
Seria n
105 - 201 CP



DiMenSiUni 
PerFeCTe PenTrU 
PERFORMANȚĂ
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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Motorul, transmisia, șasiul și cabina sunt 
„made in Finland”. Într-un singur an construim 
mai mult de 23.000 de tractoare, pe care le vindem                    
în 75 de țări, ceea ce ne transformă în lider 
de piață în Europa de Nord și al cincilea producător 
din Europa Occidentală. 
De asemenea, suntem prezenți în Brazilia             
din 1960, unde avem cea mai mare cotă de piață      
la tractoarele de dimensiuni mari. 

Pentru că venim de acolo de unde venim, știm 
ce înseamnă să lucrezi noapte și zi, vară și iarnă. 
Știm să stabilim echilibrul dintre muncă și nevoie, 
fără să facem vreun compromis. De asemenea, 
ne cunoaștem bine clienții. Noi nu vorbim prea 
mult, însă știm să ascultăm. Astfel, am învățat 
de la ei că sunt trei lucruri care contează atunci 
când aleg un tractor Valtra. Acesta trebuie să fie 
fiabil, de-a lungul unui an întreg și de la un an    
la altul. Trebuie sa fie ușor de utilizat, atunci când 
munca e grea. Și, de asemenea, trebuie să aibă 
costuri mici de exploatare. Și astfel am creat cea 
de-a patra generație de tractoare Valtra din 
seria N. Are multe dintre caracteristicile fratelui 

mai mare, seria T, însă într-o formă foarte 
compactă. Cei 201 cp ai motorului fac din seria 
N cel mai puternic tractor în 4 cilindri de pe piață 
și cu cel mai bun raport putere/greutate din 
clasa sa. 

Un Valtra N este ușor și agil, însă suficient        
de puternic pentru priza de putere.
Seria N, cu motor în 4 cilindri, este „calul 
de povară” al gamei Valtra. La fiecare nou model 
scos pe piață venim cu multe îmbunătățiri. 
Însă una rămâne mereu aceeași. Aceasta este 
fiabilitatea tractorului care muncește din greu 
pentru dv., an după an.

niCi O PrOVOCare 
nU eSTe Prea Mare.
NICI O MUNCĂ 
nU eSTe ÎnJOSiTOare.
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Lucrați din greu pentru fiecare ban câștigat și vă doriți ca, 
atunci când îi cheltuiți, să o faceți înțelept. Un tractor din 
seria N merită fiecare leu. În fiecare zi, în orice anotimp. 
Seria N este tractorul care muncește - your working 
machine.

Fiabilitate, an după an 
Știm că dacă dorim să ne facem treburile 
corect, mai bine le facem singuri. De aceea 
realizăm toate elementele importante 
în fabrică. Noi am proiectat și realizat șasiul 
inteligent, transmisia robustă și cabina 
spațioasă. AGCO Power, fost “Sisu”, este 
motorul tractorului Valtra de peste 60 de ani. 
El reprezintă standardul pentru fiabilitate.

Ușor de utilizat pentru orice lucrare
Seria N asigură puterea necesară pentru 
tractarea unui plug și agilitate pentru 
manevrarea baloților. Excelenta vizibilitate 
din tractor asigură precizie în execuție și un 
grad ridicat de adaptabilitate pentru utilajele 
atașate care necesita mai multa putere. 
Cu seria N nu trebuie să lucrați din greu, 
deoarece lucrați inteligent. Modul de exploatare 
a transmisiei, prin intermediul noii manete, 
nu poate fi mai simplu de atât. Tractorul 
este compact, însă în interiorul cabinei aveți 

suficient spațiu și confort. Lucrările zilnice de 
întreținere sunt simple: verificarea uleiului 
și curățarea radiatoarelor aproape că nici 
nu vă consumă timp. Și, în final, veți obține 
exact acel tractor care se potrivește cel mai 
bine în ferma dv., cu dimensiunea potrivita, 
și opțiunile de care aveți nevoie, montate 
din fabricație și acoperite de garanție.

Costuri totale scăzute
Vorbim de costurile totale ale proprietarului în 
ansamblu și în detaliu. Lucrul important este 

că proprietarul unui Valtra deține un tractor 
ce muncește din greu pentru ceea ce i se 
dă să facă. Însă, are de asemenea câteva 
inovații majore care fac posibilă păstrarea 
banilor în portofel. Intervalul de service      
la 600 ore reduce costurile de întreținere 
iar motoarele AGCO Power asigură cea 
mai bună realizare de economii și lichidități. 
Și nu în ultimul rând, utilizarea pieselor 
de schimb originale Valtra și service-ul 
asigurat de reprezentantul local vă asigură 
cea mai bună valoare de revânzare pentru 
tractorul dv.

n104 HiTech 105-115 CP  
n114e HiTech  115-125 CP
n124 HiTech  125-135 CP
n134 HiTech  135-145 CP

n134 active  135-145 CP  
n134 Versu  135-145 CP
n134 Direct 135-145 CP
n154 HiTech 155-165 CP

n154  active  155-165 CP  
n154 Versu  155-165 CP
n154 Direct  155-165 CP
n174 HiTech  165-201 CP

n174 active 165-201 CP  
n174 Versu  165-201 CP
n174 Direct  165-201 CP

MOdELE ȘI PUTERE

INVESTIȚI 
inTeLiGenT .
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aVÂnD UneaLTa 
POTRIVITĂ, E NEVOIE 
De Mai PUȚINĂ MUNCĂ 
PenTrU a FaCe 
Mai MULT.
Obțineți mai mult cu mai puțin efort, 
utilizând mașina agricolă potrivită 
lucrării dv. Am construit un tractor 
care să răspundă cerințelor dv. 
Am creat o ”mașinărie” la fel
de adaptabilă ca dv. Testați!

1. Cabina Skyview 365 Day visibility și un spațiu de peste 6 mp pentru ferestre 

2. Suspensie pneumatică a cabinei AutoComfort

3. Suspensie hidraulică sau pneumatică a punții față

4. Stergator la 270° și geamuri față și spate încălzite

5. Greutate totală maximă de până la 11 tone

6. Rază de bracare 4,5 m

7. Ridicător frontal 35 kN și până la 78 kN spate

8. Încărcător frontal cu subcadru integrat turnat

9. Cea mai confortabilă cabină, nivel al zgomotului de 70dB, cu una sau doua uși

10. Cea mai bună gardă la sol de pe piață (55 cm)

11. TwinTrac - sistem de conducere în ambele sensuri, acționat electric, și scaun      
cu rotație la 180°

12. Camera video protejată

13. Faruri de lucru cu LED

14. Cel mai puternic motor în 4 cilindri, cu max 185 cp și cuplu 730 Nm

15. Valtra Power Management

16. Opțiunea EcoPower (pentru economii de combustibil)

17. Tehnologie SCR Only, eficiență a consumului de combustibil, conformă Stage 4

18. Transmisii Powershift cu 5 viteze la Hitech, Active și Versu, sau CVT la Direct

19. Powershift Revolution

20. Turație la ralanti 700 rpm

21. Sistem hidraulic Load-sensing, cu debitul pompei de până la 200 l

22. Interval de service la 600 ore

23. Sistem prindere față integrat (standard) sau rabatabil

24. Rezervor combustibil, capacitate până la 315 l

25. Priză de putere mecanică, 3 turații, cu Sigma Power și ground speed PTO

26. Gură de aspirație aer pentru motor în acoperiș

27. ASR (Automatic slip regulator)
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COMPACT ÎN EXTERIOR, 
SPAȚIOS ÎN INTERIOR.
Compact în exterior însă spațios în interior. Urcați în cabină, 
așezați-vă și relaxați-vă. Pentru că atunci când vine vorba 
de confort și siguranță, nu facem niciun compromis. 

Calitatea se vede, însă de auzit, nu se 
aude nimic! 
Forma unica a cabinei asigura mai mult 
spațiu exact în acele zone în care aveți 
nevoie: a umerilor și a brațului. Suprafața 
vitrata, de aproape 7 mp, asigură 
o excelentă vizibilitate. Cabina este îngustă 
în față, pentru a face loc țevii de eșapament 
și pentru a facilita admisia aerului. Tractorul 
este construit cu sistem TwinTrac, cu scaun 
care se rotește la 180° și suficient spațiu 
pentru picioare, în partea din spate. La fel 
ca la toate tractoarele Valtra, și cabina 
seriei N este un loc de muncă liniștit. 
Datorită ușilor (una sau două) solide, izolației 
excelente, și puținelor orificii pentru treceri 
de conducte și cabluri, nivelul de zgomot 
din cabină este aproximativ 70 dB. Chiar și 
în condiții dure de lucru, nu există zgomote 

suplimentare în interiorul cabinei.

Lucrați mai bine dacă vedeți mai bine.
Cabina unui Valtra vă asigura cea mai bună 
vizibilitate în toate direcțiile, grație conceptului 
Valtra 365 Day: ziua sau noaptea, vara sau 
iarna, la mersul cu spatele sau la lucrările 
cu încărcător frontal. Noua cabină opțională 
Skyview asigură cea mai buna vizibilitate 
pentru mersul cu spatele, iar viziera din 
plafonul cabinei asigură o excelentă 
vizibilitate la lucrările cu încărcător frontal. 
Stâlpii înguști și modul de proiectare a țevii 
de evacuare fac posibilă o mai bună 
vizibilitate. Ștergătorul cu acțiune la 270° 
păstrează curat parbrizul încălzit în orice 
anotimp. Farurile de lucru premium cu LED 
asigură vizibilitate în toate direcțiile. În modul 
„black panel” puteți reduce iluminatul interior 

pentru a maximiza vizibilitatea afară. Camera 
video vă permite să vedeți clar bara de 
prindere sau utilajul atașat.

Nu munciți mai mult. Munciți mai 
inteligent.
Tot ce aveți nevoie se află la îndemâna dv. cu 
noua transmisie cu 5 viteze, Powershift, sau 
cea continuu variabilă de la modelele Direct. 
Aveți la dispoziție o manetă pentru condus 
și un joystick pentru comenzile sistemului 
hidraulic. Aveți patru opțiuni pentru alegerea 
scaunului, de la cel cu suspensie mecanică 
la Valtra Evolution, cu aer-condiționat și 
suspensie pneumatică. Sunt disponibile 
două suspensii ale cabinei: cea pneumatică, 
luxoasă AutoComfort, și cea cu noul sistem 
mecanic. Și pentru că vă așteaptă o zi lunga 

de lucru, v-am pregătit și o cutie frigorifică 
unde să vă păstrați gustarea proaspătă.

Tehnologie încorporată. Ușurință în 
exploatare.
Nu este vorba doar despre tehnologie. Este 
vorba despre a face lucrurile cât mai simplu 
și eficient posibil. Caracteristicile automate 
vă sunt la îndemână atunci când aveți nevoie 
– apăsați butonul ECO și activați U-Pilot sau 
transmisia automatic, pentru ca tractorul 
să funcționeze singur. Cu sistemul AutoGuide 
veți avea acuratețe cu toleranțe de centimetri. 
Terminalul SmartTouch și Valtra Connect 
sunt disponibile montate din fabrică, gata de 
utilizat pentru atunci când tractorul ajunge 
în ferma dv. și, în plus, sunt acoperite de 
garanție.
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Seria N are un grad de adaptabilitate fără precedent, 
fie că lucrează într-o fermă vegetală sau zootehnică, 
fie că lucrează în construcții sau în domeniul 
forestier. Trebuie doar să stabiliți de câți cai putere 
aveți nevoie, ce transmisie, ce sistem hidraulic 
și ce dotări opționale vi se potrivesc.

SPeCiaLiST 
În MULTe. 
FĂRĂ VREUN 
COMPrOMiS.

Sârguincios la fermă
Noua serie N, cu motor în 4 cilindri, este cea mai 
puternica din industrie, cu până la 201 cp 
și cuplu de 800 Nm. Având un debit al circuitului 
hidraulic de până la 200l/min, veți beneficia de 
suficientă putere pentru utilajele atașate, cu până 
la 78 kN capacitate de ridicare spate, la o înălțime 
de 890 mm. Distanța optimă dintre roți și distribuția 
perfectă a greutății de 40%–60% fac posibilă o bună 
aderență la sol și o bună balastare la lucrările cu 
încărcătorul frontal. De asemenea, este disponibil 
opțional sistemul de direcție automată (cu o precizie 
de centimetru), montat din fabrică.

Grozav pentru lucrări în pajiști
Acest tractor are o impresionantă agilitate, 
mișcându-se cu ușurință în spații mici, cu doar 4,5 m 
rază de întoarcere – chiar și cu încărcător frontal 
și utilaj atașat în față. Puteți crește agilitatea unui 
Valtra cu sistemul reglabil QuickSteer. Există 
o mulțime de dotări opționale, precum cadrul 
încorporat pentru un încărcător frontal, cu circuitul 
hidraulic, cabina Skyview pentru o excelentă 
vizibilitate,punți pentru sarcini grele, până la 7 
distribuitoare hidraulice în spate și 4 în față, diferite 

opțiuni de viteză, de la 40 km/h la aproape 60 km/h, 
și cuplă remorcare etc.. Priza de putere frontală 
și cea din spate, cu trei turații, și o a patra, opțională 
(ground speed) asigură putere fără egal pentru 
utilajele atașate.

Lucrări de construcții și multe altele
O zi are 24 de ore, iar fiecare dintre noi are de făcut 
lucruri diferite. Va puteți alcătui tractorul Valtra N 
exact pentru nevoile dv., fie ele din domeniul 
construcțiilor sau utilitar, fie forestier. Transmisia 
CVT a modelului Valtra Direct este ideală pentru 
orice lucrare a tractorului, inclusiv transport, 
și asigură precizie la lucrările cu încărcător frontal. 
Cabina Valtra și suspensia punții față vă asigură 
confortul necesar zi de zi. Pentru condiții grele 
de lucru și sarcini solicitante, cum sunt cele din 
domeniul forestier, vă puteți echipa tractorul 
cu un rezervor din oțel de 165 litri, protecție din oțel 
sub corpul tractorului,  și o gardă la sol de 55 cm, 
în dotarea standard. Sistemul unic Valtra TwinTrac, 
postul de conducere în ambele direcții de mers, 
va face ziua dv. de lucru mai economica și eficientă. 
Și, indiferent ce lucrări efectuați, în modul Eco 
(la modelele N114e și N154e) puteți reduce și mai 
mult consumul de combustibil, cu 10%. 
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MĂRIMEA NU CONTEAZĂ. 
dOAR PERFORMANȚELE.

Un tractor din seria N are cel mai puternic și ”nervos” 
motor în 4 cilindri de pe piață. Capacitatea de 4,4 și 4,9 
litri a motoarelor asigură de la 115 la 201 CP și un cuplu 
de până la 800 Nm. AGCO Power este inima fiecărui Valtra 
încă de când am început să construim tractoare. Noul dv. 
tractor are în spatele său o istorie de peste 60 de ani 
și mai mult de 10.000 de ore în plus!

 

Când aveți nevoie de ”supliment”
Sigma Power asigură un adaos de putere 
pentru lucrările ce implică priza de putere. 
Aceasta este în mod deosebit necesară atunci 
când se lucrează cu utilaje atașate, care 
necesită putere de la PTO, precum tocătoare, 
cositoare, grape etc. La lucrările care necesita 
putere mare de la PTO, motorul va produce 
automat cu până la 10 cp mai mult. La modelul 
N 174, Sigma Power împreună cu întregul 
sistem asigură, în plus, până la 36 CP.

Alegerea corectă, încă de la început
Am decis, încă din 2008, să ne bazam pe 
o singura tehnologie a motorului - evacuarea 
după curățare cu SCR (Reducerea Catalitică 
Selectivă). DOC (Catalizator de oxidare diesel) 
și convertoarele catalitice SCR curăță gazele 

SUSPENSIA PNEUMATICĂ 
AIRES PE PUNTEA FAȚĂ
Suspensia pneumatică AIRES pe puntea față 
oferă un răspuns mai rapid și un nivel 
mai ridicat de absorbție a șocurilor, în special 
în mișcările rapide ale osiilor. Acest lucru 
face ca tracțiunea și confortul operatorului 
să fie superioare soluțiilor hidropneumatice. 
Suspensia AIRES dispune de o suspensie 
pneumatică cu reglare a nivelului, separată.
Sistemul de suspensie folosește aer 
comprimat care garantează siguranța 
funcționării chiar și la temperaturi scăzute. 

de eșapament în motoarele Valtra Stage IV.  
Motoarelor conforme Stage V le-a fost adăugat 
și un filtru de particule. Tehnologia fiabilă 
Valtra face posibil ca tractorul să muncească 
pentru dv. zi de zi, iar costurile generale pentru 
deținerea lui să fie scăzute.

Lăsați-o încet. Tractorul dv. va trăi mai mult
Valtra oferă două modele EcoPower ce vă 
permit să selectați din meniu ”consumul redus 
de combustibil”. Cuplul motorului crește, 
iar turația maximă se reduce cu 20%. Aceasta 
nu numai că reduce nivelul de zgomot și vibrații 
al motorului, ci înseamnă, de asemenea, 
economii de combustibil cu până la 10%! 
Numărul redus de rotații și viteza pistonului fac 
posibilă diminuarea uzurii motorului, contribuind 
astfel la creșterea duratei de viață a tractorului. 
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FieCare LiTrU eCOnOMiSiT 
ÎNSEAMNĂ CÂŞTIG.
Aveți exact puterea necesară, acolo și atunci când aveți nevoie. 
Aveți destulă putere pentru tracțiune și PTO, însă este folosită 
doar atunci când aveți nevoie de ea. Iată doar câteva exemple 
de soluții Valtra pentru managementul puterii.

ECONOMISIȚI-VĂ BANII
• Evacuare după tratare: Atât motoarele 

Stage IV cât și V curăță gazele de eșapament 
când trec prin motor - fără recirculare. Acest 
lucru garantează cea mai bună eficiență                      
a combustibilului și o durată lungă de viață          
a motorului.

• Valtra Power Management: La modelul N174, 
cu sistem electronic de comandă a motorului,    
în funcție de nevoie, este disponibil un supliment 
de până la 36 CP pentru priza de putere sau     
la transport. Atunci când utilizați memoria 
turațiilor motorului, tractorul comută automat    
pe turația prizei de putere selectată.

• Injecție Common Rail de înaltă precizie: 
Noul sistem de 2.000 bari asigură pulverizarea 
foarte fină a combustibilului și injecția perfect 
sincronizată ce conduc la creșterea eficienței 
consumului de combustibil.

• Tehnologie turbo eficientă: Turbocompresorul 
cu supapă bypass comandată electronic asigură 
răspunsul rapid al motorului, un cuplu motor mai 
bun la turație scăzută și siguranță în exploatare.

• Modul EcoPower: Economii de combustibil de 
până la 10% și reducerea uzurii motorului pot fi 
realizate alegând modelele ecologice N114 eco 
și N154 eco.

• EcoSpeed: La tractoarele cu EcoSpeed viteza 
maximă de deplasare de 40km /h este atinsă   
cu o turație redusă a motorului, de doar 1.600 
rpm, pentru un consum redus de combustibil.

• Turație joasă la mersul în gol: Turația la ralanti 
de 700 rpm – față de cea a competitorilor,         
de 850 rpm, contribuie, de asemenea,                
la realizarea de economii de carburant și la 
reducerea nivelului de zgomote atunci când 
parcați sau când atașați utilaje.

• Sistem de răcire: Pachetul inteligent de răcire, 
gura de aspirație din acoperiș, visco ventilatorul 
comandat electronic și modul optimizat 
de eliminare a încălzirii contribuie, toate,                 
la reducerea consumului de combustibil. Fiecare 
element de detaliu este bine dimensionat pentru 
a asigura performanțele optime ale unui tractor 
compact.

VALTRA POwER SOLUTION
Lăsați-ne să vă ajutăm să economisiți! Valtra Power Solution este un pachet 
cuprinzător de soluții de pionierat ce fac posibilă optimizarea eficienței 
trenului de rulare, reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de noxe. 
În ceea ce privește motorul, AGCO Power a reușit să reducă emisia de oxizi 
de azot și pulberi în suspensie cu peste 95% față de nivelul din 1996 . Valtra 
este angajată în găsirea continuă de soluții pentru reducerea consumului 
de combustibil și a emisiilor.

ASR: Patinare redusă, 
tracțiune îmbunătățită
Noul și revoluționarul ASR 
(Acceleration Slip Regulator) 
supraveghează automat 
gradul de patinare a roții 
pentru îmbunătățirea puterii 
de tracțiune, realizând,                
în același timp, control asupra 
consumului de combustibil. 
Aceasta opțiune completează 
automatizarea tracțiunii 4x4 
și a blocajului diferențialului        
și funcția AutoControl power 
slip control (control al patinării) 
de la modelele Versu și Direct.

UN TRACTOR PUS PE ECONOMII
• Revoluția Powershift: Această nouă generație de software 

pentru transmisie și regimul de lucru al motorului asigură 
întotdeauna cel mai bun cuplu pentru lucrarea pe care o 
efectuați. Schimbarea automată inteligentă face posibil ca 
întotdeauna să existe puterea necesară în treapta potrivită   
pentru a economisi combustibil. Cu transmisiile CVT și 
Powershift, tractorul se conduce mai ușor decât o mașină 
automată. Astfel, vă puteți concentra pe lucrarea efectuată          
în timp ce vă bucurați de cea mai bună experiență de condus  
din industrie!

17

N Series  / 105 - 201 hp

16

N Series  / 105 - 201 hp



HiTeCH

>  5 trepte, cu pompă centru deschis 73/90 litri

>  comenzi hidraulice mecanice

Modelele HiTech N104 – N124 sunt disponibile, opțional, 
cu turboambreiaj, deosebit de util și precis la lucrările cu 
încărcător frontal.

DireCT CVT

>  CVT (transmisie cu variație continuă) cu sistem hidraulic 
load-sensing

>  Comenzi electro-hidraulice

>  Cotieră Valtra SmartTouch cu display

Acesta este modelul reprezentativ al gamei. Comanda 
prin intermediul joystick-ului permite reglarea accelerației              
/decelerației folosind doar mâna dreaptă. Modalitățile          
de reglare a vitezei sunt flexibile, existând posibilitatea 
alegerii comenzii manuale pentru transmisie, necesară 
pentru lucrări în culturi speciale.

VerSU

>  5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing

>  Comenzi electro-hidraulice

>  Cotieră Valtra SmartTouch cu display

>  Transmisie ușor de utilizat cu reglaj hidraulic

Valtra Versu este ”regele” noii generații de tractoare               
cu transmisii powershift. Dispune de comandă hidraulică 
electronică, asistent hidraulic, debit de 115, 160 sau 200          
l /min, sisteme separate (transmisie și hidraulic) pentru 
circulația uleiului. Funcționează prin intermediul manetei        
în ambele moduri, Automat sau Manual. Alegând transmisia 
Versu, veți avea într-un singur pachet ușurința în exploatare    
a unei transmisii powershift și flexibilitatea uneia CVT. 

O GAMĂ dE MOdELE 
FĂRĂ EGAL

Valtra Seria N oferă mai multe opțiuni decât oricare alt producător, 
iar grație experienței oamenilor de vânzări, tractorul poate fi croit 
exact pe nevoile dv. Valtra are șase niveluri de putere și cinci 
opțiuni de transmisie: Hitech, Hitech cu HiTrol, Active, Versu 
și Direct. Modelele Valtra T HiTech și Active pot fi echipate 
cu o interfață standard sau cu practica și confortabila cotieră 
cu comenzi.

Alăturați-vă revoluției Powershift
Valtra Powershift este transmisia cu mersul 
cel mai lin. Luați piciorul de pe ambreiaj 
și tractorul este comandat automat – cu 
Valtra puteți conduce un tractor 
cu powershift ca pe unul cu transmisie 
CVT. În modul Automat, comutarea are loc 
automat, în funcție de cerința 
de accelerație și de cuplu, astfel încât veți 
obține întotdeauna cea mai bună economie 
de combustibil. 

Transmisia Powershift în 5 trepte are patru 
domenii și este disponibila la modelele 
HiTech, Active și Versu. Cu cele două tipuri 
de reductoare (opționale), veți avea 30 de 

viteze, în ambele direcții. Noua manetă 
pentru treptele de viteză, cu mod manual 
și automatic, face comutarea precisă 
și ușor de efectuat. Aceste modele au, 
de asemenea, caracteristica Hill-hold, astfel 
încât puteți avea un demaraj lin doar din 
pedala de accelerație, chiar și în pantă.
Modelele Versu au un asistent hidraulic 
revoluționar, patentat, care oferă mai mult 
debit hidraulic automat, fie în staționare 
fie când conduceți, fără a afecta viteza 
de deplasare. Nici o alta transmisie 
powershift nu poate face asta! - Disponibil 
și la modelele Active și Hitech dacă sunt 
montate supapele electrice frontale. 

aCTiVe

>  5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing

>  comenzi hidraulice mecanice

>  Joystick nou disponibil la modelele Active

Valtra Active este o transmisie powershift revoluționară, cu sistem 
hidraulic load-sensing, cu debit de până la 200 l/min, cu asistent 
hidraulic și cu circuite separate ale uleiului, pentru sistemul 
hidraulic și transmisie.
Comanda și controlul transmisiei HiTech și Active sunt robotizate, 
astfel încât nu există manetă de schimb – mecanică – a treptelor 
de viteză. Aceste tractoare pot fi echipate cu comenzi de bază 
ușor de utilizat sau cu o cotieră de comandă care vă permite 
utilizarea tuturor vitezelor, prin intermediul unei manete mici 
și a funcției pilot automat. 
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COMENZILE TRACTORULUI 
DV. VaLTra
Valtra Smart Touch a stabilit un nou standard în ceea ce privește 
accesibilitatea comenzilor. Sistemul este mai intuitiv decât telefonul 
dv. mobil. Setările sunt ușor accesibile, din două mișcări, iar întreaga 
tehnologie a tractorului este integrată în noul format, ușor de utilizat: 
Ghidare, ISOBUS, Telemetrie, AgControl și TaskDoc. Modelele Versu 
și Direct sunt echipate cu cotiera SmartTouch în varianta standard. 

Ușor de navigat prin structura meniului. Setările sunt ușor de realizat, prin doar 
câteva gesturi de glisare, fiind automat 
memorate. 

Ecranul touchscreen de 9”, cu simboluri 
mari, la care setările și funcțiile sunt ușor 
de înțeles.

Pot fi asignate orice comenzi pentru 
funcțiile hidraulice, inclusiv supapele 
față și spate, tiranții față și spate, 
și încărcătorul frontal. 

Utilizând terminalul cu touchscreen 
de 9” este foarte ușor de configurat 
sistemul de iluminat. Pe cotieră există, 
de asemenea, butoane de pornit/oprit 
pentru farurile de lucru și girofar. 

Profile realizate pentru operatori diferiți 
și utilaje atașate specifice, care pot fi ușor 
schimbate din meniu. Toate schimbările 
de setări vor fi salvate în relație cu profilul 
selectat. 

MANETA MULTIFUNCȚIONALĂ
1. Suprafață din cauciuc: Realizată din materiale 

de primă clasă, maneta pentru condus este 
ergonomică, ușor de utilizat și confortabilă.

2. Ergonomie: modul de proiectare permite mișcarea 
cu ușurință a manetei în toate cele patru direcții. 
Zona în care este amplasat butonul se află într-o 
poziție naturală pentru degetul mare. Butoanele     
și comutatoarele sunt concepute în funcție            
de scopul pe care îl au, prin urmare butoanele      
cu funcții diferite arată în mod diferit.

3. Trei butoane de memorare programabile pentru 
orice activitate a tractorului sau operație (U-pilot). 
De exemplu, M1 pentru a mări viteza de rulare sau 
viteza de croazieră, M2 pentru a o micșora.

4. Două manete dispuse în linie pentru comanda 
sistemului hidraulic.

5. Exploatare în siguranță: suprafața dintre butoane 
permite relaxarea degetului mare fără a fi nevoie să 
vă țineți degetele deasupra lor. Proeminențele din 
jurul manetelor previn utilizarea accidentală. 

6. Liniile clare și simple ale design-ului contribuie 
la sentimentul general de simplitate și robustețe, 
îmbunătățind modul de exploatare.

7. Maneta înainte /înapoi la cea pentru condus.

MONITOR
8. Nu sunt necesare monitoare suplimentare 

– Ecranele pentru Auto-Guide și camera 
video  de siguranță sunt integrate în afișajul 
SmartTouch. Nu este nevoie de nici un alt 
monitor care v-ar putea bloca vizibilitatea. 

JOYSTICk 
9. Joystick-ul pentru sistemul hidraulic, poziționat 

ergonomic, include acum și o comandă pentru 
al 3-lea circuit hidraulic.

BUTOANE ȘI CUPLARE SPATE  
10. Butoane: Forma lor concavă și convexă 

face posibilă identificarea rapidă și facilă                   
a butoanelor frecvent utilizate.

11. Cuplare spate – Limitatorul ușor de utilizat 
permite cele mai fine reglaje ale cuplării spate. 

DESIGN
12. Structura funcțională a cotierei asigură              

o aderență bună chiar și pe teren accidentat. 
Toate funcțiile sunt ușor de accesat, 
datorită dispunerii logice, iar cotiera asigură                 
un bun suport mâinii, reducând tensionarea      
și solicitarea acesteia. Amplasarea butoanelor 
pentru prize de putere face posibilă utilizarea 
accidentală. 

13. Tapițerie: Alcantara (material textile) pentru 
reducerea transpirației. Spațiu de depozitare 
sub căptușeală.

14. Designed in Finland.
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Agricultura inteligentă se bazează pe  
semnalele de poziție venite de la sateliți pentru 
cartarea terenurilor și ghidarea tractorul. 
Aceasta din urmă face posibilă deplasarea 
automată mai precisă decât cea manuală, 
astfel încât tractorul va fi exact acolo unde 
trebuie, la fiecare întoarcere, pe orice parcelă, 
în orice condiții. 

Atunci când tractorul este localizat corect, 
utilajele atașate sunt, de asemenea, exact 
în locul în care ar trebui să se afle. Utilizând 
hărțile generate de sateliți și sistemul ISOBUS, 
utilajele atașate pot fi apoi automat reglate 

în funcție de tipul lucrării, de caracteristicile 
solului sau ale rândului din fiecare porțiune 
de teren. De exemplu, AgControl Section 
automatizează funcțiile section control ale 
utilajului atașat, iar AgControlTM Variable Rate 
automatizează și monitorizează funcțiile pentru 
rata variabilă de aplicare. 

Tehnologia noastră este proiectată în cadrul 
companiei, și folosim furnizorii de cea mai înaltă 
calitate pentru a asigura astfel o calitate ridicată 
a produselor noastre și fiabilitatea lor remarcabilă. 
Toate componentele hardware și software sunt 
optimizate pentru fiecare tractor în parte.

Valtra oferă un set de tehnologii inteligente de agricultură care 
funcționează perfect împreună: Auto-Guide, ISOBUS, AgControlTM 

Section, AgControlTM Variable Rate și TaskDoc –  comandate 
de pe terminalul SmartTouch. Prin ghidarea automată a tractorului 
și a echipamentelor, acestea își îmbunătățesc acuratețea 
și precizia, reducând timpul de lucru, pentru a obține randamente 
mai bune și o rentabilitate crescută a investiției.

AGRICULTURĂ 
INTELIGENTĂ

VALTRA CONNECT
Valtra Connect este o soluție de telemetrie 
care înregistrează permanent activitatea 
tractorului și mișcările GPS. Poate afișa 
istoricul și specificațiile tehnice în timp real 
pe telefonul dv. mobil, care pot fi accesate 
oriunde, oricând. Folosind aceste specificații 
tehnice, dv. și partenerul dv. de service Valtra 
puteți anticipa intervalele dintre revizii 
și puteți reacționa mai rapid pentru a rezolva 
probleme minore și pentru a evita vizitele 
suplimentare la centrul de service autorizat. 
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dE CE SĂ VREI TOT CE E MAI BUN
CÂNd POȚI AVEA ŞI MAI MULT?

Valtra Unlimited creează posibilități nelimitate. Puteți opta pentru 
o culoare exterioară unică a tractorului, sau puteți alege, pentru 
interiorul său, scaun din piele și elemente cromate. De asemenea, 
puteți crea un tractor cu destinație specială, de exemplu pentru 
aplicații militare sau pentru nivelarea drumurilor publice. 
Totul va fi montat din fabrică și acoperit de garanție.
Cerul nu are limite!
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1. Suspensie hidraulică punte față / Având o cursă 
de   100 mm, oscilație perfectă și o sarcină de 7,5 tone, 
suspensia hidropneumatică asigură confort excelent în 
timpul condusului, pentru orice lucrare. La modelele N 
134, noul sistem AIRES ridică standardele în ceea ce 
privește confortul.

2. Fereastră în acoperiș /Cea mai mare de pe piață, asigură 
o bună vizibilitate pentru lucrări cu încărcătorul frontal. 
poate fi deschisă. parasolar (manual) în dotarea standard. 
Aprobată FOPS.

3. AutoComfort /Suspensie cabină pneumatică                  
cu auto-reglarea nivelului ce mărește confortul în 
exploatare - prin adaptarea suspensiei în funcție de 
mediul de lucru.

4. Acoperiș Skyview / Noul acoperiș Skyview asigură         
o foarte bună vizibilitate la mersul în marșarier.    
Fereastra din acoperiș este fabricată din policarbonat       
și are un ștergător de geam în dotarea standard.

5. Sistem audio premium /(opțional, selectați orice alt 
sistem) / de 150 watt (25W+25W+100W) oferă sunet 
superior datorită celor două difuzoare de înaltă calitate 
integrate în plafon, create special pentru Valtra; un 
Bluetooth player, subwoofer și amplificator.

6. Sistem de iluminat premium /Luminile de lucru cu LED 
transformă noaptea în zi. Pachetul include 2 faruri față,    
4 spate și 2+2 lumini de lucru cu LED montate pe mijloc.

7. Parbriz încălzit /Firele invizibile care îl încălzesc, 
îndepărtează cu eficiență aburul și gheața de pe parbriz. 
Această dotare face posibilă o excelentă vizibilitate, atât 
iarna cât și vara.

8. Sigma Power /Mai multa putere pentru lucrările ce 
necesită priza de putere.

9. TwinTrac /Post de conducere în ambele direcții de 

mers, unic, doar de la Valtra. Permite operatorului 
să efectueze, mai eficient, o mare gamă de aplicații.                              
În plus, de exemplu, la lucrările cu cositoare, cu spatele, 
facilitează munca operatorului.

10. Cameră video incorporată /Pentru o bună vizibilitate 
asupra cârligului de prindere și a utilajului atașat.            
La modelele HiTech și Active este inclus, de asemenea, 
un display. La modelele Versu și Direct SmartTouch 
funcționează ca un display. 

11. Cutie răcire /Electrică, cu capacitate de 8,4 litri (o sticlă 
de 1,5 litri se potrivește perfect). Amplasată în partea 
stânga a operatorului.

12. U-Pilot /Sistemul de management la capătul rândului,     
la modelele Versu și Direct. Programele pot fi înregistrate 
sau editate manual. Permite operatorului să se 
concentreze asupra utilajului atașat și a operațiilor pe care 
le efectuează acesta, fără a comanda diverse funcții.

13. Scaun Evolution /Confort superior cu suspensie 
pneumatică. Reglaj automat al nivelului și al gradului      
de amortizare, cu ventilație și încălzire, asigură confortul 
necesar chiar și în cele mai lungi zile de lucru.

14. Scaun pentru pasager /Suficient spațiu pentru co-pilot, 
poate fi rabatat și utilizat ca masă.

15. Opțiuni anvelope /O gamă largă de dimensiuni, pentru 
diferite lucrări și aplicații.

16. Cutie unelte /Păstrează în siguranță uneltele. Se află     
în compartimentul tehnic, rezistent la apă, de sub treptele 
din partea dreaptă a tractorului.

17. Rezervor din oțel /Capacitate 165 litri. Montat din fabrică. 
Garda la sol îmbunătățită, partea de dedesubt fiind plată. 
Realizat din tablă rezistentă la uzură, de cea mai înaltă 
calitate, ce protejează tractorul împotriva loviturilor pe 
teren accidentat.

18. Suspensie mecanică a cabinei /Sporește confortul        

în exploatare. Poate fi reglată pentru a susține greutatea 
cabinei.

19. Personalizare /Folie adezivă cu numele clientului           
pe ambele părți ale cabinei.

20. 7 culori standard /Roșu, albastru metalic, negru metalic, 
alb metalic, roșu metalic, argintiu metalic, verde metalic.

21. Priză de putere frontală /Integrată, cu 1000 rpm,            
în sensul acelor de ceasornic.

22. Ridicător frontal /Capacitate de ridicare 4,7 tone.

23. Ștergător parbriz la 270° /O bună vizibilitate 365 zile 
într-un an. Asigură maximum de vizibilitate, în condiții 
dificile. În cazul ploilor torențiale ștergătorul își îngustează 
suprafața pentru o viteza mai mare.

24. 50 km/h /Până la 53 km/h la turații mai mici ale motorului.  
La modelele N174 sunt disponibile și viteze mai mari.

25. Preîncălzitor /Sistemul de încălzire al motorului asigură 
căldura și în cabină, chiar și în cele mai reci dimineți. 
Poate fi acționat de la distanță prin intermediul telefonului 
mobil.

26. Greutăți suplimentare /Spate, față, la roți (pentru 
balastare)

27. Distribuitoare hidraulice /Până la 4 sau 7 supape         
de serviciu spate și până la 4 față

28. Power Beyond /cuple disponibile cu sistem hidraulic load 
sensing

29. Sistem hidraulic frontal /Opțional, capacitate de ridicare 
față 47 kN

30. Pompă hidraulică /73/90/115/160/200 l/min. Gama largă 
de pompe de mare capacitate face posibilă alegerea 
uneia potrivite, în funcție de nevoi.

31. Protecție sub tractor /Pentru lucrări forestiere și lucrări 
de arat; grosime 6 mm; nu afectează garda la sol.

FieCare FerMier 
eSTe DiFeriT.
La FeL eSTe 
ȘI FIECARE 
TraCTOr Din 
Seria n
Valtra este binecunoscută pentru 
sistemul său de comenzi 
A la Carte. Vă puteți configura 
după preferințe tractorul, 
împreună cu dealer-ul dv., 
utilizând sistemul computerizat 
de comenzi. Astfel ne asigurăm 
că veți primi exact acel 
echipament de care aveți nevoie. 
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SPECIFICAȚII
TeHniCe

model TRACToR N104 N114e N124 N134 N154e N174

DIMENSIUNI
Lățime anvelope 460/85R38 520/85R38

Ampatament [mm] 2665

Lungime [mm] 4656

Înălțimea cu cabina în cea mai joasă poziție [mm] 2850 2900 --

Înălțimea cu cabina în cea mai înaltă poziție [m] 2910 2960

Înălțimea cu cabină SKYVIEW [mm, în orice poziție] + 64

Rază de bracare [m] 4,5

Capacitate rezervor (echipare standard) [I] 235

Capacitate rezervor [I] mare/forestier) 315/160

Capacitate rezervor AdBlue standard/forestier [I] 45 (25)

Garda la sol [mm] 505 550

Greutate (cu suspensie punte față, rezervoare 
pline) [kg]*

5350 6100 6300*

Distribuție greutate față/spate [%] 40/60

Greutate maximă puntea față [kg] 4000** 5000

Greutate maximă puntea spate [kg] 6000 8000

Greutate brută [kg] 8000 10000 11000

*  Hitech (Active, Versu, Dicrect: 6500)
** cu suspensie sau punte heavy duty, 5000 kg

model TRACToR N104 N114e N124 N134 N154e N174

MOTOR standard eco standard eco

Motor, Agco Power 44 AWF 49 AWF / 49 LFTN-D5

Cilindri /Capacitate [l] 4 /4,4 4 /4,9

Controlul emisilor Stage IV cu DOC și SCR Stage IV sau Stage V (DOC + DPF + SCR)

Puterea maximă standard, [kW] 77 85 85 92 99 114 114 121

Puterea maximă standard, [cp] 105 115 115 125 135 155 155 165

Puterea maximă cu adaos /Boost, [kW] 85 92 92 99 107 121 121 148

Puterea maximă cu adaos /Boost, [cp] 115 125 125 135 145 165 165 201

La o turație a motorului, [r/min] 1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Turație nominală a motorului, [r/min] 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Cuplu standard maxim, [Nm] 470 500 540 550 570 610 660 680

Cuplu maxim cu adaos de putere /Boost, [Nm] 510 540 570 580 620 660 700 730

La rotații ale motorului 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

TRANSMISIA

HiTech X X X X X X X X

HiTech cu turboambreaj HiTrol X X X X --

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

RIDICăTOR

Capacitate de ridicare spate, max [kN] 63 63 (78 opt) 78

Înălțimea de ridicare, max [mm] 862

Ridicător frontal – Opțional, capacitate de ridicare [kN] 47

Rază de bracare (600/65R28, track 1960mm) [m] 4.5
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TRANsmisie HiTeCH HiTeCH & HiTRol ACTiVe VeRsU diReCT

DISPONIBILITATE N104-N174 N104-N124 N134-N174 N134-N174 N134-N174

Powershift 5 trepte X X X X --

Reductor Opțional Opțional Standard Standard --

CVT -- X

Domeniu de viteză 0.6-43 0-43

Domeniu de viteză variabil 0.7-53 0-53 0.7-53*) 0.7-57 Viteză maximă** 0.7-53, 0.7-57 Viteză maximă**

Domeniu trepte de viteză în funcție de suprafața de lucru A,B,C,D
Domenii automate C-D (Versu BCD)
Număr de viteze cu reductor 30+30R CVT

Număr trepte de viteză reductor 10+10R CVT

Sistem de frânare multi-disc/plăcuțe imersate în ulei, frâne umede cu acționare hidraulică 
Tip ambreaj ambreaj umed multi-disc
Tip suspensie punte față La modelele Stage IV: Hidropneumatic, la modelele Stage V: pneumatic
HIDRAULICA
Sistem hidraulic centru deschis load sensing
Capacitate pompă 73 (90) 115 (160) /(200)
Ulei disponibil utilaj atașat 40 47
Supape mecanice spate până la 4 --

Power Beyond -- Opțional

Supape electronice spate -- până la 5
supapă ON/OFF spate -- opțional 1 standard, (2 Opțional)
Supape electronice față 2, 3 sau 4
PRIZA DE PUTERE
540 / 1000 Standard
540/540E/1000 Opțional
540E/1000/1000E Opțional
Ground speed PTO Opțional

Priză de putere față 1000 Opțional

*) Indisponibil pentru unele țări și la modelul N104. **) Indisponibil pentru unele țări și la 
modelul N174

CAbiNA sTANdARd sKYVieW

Unghi de răsucire al scaunului operatorului 180° Standard

Scaun pasager cu centură de siguranță Opțional

NNivel zgomot [dB] 70 Standard

Număr uși 1 sau 2

Număr suprafețe vitrate 4 sau 5 5 sau 6

Fereastră în acoperiș, față Opțional --

Fereastră în acoperiș, spate Standard

Suprafață vitrată cu fereastră în acoperiș [m2] 6,22 6,53

Unghi ștergător parbriz STD 180°, Opțional 270°

Comenzi de bază Standard

Cotieră SmartTouch Versu și Direct

Aer condiționat și încălzitor în acoperiș Opțional Standard

Încălzitor suplimentar în zona picioarelor Opțional Opțional

Sistem de climatizare cu două încălzitoare Opțional --

Cutie de răcire Opțional

Suspensie mecanică a cabinei Opțional

Suspensie pneumatică AutoComfort semi-activă Opțional

Sistem de conducere în ambele direcții de mers TwinTrack Opțional

QuickSteer Opțional

AutoGuide (precizie sub-metru sau dm) Opțional --

Cameră supraveghere pentru siguranța condusului Opțional

30 31

N Series  / 105 - 201 hpN Series  / 105 - 201 hp



VALTRA SERIA N:
DiMenSiUni PerFeCTe 
PENTRU PERFORMANȚĂ.

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.


