VEGA L80
O futuro já chegou

VEGA L80
Os Vega L80 ssão tratores especializados que combinam a mais avançada
tecnologia `made in FERRARI` com a máxima eficiência produtiva e o respeito pelo meio
ambiente.
O novo motor MOTOR KHOLER KDI 2504 TCR de gestão eletrónica de 75,3 CV de
potência Tier IIIB, reduz significativamente o consumo de combustível sem a necessidade de utilizar um filtro de partículas diesel (DPF).

CONFORME AS NORMAS
TIER IIIB
EXCELENTE CONSUMO
FÁCIL MANUTENÇÃO
COMPACTO
BAIXAS VIBRAÇÕES
REDUÇÃO DE RUÍDOS

O futuro já chegou
Sistema de travagem
O sistema de travagem é composto por quatro travões de disco em banho de óleo com
acionamento hidrostático, que atua como um repartidor de travagem e que intervém de
maneira constante e em simultâneo nas quatro rodas, inclusive com o eixo frontal com
tração desligada. Exclusivamente para a gama Vega, o travão de estacionamento
independente Brake-off é de série (opcional na versão SDT) e ativa-se automaticamente
ao parar o motor. Com o motor ligado, o travão de estacionamento pode ativar-se através
de um botão com comando electro-hidráulico posicionado à direita do painel de
comandos.

Caixa de velocidades sincronizada
A caixa de velocidades sincronizada inclui 4 gamas e 4 velocidades com um total de
16 velocidades para a frente e 16 atrás, com inversor sincronizado.
A sequência lógica das velocidades (gráfico inferior) (desde 70 metros/hora até 40 km/h)
sem sobreposições em todas as gamas, permite selecionar sempre a velocidade correta
para qualquer trabalho de campo proporcionando menos desgaste aos componentes
mecânicos, menor esforço do motor e sobretudo uma melhor qualidade de trabalho.

SEM REGERENAÇÃO TÉRMICA
SEM PÓS TRATAMENTO DE GASES
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IV

3°

Dualsteer®
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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, desta forma é possível realizar ângulos de viragem até
70º.
Este sistema de dupla direção é suportado pela sincronização de 4 cilindros hidráulicos, dois atuando nas rodas anteriores e dois na articulação central, proporcionando
uma potente e elevada precisão de direção tanto em altas velocidades, como nas
complicadas e lentas manobras em campo, durante o trabalho.

Inversor Electro-hidráulico Easydrive® (opcional)
A base deste sistema exclusivo é uma unidade de controlo eletrónico, completamente desenvolvido e produzido pelo Grupo BCS, proporcionando uma potente
e elevada precisão de direção tanto em altas velocidades, como nas complicadas e
lentas manobras em campo, durante o trabalho.
Quando o utilizador aciona a alavanca para inverter o sentido de marcha, o sistema
Easydrive®, em função da velocidade e relação introduzida, atua sobre o travão de
serviço para desacelerar a máquina até introduzir automaticamente a
inversão, iniciando a aceleração em sentido contrário libertando gradualmente a
embraiagem.
Para obter uma maior sensação de conforto, o utilizador tem a possibilidade, segundo as
suas necessidades, de mudar a reatividade do sistema em 5 niveles diferentes (desde
a mais suave até à mais reativa), visíveis no ecrã a cores do painel de comandos,
utilizando dois botões situados perto da alavanca do inversor.

Gestão eletrónica
A gestão eletrónica das rotações do motor, desenvolvida inteiramente pelo Grupo BCS,
realiza-se rapidamente e de maneira precisa, através de teclas posicionadas ao lado
direito do painel de comandos e que permitem aumentar e baixar as rotações, memorização, restabelecimento das rotações memorizadas e desativação das mesmas para
voltar ao controlo com o pedal.

Chassis OS-Frame
A ponte anterior do trator está vinculada através de um perno central ao chassis
OS-Frame que lhe permite uma oscilação total de 30º em relação à ponte posterior,
garantindo assim que as quatro rodas se mantenham sempre em contacto com o solo
no caso de terrenos acidentados ou irregulares, obtendo desta forma a máxima tração.
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VERSÕES
Vega L80 AR
Tratores isodiamétricos reversíveis, com articulação central, são as versões de referência
na agricultura especializada e em trabalhos municipais graças à sua largura de via muito
reduzida, bem como também o seu reduzido raio de viragem.
Vega L80 RS
Tratores isodiamétricos reversíveis, com quatro rodas anteriores direcionais, são as
versões tradicionais e aquelas que têm melhores prestações numa grande variedade de
trabalhos, como em zonas co declives e de grande inclinação, devido à sua extrema
estabilidade e aderência.
Vega L80 DUALSTEER®
Tratores isodiamétricos reversíveis, com duplo sistema de direção que garantem um
ângulo de viragem de 70º, o melhor da sua categoria, o que lhes permite movimentarem-se com agilidade e facilidade em espaços muito reduzidos.

Embraiagem Long Life

Vega L80 SDT

A embraiagem é de múltiplos discos em banho de óleo com comando hidráulico
proporcional, com gestão eletrónica, que controlando os acoplamentos e desacoplamentos a torna efetivamente mais suave e efetiva em relação ás tradicionais embraiagens mecânicas a seco.

Tratores monodirecionais com passo muito curto e rodas diferentes, indicados tanto na
agricultura especializada de vinhas, pomares e estufas, como em trabalhos típicos de
tratores convencionais.

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR
Excelente potência e binário de motor, características que dão aos seus
clientes a oportunidade de possuir um trator um trator de dimensões contidas,
mas também a de reduzir significativamente o consumo de combustível, e ainda
assim não utilizar o dispositivo de filtragem de partículas diesel (DPF).
SISTEMA Common-rail
Selecionou-se o mais avançado sistema common-rail disponível no mercado,
especificamente desenhado para uma extrema durabilidade e longevidade em
aplicações agrícolas.
TURBO COMPRESSOR E INTERCOOLER
O turbo compresaor foi especialmente melhorado para proporcionar a quantidade exata de ar e obter o melhor binário em qualquer regime de rotação do motor,
evitando o conhecido “turbo-lag”.
O desenho especial do sistema de lubrificação garante uma melhor durabilidade
do turbo compressor.

4 VÁLVULAS
O desenho de 4 válvulas por cilindro foi selecionado para permitir a instalação dos
injetores precisamente no eixo do cilindro, centrado na câmara e combustão. Esta
solução permite uma atomização correta do combustível e a distribuição simétrica
dentro da câmara de combustão garantindo uma ótima mistura de ar e combustivel.
ECU (Unidade de controlo eletrónico)
A unidade de controlo eletrónico (ECU), permite um controlo total dos parâmetros de
calibração do motor para obter os melhores resultados do motor e cumprir os
objetivos de emissões.
SISTEMA EGR
Os gases de escape encaminhados através de todo o sistema asseguram uma
refrigeração preliminar mais benéfica antes de entrar na válvula EGR, reduzindo as
dimensões totais da unidade.

Vega L80 AR - RS -DUALSTEER® - SDT RS - SDT DUALSTEER®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR

Kohler KDI 2504 TCR
4 em linha / 16 válvulas

Nº Cilindros

2482

Cilindrada (cc)

Turbo / Intercooler

Aspiração

Injeção direta *Common Rail*

Alimentação

Stage 3B

Nível de emissões

Massas contra rotantes

Equilíbrio

55,4/75,3

Potência (KW/CV)

2300

Regime nominal (rpm)

330/1500

Binário máximo motor (NM/RPM)

Regulação eletrónica das rotações do motor através de um painel com funções de: subida e descida das rotações do motor,
memorização e restabelecimento das rotações memorizadas, desligado e volta às rotações mínimas.

Gestão rotações motor
TRAÇÃO

Quatro rodas motrizes com desconexão da tração anterior com comando electro-hidráulico
Caixa sincronizada de 32 velocidades: 16 para a frente e 16 atrás com inversor sincronizado

TRANSMISSÃO

Electro-hidráulico com gestão eletrónica com alavanca (de três posições AD-N-AT) posicionada à esquerda do volante. Possibilidade de
escolher entre 5 níveis de velocidade de mudança de sentido.

INVERSOR EASYDRIVE® (em opção)

De discos múltiplos em banho de óleo com comando hidráulico proporcional com gestão eletrónica e com acionamento PRO-ACT System

Embraiagem transmissão

Anterior e posterior. Bloqueio diferencial: anterior e posterior simultâneo ou só posterior com comando electro-hidráulico

DIFERENCIAL

Independente da caixa de velocidades e sincronizada com o avanço. Insere-se a baixa carga com o travão na posição desconectada

Embraiagem transmissão
Embraiagem TDF

De discos múltiplos em banho de óleo com comando electro-hidráulico

Rotações TDF (rpm)

De série: 540/540E – Em opção:540 / 1000

CIRCUITO HIDRÁULICO

De duplo circuito com bombas independentes e cambiador de calor

Caudal hidráulico a direção hidráulica e serviços electro-hidráulicos (l/min)

33

Caudal hidráulico elevador e distribuidores (l/min)

“30 (em opção com bomba de maior caudal até 49 l/min) ”

Pressão hidráulica máxima (bar)

180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES

Com comando mecânico

De série

2 de duplo efeito

Em opção além dos de série

1 simples efeito e 1 de duplo efeito ou 1 de duplo efeito e 1 duplo efeito flutuante
Comando eletrónico proporcional dos elevadores e dos distribuidores posteriores formados por: 1 simples efeito com caudal regulável
com retorno livre,3 duplo efeito (5 em modelos SDT) (distribuidores que substituem os de série) e bomba de maior caudal de 49 l/min.
Potenciómetro para a regulação da sensibilidade do joystick.

Joystick (opcional)

Bateria 100 Ah / 12 V – Alternador 95 A

CIRCUITO ELÉCTRICO

De 7 polos e de 3 polos

Tomadas de corrente posterior

De série: dois cilindros externos – Em opção: com controlo de profundidade

ELEVADOR POSTERIOR

De série: engates normais cat.1 e 2 Em opção: engates rápidos cat.1 e 2, braços não reguláveis em largura ou engates rápidos
angulares cat.1 e 2 com braços reguláveis em comprimento e engates ajustáveis em altura

Enganches aperos tres puntos

De série: com regulação manual – Em opção: terceiro ponto e tirante com comando hidráulico

Tirante tercer punto
ELEVADOR ANTERIOR (em opção)

Com proteção frontal e 2 distribuidores de duplo efeito
Rígidos com engates rápidos cat.1

Engates de alfaias a três pontos
Tirante do terceiro ponto

800
Reversível (exceto SDT) com plataforma suspensa sobre silent-blocks. Pedais suspensos montados sobre a torre de comandos

MÓDULO DE CONDUÇÃO
Volante de condução

Inclinação regulável
De série: assento confort com amortecedores reguláveis em função do peso do condutor. Em opção: assento “Kab Seating” ou assento
com amortecedor pneumático

Assento com cinto de segurança

De discos em banho de óleo com comando hidrostático nas 4 rodas

TRAVÕES DE SERVIÇO

Arco anterior rebatível e posterior fixo. Versão SDT só anterior rebatível

SEGURANÇA

Com display multifuncional a cores e instrumentação digital completa com: conta-horas, tensão de bateria, consumo instantâneo, leitura
simultânea de rpm do motor, velocidade de avanço e velocidade de rotação da TDF. Indicadores luminosos e avisador acústico

PAINEL DE COMANDOS
ENGATE DE REBOQUE (de série)

Posterior CUNA e anterior

Opção

Engate de reboque posterior CEE ou CEE com chassis Slider ou CUNA com chassis Slider

PESO EM ORDEM DE MARCHA

AR

RS

DUALSTEER ®

SDT RS

SDT DUALSTEER ®

Com arco de proteção (kg)

2230

2315

2380

2450

2500

Com cabina (kg)

2375

2460

2510

2630

2630

VEGA L80

O futuro já chegou

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vega L80 AR

CHASSIS

Chassis integral oscilante OS-FRAME com articulação central
2300

Capacidade de elevação nas rótulas (Kg)

De série: automático e independente Brake-OFF com interruptor posicionado no painel de comandos

Travão de estacionamento

Anterior e posterior com redutores epicicloidais: Ponte anterior com oscilação total de 3º em relação à ponte posterior

EIXOS

Direção hidráulica qua atua na articulação central

DIREÇÃO
CABINA (em opção)

Homologada e insonorizada com chassis monocasco montada sobre silent-block, lâmpada rotativa e assento em tecido. Calefação e ar
condicionado. Disponível com estrutura standard ou cónica.

PNEUMÁTICOS (em opção)

11.5/80-15.3*280/7018*320/65R18*250/85R20*300/70R20*320/70R20*340/65R20*31X15.50-15 de estrada XTC ou STG*13.6-16
Jardim

Capacidade depósito (l)

54
Proteção anterior, kit de lâmpada rotativa, pesos anteriores, pesos para rodas, filtro de carbono ativo para cabina

ACESSÓRIOS

Vega L80 RS
CHASSIS
Capacidade de elevação nas rótulas (Kg)

Chassis integral oscilante OS-FRAME com rodas direcionais
2300

Travão de estacionamento

De série: automático e independente Brake-OFF com interruptor posicionado no painel de comandos

EIXOS

Anterior e posterior com redutores epicicloidais. Ponte anterior com oscilação total de 30º em relação à ponte posterior

DIREÇÃO

Direção hidráulica que atua nas rodas anteriores
Homologada e insonorizada com chassis monocasco montada sobre silente-block lâmpada rotativa e assento em tecido. Calefação e ar
condicionado. Disponível com estrutura standard ou cónica

CABINA (em opção)

340/65r18*320/65r18*250/85r20*300/70R20*320/70R20*340/65R20*31X15.50-15 de estrada XTC ou STG* 13.6-16 Jardim

PNEUMÁTICOS (em opção)

54

Capacidade depósito (l)

Proteção anterior, kit de lâmpada rotativa, pesos anteriores, pesos para rodas, filtro de carbono ativo para cabina

ACESSÓRIOS

®

Vega L80 DUALSTEER
CHASSIS

Chassis integral oscilante OS-FRAME com rodas direcionais e articulação central

Capacidade de elevação nas rótulas (Kg)

2300

Travão de estacionamento

De série: automático e independente Brake-OFF com interruptor posicionado no painel de comandos

EIXOS

Anterior e posterior com redutores epicicloidais. Ponte anterior com oscilação total de 30º em relação à ponte posterior

DIREÇÃO

Duplo sistema Dualsteer com 4 cilindros. Direção hidráulica que atua nas rodas anteriores e articulação central
Homologada e insonorizada com chassis monocasco montada sobre silente-block lâmpada rotativa e assento em tecido. Calefação e ar
condicionado. Disponível com estrutura standart ou cónica

CABINA (em opção)

340/65r18*320/65r18*250/85r20*300/70R20*320/70R20*340/65R20*31X15.50-15 de estrada XTC ou STG* 13.6-16 Jardim

PNEUMÁTICOS (em opção)

54

Capacidade depósito (l)

Proteção anterior, kit de lâmpada rotativa, pesos anteriores, pesos para rodas, filtro de carbono ativo para cabina

ACESSÓRIOS

®

Vega L80 SDT RS
CHASSIS

Vega L80 SDT DUALSTEER

Chassis integral oscilante OS-FRAME com rodas direcionais

Chassis integral oscilante OS-FRAME com rodas direcionais e
articulação central

Capacidade de elevação nas rótulas (Kg)

2700

Travão de estacionamento

De série: atua na transmissão com alavanca manual – em opção: automático independente Brake – OFF com interruptor posicionado no painel de
comandos

EIXOS

Anteriores com redutores epicicloidais e posteriores com redutores em cascata. Ponte anterior com oscilação total de 30º em relação à ponte posterior

DIREÇÃO

Direção hidráulica que atua nas rodas anteriores

Duplo sistema de direção Dualsteer com 4 cilindros, Direção
hidráulica que atua nas rodas anteriores e articulação central

Compacta versão Airtech, pressurizada e homologada na categoria 4. Insonorizada com chassis monocasco montado sobre silente – blocks, lâmpada rotativa e
assento de tecido. Cédula de segurança integrada na estrutura, painel de comandos e difusor de ar tipo automobilístico, ACC e travão Brake off de série

CABINA (em opção)

260/70R16*340/65R20 - 280/70-18*360/70R20 - 280/70-18*320/70R24 - 320/65R18*380/70R20 - 340/65R18*420/65R24

PNEUMÁTICOS (em opção)

70 (com arco de proteção) – 54 (versão com cabina)

Capacidade depósito (l)

Proteção anterior, kit de lâmpada rotativa, pesos anteriores, pesos para rodas anteriores, kit de arcos centrais em fundição para rodas posteriores
de 24”, kit de suporte para engate de alfaias frontais, filtro de carbono ativo para cabina pressurizada.

ACESSÓRIOS
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Vega L80 AR

250/85-R20

245

940

882/1230

1127/1475

1348

1495

882

3725

161/271

2254/2364

Vega L80 RS

250/85-R20

245

940

1046/1588

1291/1833

1348

1495

882

3725

184/294

2254/2180

Vega L80 DUALSTEER®

250/85-R20

245

940

1046/1588

1291/1833

1348

1495

882

3725

184/294

2254/2180

ant. 260/70-16

258

770

1122/1522

1380/1780

post. 340/65-20

343

958

1054/1490

1397/1833

1348

1607

918

3873

157/257

2216/2316

ant. 260/70-16

258

770

1122/1522

1380/1780

post. 340/65-20

343

958

1054/1490

1397/1833

1348

1607

918

3873

134/234

2216/2316

Vega L80 SDT RS
Vega L80 SDT DUALSTEER®
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