
Seria a
75 - 130 CP

YOUR
WORKING
MACHINE



al dv. erou 

Pământul este viața dv.
Ferma este fundația pe care vă clădiți viața.
Recoltele sunt cartea dv. de vizită.
Tractorul vă este unealta de lucru.

De aceea el trebuie să fie un Valtra.
La fel cum un meșteșugar se bizuie pe uneltele sale, puteți avea încredere că tractorul 
Valtra vă ajută să vă duceți treaba la bun sfârșit. În fiecare zi. De fiecare dată. În orice mediu de lucru.

La Valtra, noi am ales întotdeauna calea mai puțin bătătorită, deoarece, de acolo 
de unde venim noi, așa sunt cărările. Noi nu ezităm să facem câțiva pași în plus pentru dv.
Facem toate aceste lucruri deoarece este cea mai bună cale.
Și pentru că noi credem în lucrul bine făcut.

Dumneavoastră nu faceți compromisuri. Nici noi.
Faceți-vă treaba! Luați-vă un Valtra.

Your working machine. (Tractorul dv. care muncește)
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Seria a de 
la valTra 
REPREZINTĂ 
RĂSPUNSUL 
la ToaTe 
DORINȚELE DV. 

Noi nu vorbim prea mult, dar știm să ascultăm. 
De aceea ne cunoaștem bine clienții. Știm cum e 
să muncești zi și noapte, vară sau iarnă. Știm cum este 
să găsești echilibrul dintre sarcini și cerințe fără a face 
compromisuri pentru oricare dintre ele.

Știm care sunt cele trei caracteristici pe care le urmăriți 
când alegeți un Valtra:

Să fie sigur în funcționare, fiabil, zi de zi, an după an. 
Să fie ușor de utilizat atunci când lucrați din greu. 
Să aibă cele mai mici costuri totale de exploatare.

Astfel am creat noua serie Valtra A, ajunsă la a patra 
generație, care are multe dintre caracteristicile fraților săi 
mari, seria N și T, dar într-o formă foarte compactă. Este 
distractiv să conduci un tractor din seria A, este ușor 
și agil, însă totodată puternic și adaptabil oricăror utilaje 
atașate moderne. 
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PRIMIȚI MAI MULT
DECÂT AȚI PLĂTIT.
Lucrați din greu pentru banii dv. și este firesc să vă doriți cea mai bună 
valoare atunci când e să cheltuiți. Tractorul din seria A face ca fiecare 
bănuț să merite. În fiecare zi, în fiecare an, un tractor din seria A va fi 
cel care va munci pentru dv. Modul de construcție complet modular 
al lui Valtra înseamnă adaptabilitate completă la nevoile dv. Modulele 
funcționează ca elemente de construcție pentru configurarea 
tractoarelor, creând un meniu de specificații de produs proiectat 
cu grijă pentru a maximiza valoarea tractorului pentru dv. Este ușor 
să vă construiți propriul tractor din seria Valtra A pentru a se potrivi 
cel mai bine nevoilor din ferma dumneavoastră. Cu seria A nu trebuie 
să lucrați mai mult. Pentru că lucrați mai inteligent.

Fiabilitate, an după an
Știm că dacă vrem să facem o treabă bine, e de preferat 
să o facem noi înșine. De aceea producem componentele-
cheie ale tractoarelor noastre în fabricile proprii. Singuri 
am proiectat și realizat șasiul inteligent, transmisia robustă 
și cabina spațioasă. AGCO Power, fost “Sisu”, este motorul 
Valtra de peste 60 de ani, fiind – în branșă – cel care a ridicat 
standardele de fiabilitate.

Ușurință în exploatare
Seria A are deopotrivă puterea de a trage un plug și agilitatea 
pentru a hrăni animalele. Asigură o excelentă vizibilitate 
pentru lucrările de precizie și se adaptează cu ușurință 
oricăror utilaje atașate. Exploatarea transmisiei nu ar putea 
fi mai ușoară de atât. Tractorul este destul de compact 
în exterior, însă interiorul cabinei este spațios și confortabil. 
Întreținerea zilnică este simplă: verificarea combustibilului, 
a uleiului și a altor lichide se realizează într-o clipită.

Costuri totale mici pentru deținerea unui Valtra
Costul total al proprietății se reflectă atât în imaginea 
de ansamblu, cât și în micile detaliile. Important este să aveți 
un tractor robust și rezistent la uzură, care să fie construit 
pentru efectuarea oricărei sarcini imediate. Nu ne-am limitat 
la atât, am continuat să dezvoltăm tehnologii și servicii 
inovatoare care să facă posibile economii financiare. 
Iar motoarele AGCO Power cu tehnologie SCR vă asigură 
cea mai bună economie totală de carburant și, în general, 
de lichide. Selectați o garanție extinsă Valtra Care pentru 
a vă stabili costurile de întreținere și pentru a obține contractul 
de servicii care se potrivește nevoilor dumneavoastră, 
iar distribuitorul dv. Valtra va fi întotdeauna acolo pentru 
a vă asigura performanța completă și cea mai bună valoare 
de revânzare pentru tractorul dumneavoastră.

Toate aceste șasiuri sunt prevăzute cu transmisie 12+12R, cu șase viteze în fiecare dintre cele două domenii de viteză și reductor (opțional). Șasiul M este, 
de asemenea, disponibil cu transmisie HiTech 4, care are patru domenii de viteză cu patru trepte de viteză powershift și, opțional, reductor. 

Putere motor 75, 85 sau 95 CP
Noile motoare compacte, în 3 cilindri, AGCO 
Power
Ampatament 2.250 
Transmisie Valtra power shuttle 12+12R
Ușurință în exploatare

Putere motor 100 sau 110 CP 
Noile motoare compacte, în 4 cilindri, AGCO Power 
Ampatament 2.430 
Transmisie Valtra power shuttle 12+12R
Transmisie Valtra HiTech 4 cu ambreiaj, 16+16R 
Ușurință în exploatare

Putere motor 120 sau 130 CP 
Noile motoare compacte, în 4 cilindri, AGCO 
Power 
Ampatament 2.500 
Transmisie Valtra power shuttle 12+12R
Ușurință în exploatare

75 - 95 cp,  șasiu mic 100 și 110 cp,  șasiu mediu 120 și 130 cp,  șasiu mare

CREAȚI-VĂ PROPRIUL VALTRA SERIA A 
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SPUNEȚI-NE CE.
NOI VĂ SPUNEM CUM.

Există sute de mii de proprietari de tractoare, cu mii 
de sarcini de efectuat complet diferite. De aceea există 
Valtra Unlimited. Unde  soluțiile sunt nelimitate. 
Nu este vorba numai de alegerea unei culori specifice sau 
despre o caracteristică nouă. Este vorba despre
noi oportunități, despre găsirea de noi modalități pentru 
a devein mai productivi. Fie ca este vorba de agricultură, 
silvicultură, construcții, logistică sau orice alt domeniu, 
cu echipamentele potrivite, orice tractor Valtra devine 
un vehicul multifuncțional Unlimited care va scrie viitorul.
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idei Mari ÎNTr-uN 
PacheT coMPacT. 

Seria A are multe dintre caracteristicile 
multipremiaților săi frați mai mari, și, totodată, 
dimensiuni compacte, pentru o și mai bună 
manevrabilitate. Conceptul potrivit căruia forma 
urmează funcția se află la baza modului 
de proiectare și a realizării fiecărei componente 
a noului tractor. La fel ca de fiecare dată, nu am 
făcut nici un fel de compromis în perfecționarea 
tractoarelor mai mici, în 3 și 4 cilindri.  

PROIECTAT PENTRU A FI PRACTIC 
Esența  designului scandinav înseamnă 
mult mai mult decât doar a arăta bine. 
Ea se regăsește în găsirea de soluții 
inteligente care fac ca lucrările din fiecare zi 
să fie mai simple și eficiente, fără a plăti 
în plus pentru asta. Forma alungită, în formă 
de pană, a cabinei face posibilă manevrarea 
în spații înguste din fermă. De asemenea, 
binecunoscuta transmisie Valtra powershuttle, 
cu poziția parcare integrată, face seria A 
un talent în efectuarea simultană a multor 
sarcini. Poziția coloanei de direcție /a 
volanului poate fi ușor reglată, printr-o simplă 
apăsare a unei pedale, iar accesul în scaunul 
șoferului nu poate fi mai facil decât așa. 
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deSiGN MulTiPreMiaT.
Pe MeriT.
Cabina complet nouă asigură un spațiu de lucru 
modern și confortabil pentru zilele lungi din câmp. 
Continuând succesul cabinelor din seria N și T, 
și cea a seriei A este de top în ceea ce privește 
vizibilitatea, confortul și spațiul.

PROIECTAT PENTRU O BUNĂ VIZIBILITATE
Noua cabină cu 6 stâlpi este proiectată pentru 
a asigura vizibilitatea excelentă de jur împrejur, 
zi de zi. Noi numim acest concept 365 day:   
•  Designul unic al stâlpului A îmbunătățește 

vizibilitatea în față. 
•  Parbrizul cu curbe în sus și fereastra mare       

a acoperișului (opțional - acoperiș cu vizibilitate 
ridicată) oferă o vedere excelentă la lucrările  
cu încărcătorul frontal.

•  Datorită dimensiunilor compacte ale sistemului 
de control al emisiilor motorului, seria A are o 
capotă înclinată, cu aspectul și designul celei 
de-a patra generații, pentru cea mai bună 
vizibilitate din branșă. 

•  Lumini de lucru perfecte și cele mai bune faruri 
de pe piață.

•  Fereastra mare din spate și acoperișul scurt 
asigură o excelentă vizibilitate în spate, mai 
ales atunci când scaunul se rotește cu 180°,    
la lucrări speciale în lucrări forestiere.  

PROIECTAT PENTRU COMFORT 
Ergonomia din interior și un nivel scăzut al 
zgomotului de doar 75dB fac posibil confortul 
în orice situație. Cu 25cm mai lată, dar cu numai 
3 cm mai lungă decât cea anterioară, cabina 
spațioasă compactă este proiectată pentru a oferi 
mai mult spațiu acolo unde era nevoie. Structura 
cabinei este mai îngustă la partea din față pentru 
a vă ajuta să ”navigați” printre clădirile apropiate 
dintr-o fermă sau, la fel de bine, în păduri dense. 
La linia umărului operatorului, cabina asigură 
un confort maxim de lucru și, de asemenea, 
aici există suficient spațiu de stocare. Designul 
inteligent înseamnă, de asemenea, că există 
spațiu pentru un scaun capitonat pentru pasager. 
Unitatea de încălzire pentru picioare (opțional) 
vă permite să vă bucurați de confort în toate 
acele zile reci de iarnă. Același confort pe care 
vi-l asigură, în timpul arșiței verii, unitatea de aer 
condiționat. Pentru și mai mult confort, modelele 
HiTech 4 sunt disponibile cu suspensie a cabinei 
(opțional).

PROIECTAT SĂ DUREZE
Noul cadru al cabinei are profile curbate 
și elemente de formă asemănătoare celor 
de la autoturisme. Aceasta înseamnă o structură 
mai rigidă, fără vibrații și zgomote suplimentare. 
De asemenea, calitatea superioară a construcției 
asigură etanșeitatea ușilor și ferestrelor și oferă 
o bază solidă pentru fitingurile de înaltă calitate.
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ProiecTaT 
PeNTru a SPuNe ceva
Cabina seriei A asigură, pentru 
operator, cel mai bun mediu de lucru 
din clasa sa. Calitatea materialelor 
și a modului de proiectare sunt 
evidente în fiecare detaliu, de la 
construirea cu precizie a noului 
cadru, la tabloul de bord modern. 
Există atât afișaje analogice, 
cât și digitale, cu funcții avansate 
- ca de exemplu, monitorul - pentru 
a vă informa permanent care este 
consumul de combustibil 
și suprafața lucrată.

1. Buton domeniu turații 
2. Buton HiShift 
3. Butonul Powershift 
4. Comutator pentru modul automat 
5. Comutator pentru reductor
6. Pedală de mână pentru accelerație
7. Comutator de test pentru frâna de serviciu 

remorcă 
8. Buton memorie turație motor 
9. Comutator pentru tracțiune integrală (4x4)
10. Comutator blocare diferențial 
11. Manetă de comandă pentru supapele 

hidraulice auxiliare 
12. Joystick ce include butoane pentru a 3-a    

și a 4-a funcție 
13. Comutator pornire /oprire încărcător frontal
14. Blocaj hidraulic încărcător frontal 
15. Încărcător frontal SoftDrive
16. Întrerupător pentrvu combinarea pompelor 

hidraulice (98 litri)

Mediul de lucru al operatorului
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Tractoarele Valtra sunt livrate cu încărcătoare frontale montate din fabrică, 
care sunt integrate fără probleme în șasiu, încă de pe linia de asamblare. Aceasta 
asigură calitatea asamblării și comenzile proiectate ergonomic. Deoarece 
încărcătorul frontal este parte integrantă a designului tractorului, acesta 
nu influențează raza de bracare a tractorului. Cabina spațioasă a seriei A este 
proiectată pentru a oferi o vizibilitate excelentă în timpul lucrărilor cu încărcătorul 
frontal, iar fereastra din acoperiș îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. 

Considerăm că putem spune cu siguranță că un tractor cu încărcător frontal
 din seria A este cea mai bună alegere de pe piață. Deci, nu este o surpriză faptul 
că mai mult de jumătate din tractoarele din seria Valtra A au fost comandate 
cu un încărcător frontal montat din fabrică.

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 
INSTALAT DIN FABRICAȚIE. 
coNcePuT SPecial 
PeNTru a coMPleTa 
TracTorul. 
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O EXPERIENȚĂ UNICĂ 
a coNduSului.

O unitate de lucru robustă, durabilă și ușor de întreținut, în stil 
modern – un tractor din seria A de la Valtra este un istrument 
cu adevărat adaptabil, care vă poate crește afacerea. Fie că este 
tractorul principal, fie care este parte dintr-o flotă, combinația dată 
de noul motor AGCO POWER, cabina complet nouă și transmisiile 
complet noi, adaptate special clasei de putere 75-130 CP, face 
posibil ca dv. să vă bucurați de tot ceea ce este mai bun. 
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MoTorul aGco PoWer, 
PuTere PeNTru orice 
SARCINĂ. 

Binecunoscute pentru fiabilitate, durabilitate 
și economia de combustibil, motoarele AGCO 
Power de 3,3 litri și 4,4 litri sunt ”prietenoase 
cu mediul” și cu un nivel scăzut de zgomot, dar 
în același timp asigură cuplul motor ridicat într-o 
largă gamă de turații. Datorită caracteristicilor 
excepționale ale motorului, este o plăcere să 
conduci și să lucrezi cu un tractor din seria A. 

Exact dimensiunea potrivită 
Motoarele AGCO Power sunt unanim recunoscute pentru că 
oferă soluția optimă pentru fiecare segment de putere. Unul 
dintre punctele lor forte este raportul ideal dintre cilindree-
putere dezvoltată, rezultând o bună economie de combustibil 
(diesel + uree) și o forță puternică de tracțiune, precum și 
durabilitate remarcabilă.

Tehnologie SCR-only
Primele noastre tractoare echipate cu SCR au intrat 
în producția de serie pe scară largă la începutul anului 2009 
și de atunci au făcut pionierat în tehnologia SCR. Acum, 
cu noua serie de motoare AGCO Power aducem pe piață 
unul din primele tractoare conforme standardului privind 
emisiile Stage 4, în clasa 100 CP. Prin dezvoltarea continuă 
a tehnologiei noastre SCR, am reușit să menținem la nivel 
scăzut costurile clienților noștri și să eliminăm nevoia de 
soluții suplimentare, mai complexe, de tratare a gazelor de 
eșapament.

Tehnologia SCR de la Valtra – cu costuri minime 
de întreținere
• permite optimizarea motorului pentru a îmbunătăți 

eficiența carburantului
• reduce emisiile particule și oxizi de azot
• permite o excelentă vizibilitate datorită elementelor 

componente compacte 
• fără risc de gripare a motorului 
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NOUA TRANSMISIE ȘI NOUL 
SiSTeM hidraulic – PuTerea 
DE CARE AVEȚI NEVOIE.

Pentru seria A4 sunt disponibile două tipuri de transmisii, 
deosebit de eficiente: transmisia cu 12 trepte față și 12 trepte 
spate, la toate modelele; transmisia cu 16 trepte față și 16 
trepte spate, disponibilă opțional doar la A104 HiTech4 
și A114 HiTech4. La modelele HiTech 4, combinația dintre 
transmisia power shift cu patru trepte și cutia de viteze 
robotizată asigură soluția ideală pentru toate tipurile 
de lucrări. Transmisia power shift poate fi comandată manual 
sau automat, și permite pre-programarea turației de pornire 
față și spate, făcând din acest tractor unul ideal pentru lucrări 
cu încărcător frontal. Pentru ambele opțiuni de transmisie sunt 
disponibile funcția AutoTraction (stop and go utilizând pedala 
de frânare) și un reductor, pentru lucrări speciale. 

Foarte cunoscuta transmisie power shuttle reprezintă punctul 
forte al tuturor versiunilor, inclusiv reglarea turației la pornire.

Peste 5 tone putere de ridicare și un debit hidraulic de 
până la 100 l/min înseamnă că nu trebuie faceți nici un 
compromis. Seria A este creată pentru a duce la bun 
sfârșit, la timp, cele mai grele munci. Nu doar încercați, 
chiar faceți! Așa este un Valtra.
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SPECIFICAȚII 
TehNice

mOdEl TRACTOR A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Cilindri 3 4

Putere maximă, [kW] 55 63 70 75 82 89 97

Putere maximă, [cp] 75 85 95 100 110 120 130

Cuplu Standard maxim, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

TRANsMIsIE

Power shuttle X X X X X X X

12+12 cu 6 trepte de viteză, 2 domenii X X X X X X X

HiTech4: 16+16 powershift cu 4 trepte și comutare 
automată a domeniului

Opțional Opțional

Reductor Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional

DIMENSIUNI

Ampatament [mm] 2250 2430 2500

Lungime [mm] (fără greutate frontală) 4078 4357 4389

Lungime [mm] (cu greutate frontală) 4424 4703 4735

Înălțime [mm] (cu presiune minimă în anvelope) 2664 2713 2713

Înălțime [mm] (cu presiune maximă în anvelope) 2714 2763 2788

Înălțimea de la mijloc punte spate la acoperișul standard [mm] 1963

Rază de bracare (urma 1704 mm) [m] 3,72 4,01 4,5

Gardă la sol față [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Gardă la sol mijloc [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Gardă la sol spate [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Greutate (rezervor plin) [kg] 3500 4000 4500

Distribuția greutății F/S [%] 40/60

Greutate maximă punte față [kg] 3000 3500

Greutate maximă punte spate [kg] 5000 6400

Greutate totală [kg] 6200 8500
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SPECIFICAȚII 
TehNice

mOdEl TRACTOR A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANsMIsIE

Schimbător de viteză Mecanic Mecanic (powershift opțional) Mecanic

Treptede viteză cu/fără reductor 12 12 (Opțional 16) 12

Reductor Opțional Opțional Opțional

Domeniul de viteză cu reductor (16.9R38) 0,14-3,06 (la 40km/h)

Viteza tractorului (km/h) 40 40 40

SISTEMUL HIDRAULIC

Tipuri centru deschis

Debit maxim pompă (l/min) 65 98

Litri de ulei disponibili pentru utilajele atașate [L] 20 32

PUNTE FAțĂ

Înclinare, toate pozițiile [grade] +/- 10°

Unghi maxim înclinare direcție 55

SISTEM DE FRâNARE

Frâne, spate Frâne Multi-Disc; 4 discuri pe fiecare parte

Frâne, față  –

ANVELOPE

Max /min SRI anvelopă [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

PRIZĂ DE PUTERE (3 sau 2 turații)

Tip de antrenare Electrohidraulică Electrohidraulică

540 / 540E STD La turații 1920/1560 La turații 1920/1560 (la HiTech 4: indisponibil)

540 / 1000 (OPT) indisponibil La turații 1920/1560 (la HiTech 4: indisponibil)

540/540E/1000 (OPT) indisponibil La turații 1920/1560 (la HiTech 4: indisponibil)

SISTEM DE CUPLARE SPATE

Capacitate maximă de ridicare la capătul tirantului [kg] 3000 4300 5200
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SERIA A - COMPLET NOUĂ 
- a WorKiNG hero.

MEWI
DN 69 Timișoara-Arad, km 22 
307305, Orțișoara, jud. Timiș 
office@mewi.ro, www.mewi.ro

Tractoarele care apar în broșura de față pot avea echipări speciale. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări

Valtra este marcă internațională a AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE


