
SERIA S
290 - 405 CP

YOUR
WORKING
MACHINE



LUCRĂRILE  IMPORTANTE 
SE REALIZEAZĂ MAI BINE. 

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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PENTRU PROFESIONIȘTI 
CU O PUTERNICĂ 
EXPERIENȚĂ 

Valtra este o marcă internațională cu rădăcini 
scandinave. A ne duce mai departe moștenirea noastră 
nordică înseamnă ca tractoarele Valtra să realizeze acele 
sarcini pentru care au fost proiectate, și apoi cumpărate, 
în deplină siguranță și cu maxim de eficiență. Iar toate 
acestea sunt susținute de valorile noastre: personalitate, 
fiabilitate și funcționalitate. 

,
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Punctul nostru forte a fost întotdeauna dorința de a asculta 
ce spun clienții noștri. Potrivit rezultatelor sondajelor  
efectuate în rândul acestora, cele mai importante criterii 
de selecție pentru alegerea unui Valtra sunt fiabilitatea, 
costurile mici de exploatare, și rentabilitatea ridicată 
a investiției. Cea de-a patra generație de tractoare din 
seria S a fost testată în condiții dificile pentru optimizarea 
calităților tehnice, a ergonomiei, a modului de exploatare 
și a productivității. Suntem încrezători că noul S va răspunde 
tuturor cerințelor, atât ale fermierilor cât și ale contractorilor. 

Partener al fermierilor de peste 60 de ani 
Valtra has been building tractors for over 60 years and grown 
to become one of the most recognised international tractor 
brands. În prezent, Valtra produce anual peste 23.000 de 
tractoare. Avându-și rădăcinile în Finlanda, toate tractoarele 
Valtra sunt produse ale apreciatului design industrial scan-
dinav și ale soluțiilor tehnice practice. În 2004 am devenit 
parte a familiei AGCO, companie care, ca lider al tehnologiei 
agricole, continuă, de atunci să investească în produsele de 
top Valtra. 

De pe poziția de client Valtra veți beneficia de întregul 
sprijin al companiei AGCO – garanție extinsă, contract 
de service, cursuri de școlarizare etc. și tehnologii pentru 
agricultura de precizie, telemetrie – precum și al celei mai 
mari rețele de distribuție a echipamentelor agricole. 
Valtra S vine la pachet cu servicii care vor susține 
profitabilitatea afacerii dv. în prezent și în viitor.

5

S Series  / 290 - 405 hp

4



,

V-AȚI GÂNDIT 
LA PROFITABILITATEA 
INVESTIȚIEI DV.?
NOI, DA! 

S274 AVT 270-290 CP
S294 AVT 295-325 CP
S324 AVT 320-350 CP

S354 AVT 350-380 CP
S374 AVT 370-400 CP
S394 AVT 405-405 CP

MODELE ȘI PUTERI
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Performanțele echilibrate ale unui tractor din cea de-a 
patra generație S de la Valtra fac posibilă obținerea celui 
mai bun randament din noua investiție  – productivitate 
maximă și costuri minime. Am proiectat un tractor fiabil, 
pe care puteți să-l exploatați în toate modurile pe care 
le doriți. Iar aceasta vă va permite să beneficiați 
de cea mai bună recuperare a investiției.   

Tractoarele din seria S au tot ceea ce aveți 
nevoie, însă nimic ce ar putea fi inutil. 
Fiecare detaliu a fost conceput cu multă 
atenție,  pentru că, la urma urmei, 
profitabilitatea este un cumul de tehnologie 
competitivă,  fiabilitate, costuri de exploatare, 
ergonomie, service și valoare de revânzare. 
Toate acestea fac din Valtra alegerea rațională 
a investitorului. 

Semințele succesului au fost semănate
Un tractor din seria S de la Valtra este unul 
mare, o investiție serioasă pe care vă puteți 
baza în obținerea unor rezultate excelente. 

Caracteristicile sale de bază au fost astfel 
proiectate încât să facă față celor mai grele 
sarcini. Motorul puternic, transmisia fără 
trepte și distribuția optimă a greutății asigură 
performanțe optime în exploatare. Debitul 
hidraulic este suficient pentru lucrări cu utilaje 
atașate grele, atât în agricultură cât și în 
silvicultură. Cabina mare asigură un mediu de 
lucru spațios și confort în timpul condusului, 
creând o nouă clasă în propria clasă. 

Valtra este singurul tractor care, din fabricație, 
este proiectat să lucreze în ambele direcții, 
(sistemul TwinTrack pentru deplasarea 
în ambele direcții de mers), ceea ce face 
posibilă realizarea mult mai multor lucrări.
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PUNCTELE TARI 
ALE NOULUI DV. 
TRACTOR
Fiabilitatea seriei S este rezultatul 
integrării perfecte al atenției la detaliu. 
Combinația dintre un motor perfect 
și transmisie, la care se adaugă 
funcționalitatea și modul de utilizare 
optim, fac un tractor din seria S 
unul cum nu ați mai încercat vreodată. 
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15 1. Cotiera Valtra SmartTouch 
2. Motor AGCO Power 8.4 l (până la 405 cp) 
3. Faruri de lucru, 4+2 în față, 6 în spate 
4. TwinTrac
5. Cabină ergonomică (69 dBa)
6. Suspensie pneumatică a cabinei 
7. Rezervor motorină  (600 litri)
8. Rezervor AdBlue  (60 litri)
9. Design Valtra la a 4-a generație (vizibilitate 

îmbunătățită) 
10. Noi faruri cu proiector (H7) 
11. Transmisie CVT (AVT - AGCO Variable Transmission) 

12. Suspensie hidraulică punte față 
13. Ampatament mare (3105 mm) 
14. Ridicător față integrat (50 Kn) 
15. Pregătire Auto-Guide în dotarea standard 
16. Lumini spate cu LED, generația a 4-a 
17. Terminal cu touchscreen; IsoBus și Auto-guide 

pot fi utilizate prin intermediul acestuia 
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CEL MAI BUN MOTOR 
DE PE PIAȚĂ
Atunci când investiți într-un tractor Valtra din seria S, 
veți investi de asemenea în cea mai fiabilă și eficientă 
tehnologie a motorului disponibilă pe piață. Producerea 
motoarelor AGCO Power își are originile cu peste 60 de ani 
în urmă. Toate motoarele tractoarelor din seria S provin 
de la fabrica AGCO Power din Finlanda. AGCO Power este 
liderul mondial în producerea de motoare off-road, 
iar fabrica produce anual peste 70.000 de unități.

Fiabilul motor 84 AWF AGCO este cheia 
productivității Seriei S. Acesta utilizează 
cea mai recentă tehnologie AGCO 
Power pentru a se conforma standardului 
privind emisiile Etapa  5. Aceeași 
tehnologie asigură, de asemenea, 

fiabilitatea motorului fără nici o creștere 
a costurilor de exploatare. Tehnologia 
SCR a AGCO Power a fost lansată 
pe piață în 2008, tot la seria S, acesta 
devenind primul tractor din lume care 
a dispus de această tehnologie.
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TWIN TURBO POWER 
Noua serie S de la Valtra S are două turbocompresoare succesive, 
pentru un cuplu motor mai bun la mișcări de rotație mai mici 
și temperaturi de evacuare mai joase, ceea ce face ca durabilitatea 
să crească și lucrările de întreținere să se reducă. De asemenea, 
aceasta permite conducerea facilă a tractorului și emisii reduse 
de gaze, fără a fi necesare alte soluții tehnice costisitoare. 

Economia de combustibil a seriei S      
a fost întotdeauna competitivă în raport 
cu puterea realizată, de exemplu, în 
raport cu numărul de metri cubi  de 
lemn care pot fi tăiați sau numărul de 
hectare care poate fi prelucrat. Motorul 
84 AWF AGCO Power al noii serii S 
face posibilă o și mai mare economie 
de combustibil (5%). De asemenea, 
recircularea gazelor de eșapament 
este angajată în reducerea consumului 
de AdBlue.
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CEA MAI CUNOSCUTĂ 
TRANSMISIE FĂRĂ 
TREPTE DE PE PIAȚĂ
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Eficiența totală  a seriei S de la Valtra este și mai mult sporită 
datorită transmisiei fără trepte AGCO Variable Transmission 
(AGCO AVT). Produsă de AGCO în Germania, această transmisie 
este, de ani buni, lider de piață în Europa, pentru tractoarele din 
clasa de mare putere. Popularitatea sa are la bază gradul ridicat 
de adaptabilitate și, mai presus de orice, eficiența consumului 
de combustibil. În mod deosebit, pentru toate lucrările 
de transport sau cele care necesită deplasări între două puncte, 
transmisia AVT facilitează condusul eficient la turații joase ale 
motorului. 

exemplu, atunci când tractorul se deplasează 
la turații reduse, economiile de carburant sunt 
considerabile.

Cu până la 10% mai multă putere
Sistemul inovativ de la Valtra, SigmaPower, 
se află în dotarea standard a seriei S. 
Ori de câte ori este necesar un adaos 
de putere la PTO sau în sistemul hidraulic, 
sistemul de management electronic 
al motorului mărește puterea produsă cu până 
la 10% - ceea ce înseamnă până la 405 CP 
pentru cel mai mare dintre modelele seriei S. 
Adaosul de putere /Power boost este 
de asemenea disponibil atunci când se ating 
viteze peste 20 km/h.

O inovație care reunește tot ce e mai bun
Seria S combină inovații de top ale 
producătorilor Valtra și AGCO Power cu ale 
inginerilor germani. Sistemul de comandă 
inteligent al tractorului creat de Valtra 
le reunește pentru a crea un pachet 
de neegalat: putere, obținută eficient, 
simplitate în exploatare și fiabilitate. 
 

Transmisie optimizată
Transmisia variabilă AGCO este caracterizată 
de zone diferite de lucru pentru sarcini care 
necesită viteze diferite. Zona de lucru A 
este pentru toate acele situații în care este 
nevoie de forță de tracțiune mare, în timp ce 
Zona B este destinată lucrărilor de transport. 
Aceasta permite ca puterea de tractare și 
eficiența transmisiei să fie optimizate. De 
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Cabina seriei S, ajunsă la cea de-a patra generație – 
îmbină cele mai bune elemente ale design-ului nordic cu 
posibilitatea optimă de utilizare. Studiile arată că o bună 
ergonomie contribuie la creșterea performanțelor la locul 
de muncă; la fel ca în cazul în care folosiți sistemul Valtra 
TwinTrac pentru deplasarea în ambele direcții de mers 

LUCRAȚI MAI 
REPEDE ȘI MAI 
CONFORTABIL , 
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Cabina are suspensie pneumatică în patru 
puncte, Valtra AutoComfort, care beneficiază 
de cea mai nouă tehnologie. Senzorii trimit 
informații întregului sistem de comandă, 
ceea ce face ca, întotdeauna, cabina să se afle 
în cea mai bună poziție. AutoComfort permite, 
de asemenea, reglarea suspensiei în funcție 
de preferințele personale. 

Seria S a fost proiectată pentru a lucra 24/7, 
astfel că aerul condiționat este prevăzut în 
dotarea standard. Până și scaunul șoferului 
este ventilat. A lucra într-un Valtra S este plăcut 
și confortabil în orice anotimp. Printre alte 

dotări standard se regăsesc cele șase faruri 
de lucru în față și spate, iar cele cu LED sunt 
disponibile ca opționale. 

Sistemul Valtra TwinTrac pentru conducere 
în ambele direcții de mers face posibilă 
eficientizarea muncii, mai ales dacă se 
lucrează cu utilaje atașate grele, în ambele 
părți. Tractoarele din seria S au fost proiectate 
de la început pentru a funcționa eficient 
în ambele direcții. Studiile au arătat că lucrul 
în sens invers cu tractoarele Valtra este chiar 
mai eficient decât funcționarea în direcția 
înainte, în anumite aplicații, datorită vizibilității 

superioare. Ergonomia optimă face orele 
lungi de lucru ușor suportabile, ceea ce 
îmbunătățește, în consecință, productivitatea.

Schimbarea direcției de mers printr-o singură 
manevră! Simplu și repede! Coloana de 
direcție reglabilă se află în spatele cabinei, 
împreună cu pedala pentru accelerație, 
pedala de frânare și cea pentru ”ambreiaj”. 
Toate celelalte comenzi se află pe cotiera 
SmartTouch, care se rotește la 180 de grade, 
împreună cu scaunul șoferului. 

15
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LA COMANDA
SERIEI S 
Valtra SmartTouch a ridicat siguranța și comoditatea 
în funcționare la un cu totul nou nivel. Este chiar mai simplu 
de utilizat ca un smartphone. Setările sunt ușor de realizat, 
cu doar două atingeri sau glisări, toate noile tehnologii 
fiind integrate în noul format: ghidare prin GPS, ISOBUS, 
telemetrie, AgControl și TaskDoc.

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. 
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MANETA MULTIFUNCȚIONALĂ
1. Suprafață de 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 liniare 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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CU ”SMART 
FARMING” INCLUS

Valtra oferă o serie de tehnologii pentru agricultura inteligentă, 
care par să lucreze foarte bine împreună – Auto-Guide, ISOBUS, 
AgControlTM Section, AgControlTM Variable Rate and TaskDoc 
–, accesabile de pe terminalul SmartTouch. Utilizând ghidarea 
automată a tractorului cu utilajul atașat se îmbunătățește 
precizia în exploatare, ceea ce înseamnă reducerea timpului 
de lucru, și totodată obținerea unor rezultate mai bune, ce se 
traduc în recuperarea mai rapidă a investiției. 
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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.
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S Series  / 290 - 405 hp



SPECIFICAȚII
TEHNICE
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TRACTOR MODEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

MOTOR

Putere maximă la 2000 rpm, cp (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Putere maximă la 2000 rpm, cu adaos, cp 300 325 350 380 400 405 (298)

Cuplu standard maxim la 1500 rpm, Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Cuplu maxim la 1500 rpm, cu adaos, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Control al emisiilor Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

motor AGCO POWER 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 
Volum, litri / Număr de cilindri 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6

TRANSMISIE

Zona A (Lucrări în câmp) 0,03-28 km/h înainte, 0,03-16 km/h înapoi

Zona B (Transport) 0,03-50 km/h înainte, 0,03-38 km/h înapoi

Moduri de operare Automatic și manual

PRIZĂ DE PUTERE (SPATE) 2 turații, 540E +1000 or 1000E + 1000

1000 rpm 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E sau 1000E rpm 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Arbore PTO DA DA DA DA DA DA

SISTEM DE CUPLARE FAȚĂ Integrat, echipare Standard

Capacitate de ridicare, kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Priză de putere față Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional

SISTEM DE CUPLARE SPATE Autocontrol, Drive balance control și slip control

Capacitate de ridicare, kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Tirant inferior Cat 3 sau 4

SISTEM HIDRAULIC load sensing, cu centrul închis (CCLS)

Debit maxim pompă, l /min 205 205 205 205 205 205

Ulei hidraulic Circuit separat, max. 51 litri disponibil pentru utilajele atașate

Elemente hidraulice, față Până la două supape electronice, comandă prin Joystick

Elemente hidraulice, spate 4 sau 6 supape electronice, 4 taste și 2 comenzi prin joystick

Cuple hidraulice, spate Cuple de decompresie cu funcție de conectare /deconectare sub presiune

Direcție Hidrostatică, coloană direcție cu reglare a înclinării /înălțimii

QuickSteer standard standard standard standard standard standard
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TEHNICE
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TRACTOR MODEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

SISTEM DE FRÂNARE Răcire cu ulei, multi-disc, acționare hidraulică cu Power assistance

frână de parcare integrată cu manetă, acționată hidraulic

PUNTE FAȚĂ 4 X 4

Tip STANDARD STANDARD HeavyDuty HeavyDuty HeavyDuty HeavyDuty

Unghi maxim de rotire 55°     

Suspensia Hidropneumatică     

VOLUME

Rezervor combustibil, litri 600 600 600 600 600 600

Rezervor AdBlue, litri 60 60 60 60 60 60

DIMENSIUNI (ANVELOPE FAȚĂ, SPATE) 600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Greutate fără sarcină (cu rezervorul plin, fără 
greutăți suplimentare), kg

10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Ampatament, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Lungime, mm 4868 4868 4868 4868 4868 4868

Înălțimea până la acoperiș [mm] cu anvelope 
710/85R38 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Lățime exterioară minimă, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Garda la sol, mm 472 472 472 472 472 472

Rază de bracare cu frâne/fără frâne, m 7,4 /8,4 7,4 /8,4 7,4 /8,4 7,4 /8,4 7,4/8,4 7,4/8,4

CABINĂ

Suspensie 4-stâlpi cu 4 - cu suspensie pneumatică în 4 puncte (AutoComfort)

Echipare standard
Cabină De-luxe “cu podea plană”, deschidere fereastră spate, aer condiționat, ventilator cu 4 trepte și unitate de încălzire, volan reglabil, scaun 
Valtra Evolution, pregătire ISOBUS, pregătire Auto-Guide, 6 faruri de lucru spate și 4+2 în față, Valtra SmartTouch.

Echipare opțională
Sistrem de conducere în ambele direcții de mers TwinTrac, aer condiționat automat, lumini de lucru cu LED, încălzitor în zona picioarelor, Sistem 
Auto-Guide cu diferite niveluri de precizie, AgControl pentru agricultura de precizie.

22 23

S Series  / 290 - 405 hp



Valtra este marcă internațională a AGCO.

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.
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