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155 - 271 CP

YOUR
WORKING
MACHINE



CONCEPUT 
PENTRU A DEȚINE 
CONTROLUL
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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CREAT
AVÂNDU-VĂ ÎN MINTE
La noi nu se vorbește prea mult. Dar știm 
să ascultăm. Să ne ascultăm clienții. 
Și astfel am aflat că cele trei motive 
principale pentru care clienții noștri aleg 
Valtra sunt fiabilitatea, costurile scăzute 
de exploatare și ușurința în utilizare. 
Am creat cea de-a patra generație 
de tractoare Valtra având toate acestea 
în minte.
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Construim tractoare de peste 60 de ani, 
iar seria T este, de departe, cea mai bună 
dintre experiențele noastre. Am proiectat-o 
pentru a răspunde celor mai diferite cerințe 
ale fermierilor și celor mai solicitante condiții       
de utilizare. Și suntem foarte mândri 
de rezultat.

Your working machine (tractorul dv. care 
muncește) este construit avându-vă în minte. 
Intrați în cabină,  porniți motorul și veți vedea 
ce poate face un Valtra T la ferma dv.
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PUNEȚI-VĂ TREI 
DORINȚE ȘI AȘEZAȚI-VĂ 
ÎN SCAUN 

Dacă ați putea să proiectați și să construiți un tractor, 
acesta este exact ceea ce v-ar plăcea să rezulte. Multe 
dintre noile caracteristici unice ale seriei T sunt sugerate 
de clienții noștri, iar acest tractor este rezultatul 
discuțiilor cu sute de clienți și a mii de ore de testare. 

T144 HiTech 155-170 CP 
T144 Active 155-170 CP
T144 Versu  155-170 CP
T144 Direct 155-170 CP

T154 HiTech 165-180 CP 
T154 Active  165-180 CP
T154 Versu  165-180 CP
T154 Direct  165-180 CP

T174e HiTech  175-190 CP 
T174e Active  175-190 CP
T174e Versu 175-190 CP
T174e Direct 175-190 CP

T194 HiTech  195-210 CP 
T194 Active  195-210 CP
T194 Versu  195-210 CP
T194 Direct  195-210 CP

T214 HiTech 215-230 CP 
T214 Active  215-230 CP
T214 Versu  215-230 CP
T214 Direct  215-230 CP

T234 HiTech  235-250 CP 
T234 Active 235-250 CP
T234 Versu 235-250 CP
T234 Direct 220-250 CP
T254 HiTech 235-271 CP
T254 Active 235-271 CP
T254 Versu 235-271 CP

MODELE ȘI PUTERI
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FIABILITATE
Ne-am propus să realizăm un tractor sigur în exploatare. Iar 
pentru a-i asigura fiabilitatea fără egal, am realizat 
toate elementele sale importante în fabrica noastră. 
Șasiul, transmisia și cabina sunt proiectate și realizate         
de proprii ingineri Valtra, iar motorul AGCO Power este,    
după cum bine se știe, cel original Valtra. Seria T este 
construită pentru a lucra în condiții grele, în fiecare zi. 

UȘURINȚĂ ÎN EXPLOATARE
Am creat tractorul dv. ușor de exploatat și de întreținut, astfel 
încât să vă puteți concentra asupra muncii dv. Comenzile 
din cabină sunt astfel amplasate pentru a minimiza mișcările 
corpului, exploatarea transmisiei este facilă, grație noii 
manete, iar farurile puternice vă permit să lucrați și după 
căderea nopții. 
Am acordat o atenție deosebită întreținerii zilnice, astfel 
încât verificarea uleiului și curățarea filtrelor să dureze 
cât mai puțin. Seria T se adaptează foarte bine muncii dv., 
și asta datorită faptului că multe dintre caracteristicile unice 
ale acestor tractoare au fost sugerate chiar de clienții noștri. 

LOW TOTAL COST OF OWNERSHIP 
Valtra T nu este tocmai cel mai ieftin tractor pe care ați putea 
să-l cumpărați. Însă conduceți-l timp de 10.000 ore și apoi 
veți vedea ce costuri totale veți avea. Încă de la început, 
am construit tractorul dv. astfel încât să aibă doar acele 
specificații de care aveți nevoie, instalate din fabrică și acoperite 
de garanție. Intervalul de service optimizat face posibilă reducea 
costurile de întreținere, iar motoarele AGCO Power asigură 
cea mai bună economie totală la achiziționarea combustibilului. 
Alegând modelul T174 EcoPower, veți avea economii 
de combustibil suplimentare de 10%. Folosind doar piese 
de schimb originale, furnizate în 24 de ore, vă creșteți valoarea 
de revânzare a tractorului. Valtra are unul dintre cele mai rapide 
servicii de livrare a pieselor din industrie, pentru ca tractorul dv. 
să funcționeze permanent, zi după zi.

6 7

T Series  / 155 - 271 hp



19

4

5

6

1

2

3

11-14

24-26

28

16

15

20

PUNCTELE TARI 
ALE NOULUI DV. 
TRACTOR

Fiecare detaliu al acestui tractor a fost 
conceput pentru a contribui la îmbunătățirea 
productivității. Seria T a fost perfectată          
de inginerii noștri și testată de clienți. 
Cereți să efectuați un test drive!
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1. Cabină (cea mai confortabilă) cu 5 stâlpi 
(opțional – 6 stâlpi)

2. Cadru al cabinei inteligent proiectat, concept 
Vizibilitate 365, și o suprafață vitrată de peste 
6 mp

3. Suspensie pneumatică AIRES + suspensie 
punte față

4. Nivel redus de zgomot (<70 dB) în cabina       
cu 5 stâlpi

5. Ștergător parbriz la 270° și geamuri frontal 
(încălzit*) și spate

6. Suspensie pneumatică a cabinei AutoComfort
7. Fereastră pe acoperiș
8. Postul de conducere în ambele direcții            

de mers, TwinTrac, scaun cu rotire la 180° 
9. Faruri cu tehnologie LED
10. Cameră de supraveghere 

Confort
19. Transmisie Powershift în 5 trepte la modelele HiTech, 

Active și Versu, sau CVT la Direct
20. Priză de putere electrică în 3 trepte cu Sigma Power      

și ground speed
21. Ridicător frontal față integrat 51 kN și ridicător spate    

de 81 kN sau 95 kN
22. Sistem hidraulic Load-sensing cu debit al pompei de  

115, 160 sau 200 l/min 
23. Încărcător frontal instalat din fabrică 
24. Cea mai bună gardă la sol de pe piață (60 cm)
25. Greutate totală maximă 13.500 kg
26. Rază de bracare de 5,25 m
27. A 4-a generație Valtra, funcționalitatea recunoscutului 

design nordic
28. Până la 4 supape frontale
29. Geamuri spate și laterale (policarbonat)

Your working machine
11. Motor AGCO Power 6,6 l sau 7,4 l, până la 

271 cp și 1000 Nm
12. Model cu funcția EcoPower pentru economie 

de carburant
13. Conformitate cu normele de poluare Stage 5
14. Interval de service de 600 ore
15. Rezervor combustibil 380 l, AdBlue 70 l 
16. Stâlp aspirație aer pentru motor
17. Capacitate a pompei de până la 200 l /min
18. Asistență a sistemului hidraulic – 

caracteristică unică patentată a Valtra 

Putere

Pachetul de iarnă:
30. Parbriz laminat și încălzit
31. Ștergător de parbriz cu unghi amplu
32. Fereastră spate încălzită 
33. Ștergător geam spate și duze de spălare 
34. Oglinzi electrice încălzite
35. Încălzitor cu temporizare (pe motorină), 

cu comandă prin intermediul telefonului 
mobil.

9
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ACEASTĂ 
CABINĂ ESTE 
ZONA DV. 
DE CONFORT

Faceți-vă confortabil!
Atunci când vine vorba despre 
productivitate, cel care conduce 
tractorul este factorul central. 
De aceea nu facem nici un 
compromis în ceea ce privește 
confortul, siguranța și ergonomia.
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Cum sunt posibile toate acestea? 
Cadrul cabinei este rezultatul unui proces inovativ. 
De asemenea, fiind alcătuită din puține elemente, 
și, prin urmare, puține îmbinări, structura cabinei 
este foarte rigidă și precisă pe toate cele trei 
axe de proiectare. Sistemul audio premium, cutia 
frigorifică și camera video pentru vizibilitate 
spate aduc confortul la un cu totul nou nivel.       
De asemenea, tractorul poate fi prevăzut, opțional, 
cu sistemul pentru deplasare în ambele direcții 
de mers. Noua cabină este silențioasă, sigură, 
confortabilă și funcțională - your working machine.
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MAI MULT SPAȚIU, 
O MAI BUNĂ 
VIZIBILITATE, ȘI TOTUL 
SUB CONTROL 
Aveți mai mult spațiu acolo unde aveați nevoie, deoarece 
cabina seriei T, cu 5 stâlpi, este convexă. Aveți o mai bună 
vizibilitate, cu suprafață vitrată mai mare de 6 mp.
De asemenea, aveți mai mult confort, un mai bun control 
al tractorului, în ambele direcții, utilizând sistemul 
TwinTrac. Noua cabină SkyView are o suprafața totală        
a ferestrelor de aproape 7 mp. 

Conceptul Vizibilitate 365 
Veți avea cea mai bună vizibilitate,            
fie noapte sau zi, vară sau iarnă,               
fie că lucrați cu încărcătorul frontal, fie cu 
spatele. Stâlpii înguști ai cabinei și modul 
de proiectare al țevii de eșapament fac 
posibilă vederea spre lucrarea pe care 
o executați. Ștergătorul cu acțiune la 270° 
menține curat parbrizul încălzit în orice 
condiții, iar cupa încărcătorului frontal 
poate fi observată prin fereastra din 
acoperiș. Farurile de lucru premium, 
cu LED, asigură vizibilitatea în toate 
direcțiile. De asemenea, puteți reduce 
lumina din interior pentru a mări vizibilitatea 
afară, iar camera de supraveghere 
(opțională) asigură vederea neobturată 
a cârligului /tiranților sau a utilajului în lucru. 
Sistemul eficient de aer condiționat și cele 
două încălzitoare mențin temperatura la un 
nivel confortabil, chiar și la o temperatură 
exterioară de -30 grade.

Confort și totul sub control
Veți remarca, imediat ce veți urca înspre 
cabină, cele trei trepte și modul de acces 
facil prin deschiderea largă a ușii. 
Aveți la îndemână comenzile pentru noua 
transmisie în 5 trepte powershift sau Direct 
CVT, cu maneta pentru condus și joystick-
ul pentru comanda și controlul întregului 
sistem hidraulic al tractorului. Pentru 
scaunul șoferului există patru opțiuni, 
de la cel cu suspensie mecanică până la 
scaunul Valtra Evolution, cu aer condiționat 
și suspensie pneumatică. Și însoțitorul dv. 
se bucură de același confort. 
Sunt disponibile două tipuri de suspensie 
a cabinei: una luxoasă, pneumatică - 
AutoComfort, și una nouă, mecanică. 
Seria T are o punte față cu suspensie 
AIRES + care monitorizează constant solul 

și comunică cu AutoComfort, suspensia 
cabinei, pentru a vă crea cel mai bun confort 
posibil. La modelele HiTech și Active, 
interfața cu utilizatorul asigură precizie, 
în timp ce, cu ajutorul joystick-ului integrat 
și al pilotului automat se pot efectua 
cu ușurință lucrări dificile precum este cea 
cu încărcătorul frontal. Modelele Versu 
și Direct sunt echipate cu SmartTouch, 
cotiera ”inteligentă” pe care se află toate 
comenzile, ușor de utilizat.

Design funcțional scandinav
Cabina are o formă unică, pentru a exista 
mai mult spațiu la nivelul umerilor și la cel 
al înălțimii până la cot, însă este îngustă 
în față, pentru a menține tractorul cât mai 
compact posibil. Ferestrele convexe fac 
posibilă optimizarea spațiului, cu peste 6 
mp de sticlă ce permit vizibilitatea în toate 
direcțiile. Cabina Valtra este proiectată pentru 
conducerea în sens invers cu TwinTrac. La fel 
ca la toate tractoarele Valtra, cabina seriei T 
este un loc de muncă fără gălăgie (<70 dB).

Tehnologie la îndemână
Prin simpla atingere a unui buton - ECO, 
U Pilot, mod de antrenare a transmisiei – 
tractorul execută automat comenzile. 
Prin intermediul SmartTouch și al ecranului 
tactil de 9” puteți deține cu ușurință controlul 
asupra tuturor tehnologiilor, inclusiv Auto-
Guide, sistemul de ghidare prin GPS care 
conduce tractorul cu o precizie de centimetri. 
Sistemul de telemetrie Valtra Connect 
este disponibil montat din fabrică și gata 
de utilizat când tractorul ajunge în ferma 
dumneavoastră. 
Noi ne-am concentrat atenția asupra 
tehnologiei, astfel încât dv. să puteți să vă 
concentrați asupra lucrării. 

,
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NU CONTEAZĂ CÂT DE 
MULTE CARACTERISTICI 
ADĂUGĂM. CONTEAZĂ 
DOAR LA CE VĂ 
FOLOSESC.

Forma urmează funcția: aceasta reprezintă esența modului 
nostru de a gândi. Seria T reflectă perfect această gândire. 
Un Valtra T este funcțional, ușor de utilizat și arată excelent. 
Fiecare detaliu a fost proiectat având un scop precis în minte: 
să crească productivitatea și să minimizeze costurile totale ale 
proprietarului. 

Șasiu inteligent 
Ampatamentul mare al seriei T, de 2995 mm, 
îi asigură o bună stabilitate. Acest tractor atinge, 
de asemenea, un nou nivel de agilitate, având 
o rază de bracare de doar 5,25 m, grație formei 
înguste a motorului, tirantului față și prizei 
de putere frontale. În același timp, structura 
cadrului ne-a permis să proiectăm capota 
într-o manieră ce contribuie la îmbunătățirea 
vizibilității. Deși seria T are o gardă la sol 
de 60 cm, cabina stă mai jos, făcând din aceste 
tractoare cele mai compacte în 6 cilindri 
de pe piață, ce suportă, totodată, sarcini mari. 

Pentru lucrări grele
Seria T este excelentă pentru lucrări de 
tracțiune, datorită distribuției greutății față /spate 
de 40%/60%. Încărcătorul frontal este complet 
integrat în structura cadrului. Ridicătorul frontal, 
de asemenea integrat, asigură cea mai mare 
capacitate de ridicare de pe piață, 51 kN în față 
și până la 95 kN în spate. Înălțimea de ridicare 
unică de 890 mm îl recomandă pentru lucrări 
cu utilaje atașate.

La seria T sunt disponibile două tipuri de priză 
de putere, cea comandată electric, și Ground 
Speed.

Grad ridicat de adaptabilitate 
Selectați puterea dorită, caracteristicile 
hidraulice și turația de care aveți nevoie. 
Apoi selectați opțiunile necesare pentru lucrarea 
dv. Am construit tractoare care vă asigură 
flexibilitate fără egal. Datorită puterii transmise 
la sol, și ”simbiozei” dintre motor și transmisie, 
acest tractor este ideal pentru lucrări de arat. 
Pentru utilizarea unui T la fermele zootehnice 
sau mixte, Valtra propune o serie largă de 
opționale, în special pentru lucrările de cosit.
Un tractor din seria T este cea mai bună soluție 
pentru un contractor care îl folosește la lucrări 
grele cu încărcătorul frontal, datorită asistentului 
hidraulic patentat pe care îl are. Pentru utilizarea 
lui la lucrări forestiere, din echipare pot face 
parte un scut de protecție, o pompă hidraulică 
de capacitate mare și cabina SkyView, pentru 
o și mai bună vizibilitate. Toate opționalele 
dorite vin montate din fabrică și sunt acoperite 
de garanție. 
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Nu numai că arată bine, 
ci și lucrează bine. 
Fiecare detaliu a fost 
astfel proiectat încât 
să facă acest tractor 
ușor de condus, ușor 
de păstrat. 
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CEL MAI BUN 
MOTOR DE TRACTOR,
MADE IN FINLAND

Am redus costurile totale de deținere 
a tractorului prin reducerea consumului 
de combustibil și a emisiilor de gaze, pentru 
conformitate cu standardul Stage V, asigurând, 
totodată, exact puterea de care aveți nevoie. 
În același timp, ne-am concentrat atenția 
asupra minimizării întreținerii tractorului, 
de exemplu, reglarea supapelor motorului 
se face hidraulic (HLA). 
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Dimensionare potrivită pentru economii 
de combustibil 
La seria T aveți cea mai bună reacție 
de răspuns a tractorului și economii 
de combustibil în întreg intervalul de turații, 
datorită presiunii de injecție la 2000 bari. 
Cuplul maxim se atinge la 1500 rpm. Seria T 
are un consum redus de combustibil și datorită 
noului sistem de răcire, gurii de aspirație 
a aerului mai înaltă, controlului electronic 
al sistemului de răcire (cu termocuplă).

Valtra EcoPower
La modelul Valtra T EcoPower puteți alege 
între două variante ale motorului, printr-o 
simplă comutare, pentru a minimiza 
consumul de combustibil, mai ales la 
lucrările de transport. Cuplul motor crește, iar 
cursa medie a pistonului este redusă 
cu 20%. Aceasta nu numai că previne apariția 
uzurii motorului, ci contribuie la realizarea 
de economii de combustibil de până la 10%. 
Viteza de mers în gol este de doar 650 rpm.

Adaos de putere cu Sigma Power
Sigma Power îi asigură prizei de putere 
până la 15 cp în plus, atunci când este nevoie, 
fiind cu adevărat folositoare atunci când 
se lucrează cu utilaje atașate care necesită 
putere de la PTO, precum tocătoare, cositoare, 
grape etc.

Cel mai bun sistem hidraulic de pe piață
Modelele Valtra Direct, Versu și Active sunt 
prevăzute cu sistem hidraulic load-sensing, 
a cărui pompă asigură un debit de 115, 160 
sau 200 l/min. Valtra este singurul tractor dotat 
cu asistent hidraulic patentat, chiar și pentru 
modelele cu transmisie powershift.
La Valtra T, circuitele de ulei sunt separate, 
transmisie și hidraulic, cu până la șapte 
distribuitoare hidraulice la partea din spate 
și trei, în față. 
La modelul Active, distribuitoarele spate sunt 
comandate mecanic, prin intermediul 
manetelor amplasate ergonomic. 
Distribuitoarele față, pentru încărcătorul 
frontal, ridicătorul frontal sau amândouă, 
sunt comandate electronic prin intermediul 
joystick-ului, la toate modelele.

17
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HITECH

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

>  comenzi hidraulice mecanice 

La HiTech și Active comanda transmisiei este robotizată, 
astfel încât nu există manete pentru acționarea mecanică. 
Aceste tractoare pot fi echipate cu elemente de comandă 
ușor de utilizat sau cu o cotieră pe care sunt dispuse 
comenzi ce permit condusul, la orice viteză, folosind 
schimbătorul de viteze și pilotul automat. 

HITECH* / ACTIVE

>  5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing 

>  comenzi hidraulice mecanice 

>  Noul Joystick disponibil la Active

Valtra Active este o transmisie powershift revoluționară, cu 
sitem 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.

* HiTech este de asemenea disponibil cu cotiera Valtra ARM

O GAMĂ EXTINSĂ 
DIN CARE SE POATE 
ALEGE

Valtra Seria T oferă mai multe opțiuni decât oricare alt producător, 
iar grație experienței oamenilor de vânzări, tractorul poate fi croit 
exact pe nevoile dv. Valtra oferă șase niveluri de putere și patru opțiuni 
de transmisie: Hitech, 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. 

VERSU

>  5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing 

>  comenzi hidraulice mecanice

>  Cotieră Valtra Arm, cu ecran   

>  Reglaje hidraulice și ale transmisiei ușor de efectuat

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.
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DIRECT CVT

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

>  Comenzi electro-hidraulice

>  Cotieră Valtra SmartTouch cu monitor

Aceasta este modelul navă amiral al seriei. Comenzile 
permit reglarea accelerației și a decelerației doar cu             
o singură mână. Setările pentru reglarea vitezei sunt  
multiple și includ comanda manuală a transmisiei, necesară 
la anumite lucrări în culturi speciale.

Alăturați-vă Revoluției Powershift!
Valtra Powershift este transmisia cu mersul 
cel mai lin. Selectați doar direcția de mers 
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 disponibilă la modelele 
HiTech, Active și Versu. Cu cele două tipuri 
de reductoare (opționale), veți avea 30 
de viteze, în ambele direcții. 

Cu noul schimbător de viteze de pe cotieră 
(HiTech and Active), comutarea între 
modurile automatic și manual este ușor 
de efectuat. La Versu pornirea se face 
întotdeauna în modul automat. 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 Valtra Active, Versu și Hitech 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 altă 
transmisie powershift nu poate face asta!

19
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LA COMANDA 
UNUI 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 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.

T Series  / 155 - 271 hp
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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

2322
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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 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. 

VALTRA CONNECT
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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 deveni 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.

24 25
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FIECARE FERMIER 
ESTE DIFERIT.
LA FEL ESTE ȘI 
FIECARE TRACTOR 
DIN SERIA T
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. 

,

26 27

T Series  / 155 - 271 hp



3 4 5

7 8 9

13 14 15

19 20 21

25 26 27

31

1. TwinTrac / Post de conducere cu spatele
2. AutoComfort / suspensie pneumatică de lux a cabinei
3. AIRES+ / Suspensie pneumatică a punții față
4. Sistem audio premium /HiFi stereo cu sau fără subwoofer
5. Faruri de lucru premium (opțiuni) /Vizibilitate excelentă pe timp de noapte
6. Sigma Power / Asigură un surplus de 15 CP la lucrările cu priza de putere 
7. Fereastră în acoperiș /Cea mai bună vizibilitate pentru lucrări cu încărcătorul frontal
8. Ladă frigorifică /Pentru păstrarea băuturii la rece 
9. U-Pilot / Managementul tractorului la capăt de rând, la Versu și Direct
10. Scaun Valtra Evolution /Scaun luxos cu aer condiționat și suspensie pneumatică
11. Scaun pentru pasager /Spațiu suficient în cabină pentru al doilea conducător 
12. Încărcător frontal /Cea mai bună vizibilitate și cel mai bun sistem hidraulic (patentat)
13. Opțiuni anvelope /O gamă largă pentru orice tip de lucrări
14. Trusă de unelte /Păstrează uneltele într-un compartiment special creat
15. Suspensie mecanică a cabinei /Pentru o deplasare fără smucituri
16. Numele clientului /Fă-ți reclamă!
17. 7 culori standard
18. Priză de putere frontală  
19. Ridicător frontal /Capacitate de ridicare de 5 tone, pentru lucrări grele
20. Ștergător de parbriz la 270o 
21. 50 km/h / Până la 53 km/h la turație redusă a motorului 
22. Greutăți /Față, spate (balastare)
23. Grup de distribuitoare (2-5) /Pentru a răspunde tuturor nevoilor utilajului atașat
24. Power Beyond /debit hidraulic ridicat pentru utilaje mari
25. Debit hidraulic / de 115/160/200 litri/min
26. Opțiuni de prindere a remorcii /Cârlig Pick-up și cadru de remorcare
27. Prize electrice /Pentru orice nevoi 
28. Distribuitoare hidraulice față /Flexibilitate în lucru cu utilaje atașate față
29. Pachetul de iarnă /Fereastră spate încălzită, oglinzi acționate electric, cu încălzire, par-

briz laminat și încălzit, ștergător de parbriz cu unghi larg, încălzitor motorină cu tempo-
rizator, acționat de la distanță (prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil)

30. Acoperiș pentru lucrări forestiere /Cabina SkyView
31. Cabină cu 2 uși

26 27
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SPECIFICAȚII 
TEHNICE
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MODEL TRACTOR T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

MOTOR    standard      eco

Motor Agco Power 66 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 

Număr de cilndri /Volum [l] 6 /6,6 6 /7,4 6 /7,4 6 /7,4 6 /7,4 6 /7,4

Controlul emisilor Stage V; DOC, DPF și SCR

Puterea maximă standard, [kW] 114 121 129 143 158 162 173

Puterea maximă standard, [cp] 155 165 175 195 215 220* 235

Puterea maximă cu adaos /Boost, [kW] 125 132 140 154 169 184 184

Puterea maximă cu adaos /Boost, [cp] 170 180 190 210 230 250 271

La o turație a motorului, [r/min] 1900 1900 1700 1900

Turație nominală a motorului  [r/min] 2100 2100 1800 2100

Cuplu standard maxim, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900* 930

Cuplu maxim cu adaos de putere /Boost, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000

La rotații ale motorului 1500 1500 1100 1500

TRANSMISIE

HiTech X X X X X X x

Active X X X X X X x

Versu X X X X X X x

Direct X X X X X x

DIMENSIUNI

Ampatament [mm] 2995

Lungime [mm] 5800

Înălțime [mm] 3130

Rază bracare (600/65R28, urma 1960mm) [m] 5,25

Capacitate rezervor combustibil [l] 380

Capacitate rezervor AdBlue  [l] 70

Garda la sol [mm] 600

Greutate (cu rezervoarele pline)  [kg]* 7300

Distribuția greutății Față/Spate  [%] 40/60

Greutate maximă punte față  [kg] 5500

Greutate maximă punte spate  [kg] 9000

Greutate totală [kg] 13500

*T234 Hitech, Active și Versu: STD putere maximă 235 CP/ 173 kW și cuplu maxim STD/Boost: 930/1000 Nm. 
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TRANSMISIE HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

MOTOR
Powershift cu 5 trepte, 4 zone de lucru + reductor X X X --
CVT -- X
Domeniu viteze 0.6-43 0-43
Domeniu viteze alternativ 0.7 - 53 sau 0.7 - 57* 0-53 sau 0-57*
Grup trepte (zone de lucru) A,B,C,D
Număr de viteze cu reductor 30 CVT
Reductor STD CVT
Număr trepte reductor 10 CVT
Frâne spate discuri umede imersate în ulei (cu aport hidraulic)

Frâne punte față 
opțional (STANDARD la modelul 
cu viteză maximă)

Tip ambreiaj umed, multi-disc
Tip suspensie punte față (opțional) AIRES + pneumatic
SISTEM HIDRAULIC
Tip sistem hidraulic centru deschis load sensing
Debit pompă (opțional) 73 (90) 115 (160/200)

Volum ulei disponibil pentru utilajele atașate [l] 40 47

Distribuitoare mecanice spate până la 4 --

Power Beyond -- opțional
Distribuitoare electronice spate -- până la 5
ON/OFF distribuitoare spate -- până la 1 până la 2
Distribuitoare electronice față [opțional] 2, 3 sau 4
RIDICĂTOR
Capacitate de ridicare spate, max [kN] 78 78 (95)
Înălțimea de ridicare [mm] 868
Ridicător frontal – Opțional, capacitate de ridicare max [kN] 51
PRIZA DE PUTERE
540 / 1000 STANDARD
540/540E/1000 Opțional
540E/1000/1000E Opțional
Priză de putere Ground speed Opțional
Priză de putere față Opțional

*La modelele T174-T254, cu viteză maximă. Pot exista limitări în ceea ce privește echiparea și anvelopele. 
30 31
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CABINĂ HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Scaun operator cu reglare  180°

Scaun pentru pasager cu centură de siguranță Opțional

Nivelul zgomotului [dB] <70

Număr de uși 1/2

Număr de ferestre STD 5/6

Fereastră pe acoperiș  Opțional

Suprafața vitrată cu fereastră pe acoperiș  [m2] 6,22

Suprafață vitrată cu acoperiș pentru lucrări forestiere  
(Skyview) [m2]

7,00

Geam lateral dreapta din policarbonat Opțional

Geamuri spate și față din policarbonat Opțional

Ștergător de parbriz la unghi de 180° STD 180°, Opțional 270°

Cotieră Valtra ARM cu /fără terminal Opțional Opțional -- --

Cotieră Valtra ARM cu terminal -- -- STANDARD STANDARD

Comandă a transmisiei HiTech5 fără Valtra Arm Opțional Opțional -- --

Aer condiționat și încălzitor în plafon Opțional

Al doilea încălzitor la picioare Opțional

Climă automată cu două încălzitoare Opțional (indisponibil pentru Skyview) 

Frigider Opțional

Suspensie mecanică a cabinei Opțional

Suspensie pneumatică semi-activă AutoComfort Opțional
Stație TwinTrack pentru deplasarea în ambele direcții de mers Opțional

QuickSteer Opțional

Auto-Guide Opțional (indisponibil pentru Skyview) 

Camere video de supraveghere Opțional

Parbriz, laminat și încălzit Opțional
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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


