
BCS 710 BCS 728 BCS 730 BCS 738 BCS 740

motory benzínový SUBARU EX21: 4,9kW benzínový HONDA GX340: 8kW

startování ruční ruční ruční ruční/elektrické ruční/elektrické

změna směru jízdy řadícím táhlem reverzační páka na řidítkách reverzační páka na řidítkách reverzační páka na řidítkách

rychlost max 2,7 km/hod max 2,8 km/hod max 2,8 km/hod max 4,5 km/hod max 4,5 km/hod

spojka PowerSafe (hydromechanická) PowerSafe (hydromechanická) PowerSafe (hydromechanická) PowerSafe (hydromechanická) PowerSafe (hydromechanická)

diferenciál ne ne ANO S UZÁVĚRKOU ANO S UZÁVĚRKOU ANO S UZÁVĚRKOU

PTO 990 ot/min nezávislý 990 ot/min nezávislý 990 ot/min nezávislý 990 ot/min nezávislý 990 ot/min nezávislý

brzdy kol - - - - ANO  

parkovací brzda ANO ANO ANO ANO ANO

nastavení řidítek

standardní velikost kol 4.00-8 5.00-10 5.00-10 5.00-10

možnost větších kol - - 6.50/80-12 (15LD350) 6.50/80-12 (15LD350)

hmotnost s rotavátorem 91kg 129kg 140kg 145kg 155kg

závaží do kol 2x11kg 2x15kg

doporučené využití

benzínový SUBARU EX21: 4,9kW  
benzínový HONDA GX200: 4,1kW 
benzínový HONDA GX270: 6kW  
dieselový LOMBARDINI 15LD350: 5,5kW  
                                   

benzínový HONDA GX270: 6kW    
benzínový HONDA GX340: 8kW  
dieselový LOMBARDINI 15LD350: 5,5kW   
                                   

benzínový HONDA GX340: 8kW    
benzínový HONDA GX390: 8,8kW  
dieselový YANMAR LN100: 7,5kW         
                             

hydromechanický reverzor bez použití 
spojky

Otáčení  180°, vychýlení 30° na obě 
strany pro každý směr, rychlé 
nastavení výšky

Otáčení  180°, vychýlení 30° na obě strany 
pro každý směr, rychlé nastavení výšky

Otáčení  180°, vychýlení 30° na obě 
strany pro každý směr, rychlé 
nastavení výšky

Otáčení  180°, vychýlení 30° na obě strany 
pro každý směr, rychlé nastavení výšky

Otáčení  180°, vychýlení 30° na obě 
strany pro každý směr, rychlé 
nastavení výšky

                 4.00-8 (EX21, GX200)                   
4.00-10 (15LD350)     

          5.00-10                                     
6.50/80-12 (15LD350)   

                               2x11kg                             
                               2x15 kg                            

   2x34kg

                               2x15kg                             
   2x34kg

                        2x15kg                         
2x34kg

Tento stroj může pracovat s 
rotavátorem max. šířky 46cm a je 

vhodný pro práci ve sklenících, 
školkách rostlin, malých zahradách na 

lehkých a zpracovaných půdách. Dále k 
němu může být připojen kartáč, 

sněhová radlice, sekačka lištová i 
rotační a další zařízení, které nejsou 

energeticky náročné. Má pevnou 
nápravu bez diferenciálu.

Může pohánět rotavátor až o šířce 66cm a je 
vhodný pro práci ve sklenících, školkách, 

malých zahradách, kde je tato šířka 
dostačující. Kromě toho zvládne pohánět 
kartáč, sněhovou radlici, sekačky lištové i 
rotační a další, pro které svým výkonem 

stačí. Ve srovnáni s BCS710 má jednodušší 
změnu směru jízdy pomocí páky na řidítkách 

(mechanický reverzor). Nemá diferenciál, 
pouze pevnou nápravu.

Tento model byl navržen jako 
komunální nosič nářadí. Není určen pro 
kultivaci půdy. Díky zařízení EasyDrive 
není nutné při změně směru používat 
spojku, což velmi usnadňuje hlavně 

delší práci. Silný motor zaručuje práci s 
velkou většinou aktivních zařízení.

Velmi všestranný model určený jak pro práci 
s rotavátorem tak s kartáčem, všemi 
velikostmi sekaček, štěpkovašem, 

postřikovačem a celou řadou dalších 
přídavných zařízení a vyjímkou těch 

výkonově nejnáročnějších jako je třeba 
rekultivátor. Vhodný pro půjčovny.

BCS 740 umožňuje nejširší využití. 
Ideální nosič nářadí pro všechna 

nabízená přídavná zařízení včetně 
rekultivátoru. Díky nezávislým brzdám 

pro každé kolo je zatáčení velmi 
snadné.Vhodný pro zahradnické firmy, 
školky rostlin, pěstitele, skleníky, malé 
farmy, stáje, údržbu okolí firem, hotelů 

a jiných nemovitostí. 


