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COBRAM L65 

VERSÕES
RS (1):  O Cobram L65 RS é uma versão mais versátil dos tratores especializados, já que se 
adapta aos tipos de trabalho mais diversificados, permitindo uma grande estabilidade em 
terrenos em encostas.
AR (2): É a versão de  referência  no setor dos tratores  especializados.  O tamanho compacto, 
o rendimento do sistema hidráulico e o raio de viragem reduzido fazem do Cobram L65 AR 
um trator extremamente versátil.

(1) (2)

CAIXA DE VELOCIDADES

A caixa de velocidades é sincronizada de 24 
velocidades com inversor sincronizado, que 
permite o acionamento com a máquina em 
movimento. As engrenagens são de perfil 
helicoidal para obter fiabilidade, longevidade, 
conforto, manobrabilidade e um excelente 
rendimento mecânico. Desenhada para que 
não se sobreponham as velocidades nas três 
gamas, permite trabalhar sempre com uma 
excelente velocidade, otimizada para o tipo de 
trabalho a realizar.

O gráfico das velocidades evidencia a perfeita 
progressão das marchas sem nenhuma sobreposição de
velocidades nas gamas de avanço. (*)

MOTOR Kohler KDI 1903 TCR

NOVAS SOLUÇÕES

Equipado com chassis OS-Frame e uma caixa 

sincronizada de 24 velocidades (12 para a 

frente + 12 atrás), o L65 apresenta-se em 

quatro versões que cobrem as necessidades 

tradicionais dos tratores especializados: 

trabalhar em vinhas e hortas, inclusive em 

terrenos com pendentes e estufas, tanto no 

verão como no inverno.

A cabina opcional com plataforma suspensa 

sobre “silent-blocks” está caracterizada por 

portas completamente envidraçadas para 

garantir uma excelente visibilidade tanto na 

estrada como no meio circundante.
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MARCHA ATRAS VELICIDADE PARA A FRENTE

O novo motor de gestão eletrónica de 56 CV de potência, reduz significativamente 

o consumo de combustível e tecnologia isenta do dispositivo de filtração de 

partículas diesel (DPF).

•	 TIER	IIIB	CONFORME	AS	NORMATIVAS

•	 EXCELENTE	CONSUMO

•	 FÁCIL	MANUTENÇÃO

•	 BAIXAS	VIBRAÇÕES

•	 REDUÇÃO	DE	RUIDOS

•	 COMPACTO

•	 SEM	REGENERAÇÃO	TÉRMICA

•	 SEM	PÓS-TRATAMENTO	DE	GASES

•	 LARGOS	INTERVALOS	DE	MANUTENÇÃO

 (*)

(1)

(2)

ERGONOMÍA

•	Controlo eletrónico de rotações (1)

•	Painel de controlo digital com ecrã       
LCD a cores e avisos múltiplos (2)

•	Cabinas completamente vidradas

•	Joystick opcional

•	Sensor de pessoa a bordo na 
plataforma de condução

DESENHO

•	Novo desenho do capô

•	Faróis de LED como opção



COBRAM L65

RS A B C D
E

min/max
(com arco)

E
min/max

(com cabina)

F
min/max

G
min/max

mm 1216 1390 779 3385 2195 / 2270 2061 / 2106 1207/1667 263

AR A B C D
E

min/max
(com arco)

E
min/max

(com cabina)

F
min/max

G
min/max

mm 1216 1390 779 3385 2195 / 2270 2061 / 2106 1035 / 1462 207 / 266

RS 8.25-16 210/95-16 250/80-18 280/70R18 320/65R18 260/70R20
31x15.50 - 

15 XTC
31x15.50 - 

15 STG
33x15.50 - 

15 XTC

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante fixa jante fixa jante fixa

H - Largura do
pneumático  (mm)

212 208 240 282 319 258 368 394 391

I - Largura da via
min/max (mm)

999 / 1305 996 / 1312 9969 / 1305 984 / 1324 1074 / 1324 987 / 1325 1100 / 1208 1100 / 1208 1100 / 1208

F - Largura
min/max (mm)

1211 / 1517 1236 / 1552 1207 / 1513 1266 / 1606 1393 / 1643 1245 / 1583 1468 / 1576 1494 / 1602 1491 / 1599

AR 8.25-16 210/95-16 250/80-18 280/70R18 320/65R18 260/70R20
31x15.50 - 

15 XTC
31x15.50 - 

15 STG
33x15.50 - 

15 XTC

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante
regulável

jante fixa jante fixa jante fixa

H - Largura do
pneumático  (mm)

212 208 240 282 319 258 368 394 391

I
Largura da via 
min/max (mm)

Mono 794 / 1110 794 / 1110 865 / 1107 869 / 1119 931 / 1119 846 / 1120 1003 1003 1003

Rev 794 / 1110 827 / 1110 865 / 1107 931 / 1119 931 / 1119 902 / 1120 1003 1003 1003

F
Largura

min/max (mm)

Mono 1006 / 1322 1002 / 1322 1105 - 1347 1151 - 1401 1250 - 1438 1104 - 1378
1371 1397 1394

Rev 1006 / 1322 1035 / 1322 1105 - 1347 1213 - 1401 1250 - 1438 1160 - 1378

A B

D

C

O posto de condução dos VALIANT L65 está entre os melhores da sua 

categoria: une conforto, ergonomía, funcionalidade e segurança 

de uma forma absolutamente original. Foi desenhado à medida do 

condutor: o modulo de condução com plataforma suspensa sobre 

silent-block que absorvem as vibrações, assegura o máximo conforto. 

Inverter o posto de condução é muito fácil, prático e seguro, e efetua-

se em poucos segundos.

A posição de condução reversível oferece precisão na utilização do trator para 
trabalhar com alfaias colocadas na parte traseira do utilizador, graças ao 
excelente ângulo de visão.

DIMENSÕES

PLATAFORMA DE CONDUÇÃO REVERSÍVEL
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COBRAM L65 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR Kohler KDI 1903 TCR

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1861

Aspiração Turbo-comprimida

Nível de emissões Stage 3B

Potência (kW/cv) 42 / 56

Regime nominal (rot/min) 2600

Binário máximo (Nm/rpm) 190 / 1500

Gestão de rotações do motor
Regulação eletrónica das rotações do motor através de uma consola com funções de: aumento e diminuição 
da velocidade do motor, memorização e recuperação da velocidade estabelecida. 

Refrigeração Líquida

Capacidade do depósito (l) 46

CHASSIS
AR: Chassis integral oscilante OS-Frame com articulação central
RS: Chassis integral oscilante OS-Frame com rodas direcionais

TRAÇÃO Quatro rodas motrizes permanentes

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

Velocidade de deslocação min/max (km/h) 0,8 / 37

Embraiagem de transmissão De discos múltiplos em banho de óleo

DIFERENCIAL Anterior e posterior com bloqueio simultâneo e com comando electro-hidráulico

EIXOS Anterior e posterior com redutor epicicloidal

TOMADA DE FORÇA POSTERIOR
Independente da Caixa de velocidades, a 540 / 540E rpm e sincronizado com o avanço. Pode ser inserido sob 
carga com o travão na posição de desligado.

Embraiagem TDF De discos múltiplos em banho de óleo

Comando de acionamento Electro-hidráulico

CIRCUITO HIDRÁULICO Duplo circuito com duas bombas independentes. Bombas melhoradas opcionais e intercâmbio de calor.

Caudal da bomba de gestão do elevador e os 
distribuidores (lt/min)

25,5 (como opção bomba de 33,5)

Caudal para direção e serviços (lt/min) 8,5

Pressão hidráulica máx (bar) 180

DISTRIBUIDORES Com comando mecânico

Posteriores (Standard) 1 de duplo efeito (elevação standard). 2 de duplo efeito (com Controlo de Profundidade)

Posteriores, adicionais aos de série (Opcional)
1 de simples efeito e 1 de duplo efeito flutuante ou 2 de duplo efeito (elevação standard). 1 de simples efeito 
e 1 de duplo efeito flutuante  além dos de série (com Controlo de Profundidade).

Joystick (opcional) Controlo eletrónico completo com sistema hidráulico de grande tamanho e intercâmbio de calor.

ELEVADOR POSTERIOR Standard: 2 cilindros externos / Opcional: com esforço e posição controlados

Braços do terceiro ponto
Standard: Engates cat. 1 / Opcional: engates rápidos angulares cat.1 braços não reguláveis em comprimento 
ou engates rápidos angulares cat. 1 com braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em largura. 

Tirantes do terceiro ponto Com regulação manual

Capacidade de elevação nas rótulas Kg. 1510

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Bateria 70 Ah - Alternador 70 A

MODULO DE CONDUÇÃO
Com semi plataforma para a versão monodirecional - Plataforma suspensa sobre “Silent blocks” para a versão 
reversível e pedais duplos.

ASSENTO
Standard: Assento Confort com amortecedores reguláveis em função do peso do utilizador, cinto de segurança 
e sensor de presença de pessoas a bordo. Como opção: assento “Kab Seating”

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos múltiplos em banho de óleo com comando mecânico que atuam sobre as rodas posteriores

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO Atua sobre os travões de serviço

DIREÇÃO
AR: Com direção hidráulica que atua sobre a articulação central. Desviador de fluxo na versão reversível.
RS: Com direção hidráulica que atua sobre as rodas anteriores. Desviador de fluxo na versão reversível.

SEGURANÇA De série: arco de proteção homologado, equipado com hidráulico para facilitar o baixar e levantar do arco.

CABINA (disponível como opção só para a 
versão reversível)

Homologada e insonorizada, com chassis monocasco montado sobre silent-blocks. Equipada com ar 
condicionado, calefação e ventilação. Portas completamente vidradas e janela sobre a parte posterior do 
teto. Assento de tecido em substituição ao de série.

PAINEL DE CONTROLO
Digital, completa de: horas de trabalho, termómetro da agua do motor e nível de combustível. Leitura 
simultânea de rpm motor, rpm TDF e velocidade de avanço do trator

PNEUMÁTICOS (de série) 8.25-16

Opcional 210/95-16 * 250/80-18 * 280/70R18 * 320/65R18 * 260/70-20 * 31x15.50-15 XTC y STG * 33x15.50-15 XTC

GANCHOS DE ENGATE (de série) Posterior CUNA e anterior.

Opcional Posterior CEE, CEE com chassis Slider e CUNA com chassis Slider.

PESO 

Com arco (kg)
AR:  monodirecional 1585   |   reversível: 1625
RS:  monodirecional 1620   |   reversível: 1660

Com cabina (kg)
AR: reversível 1770
RS: reversível 1800

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Faróis de LED, suspensão hidráulica e Dual Floating System (só para a versão RS reversível), protetor anterior, 
kit lâmpada rotativa, pesos anteriores (100 Kg), pesos para rodas 18” (45 kg. cada uma)

BCS PORTUGAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS UNIPESSOAL, LDA
ESTRADA NACIONAL 118, KM 45,5 – APARTADO 18, 2131-901 BENAVENTE - PORTUGAL
Tel. 263 50 90 90 · Fax 263 50 56 26 · e-mail: geral@bcsportugal.pt · www.bcsagricola.com


