de 4 pilares, suspensa sobre silent-blocks. Lâmpada rotativa LED e assento em tecido. 
Disponível com instalação de ventilação e calefação (modelo VISTA) ou com ar condicionado, pressurizada e homologada na cat. 4 (modelo 
VISTA PRO). Iluminação de trabalho FULL LED nos 4 lados, opcional em VISTA e de série em VISTA PRO. Em opção: filtros de carbono ativo.



PAINEL DE COMANDOS
Com display com ícones a cores que indicam :horas de funcionamento, número de rotações do motor, velocidade de  avanço, número 

de rotaçãos da TdF, indicador nivel de obstrução do filtro de partículas, consumo instantâneo de combustível, tensão da bateria e horas. 
Instrumentação analógica completa de indicador do  número rde rotações do motor, temperatura da água de refrigeração do motor e nível 

de combustível. Indicadores luminosos e acústicos

PNEUMÁTICOS
 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 

340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC * 280/70R20 * 280/70R20 Pneu 
Trac

250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 
340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 33x15.50-15 XTC 
* 300/70R20 * 300/70R20 Galaxy Garden * 250/85R20 * 280/70R20 * 

280/70R20 Pneu Trac

ENGATES DE REBOQUE (de série) Anteriores - Posteriores CUNA cat. B reguláveis em altura

Opcional Engate de reboque posterior CEE o CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider ou barra de engate CEE com chassis Slider

PESO 

Com chassis de proteção (kg) 1770

Com cabina (kg) 1900

2215÷2300

214÷299

1314 7351480

3529

2215÷2300

214÷299

1314 7351480

3529

2145÷2230

214÷299

1314 7351480

3529

2145÷2230

214÷299

1314 7351480

3529

LARGURA TRATORES MIZAR 70
AR

RODAS
TIPO

DE JANTE
LARGURA

MIN/MAX (MM)

250/80 R18 Regulável 1121 / 1347

280/70 R18 Regulável 1206 / 1394

280/70 R18 Galaxy Garden Regulável 1206 / 1394

320/65 R18 Regulável 1286 / 1438

260/70R20 Regulável 1160 / 1378

340/65 R18 Regulável 1364 / 1462

31x15.50-15 XTC Fixa 1371

280/70 R20 Regulável 1243 / 1525

280/70R20 Pneu Trac Regulável 1227/1491

RS

RODAS
TIPO

DE JANTE
LARGURA MIN/

MAX (MM)

7.00-18 Fixa 1150

250/80-18 Regulável 1236 / 1552

280/70R18 Regulável 1349 / 1599

280/70R18 Galaxy 
Garden

Regulável 1349 / 1599

320/65R18 Regulável 1393 / 1643

340/65R18 Regulável 1425 / 1667

260/70R20 Regulável 1309 / 1583

31x15.50-15 XTC Fixa 1576

31x15.50-15 STG Fixa 1602

33x15.50-15 XTC Fixa 1599

280/70R20 Regulável 1382 / 1730

280/70R20 Pneu Trac Regulável 1348/1696

250/85R20 (9.50-20) Regulável 1244 / 1698

300/70R20 Regulável 1384 / 1764

300/70R20 Galaxy 
Garden

Regulável 1384 / 1764

Dualsteer®

RODAS
TIPO DE 
JANTE

LARGURA MIN/
MAX (MM)

7.00-18 Fixa 1150

280/70R18 Fixa 1270

280/70R18 Galaxy 
Garden

Fixa 1270

280/70R20 Fixa 1296

250/80-18 Regulável 1236 / 1552

280/70R18 Regulável 1349 / 1599

280/70R18 Galaxy 
Garden

Regulável 1349 / 1599

320/65R18 Regulável 1393 / 1643

340/65R18 Regulável 1425 / 1667

260/70R20 Regulável 1309 / 1583

31x15.50-15 XTC Fixa 1576

31x15.50-15 STG Fixa 1602

33x15.50-15 XTC Fixa 1599

280/70R20 Regulável 1382 / 1730

280/70R20 Pneu Trac Regulável 1316/1696

MEDIDAS GERAIS TRATORES MIZAR 70

ACESSÓRIOS

Pára-choques anterior, kit de lâmpada rotativa, farol de trabalho 
posterior orientável, SCS (Self Cleaning System™) pesos anteriores 
110 kg tot. e pesos para rodas 45 kg. cad. e 50 kg cada (para rodas 

20”)

Pára-choques anterior, kit lâmpada rotativa, farol de trabalho posterior 
orientável, SCS (Self Cleaning System™) pesos anteriores 110 kg tot. e 
pesos para rodas 45 kg. cada e 50 kg cada (para rodas 20”), suspensão 

hidráulica Dual Floating System™



BCS PORTUGAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS UNIPESSOAL, LDA
Estrada Nacional 118, Km 45,5, 2130-07-3 Benavente - Portugal
Tel. 263 50 90 90  · e-mail: geral@bcsportugal.pt · www.tractoresferrari.com


