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MUNCIM DIN GREU 
PENTRU A VĂ UȘURA 
MUNCA
La Valtra, clienții sunt mai presus decât orice,
existând permanent o preocupare pentru
înțelegerea nevoilor lor și asigurarea celor mai
bune experiențe în utilizarea unui tractor. Noua
serie G reprezintă răspunsul cel mai recent
la cererile clienților. Este un tractor mic și
compact, potrivit oricăror lucrări, care permite
celor care îl utilizează să-și ducă lucrările la bun
sfârșit, în condiții depline de confort.

La Valtra este respectat principiul de bază
al designului: forma urmează funcția.
Acesta se regăsește în fiecare detaliu al
tractoarelor create de finlandezi. Punctul
forte al seriei G este modul compact în
care a fost proiectat. Alegerea acestui

tractor este cea mai bună atunci când se
dorește unul nu mare ci inteligent, agil și
robust. Deși are puteri mari, dimensiunile
au fost păstrate cât mai compact posibil,
pentru o eficiență ridicată a unui tractor în
patru cilindri.

Motorul, șasiul, cabina și transmisia – adică
toate acele elemente ce alcătuiesc un
tractor – sunt perfect integrate încă din faza
de proiectare. Însă lucrurile nu se opresc
acolo. Serviciile Connect, Care and Go sunt
concepute având în minte același scop final:
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să ajute utilizatorul final în a-și duce treaba
la bun sfârșit, în confort deplin și fără bătăi
de cap.
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PRECUM UN 
BRICEAG 
ELVEȚIAN 

ABILITĂȚI 
ÎNNĂSCUTE 

Seria G este un 
echipament multi-
funcțional. Deși are 
formă compactă, este 
echipat cu sistem 
hidraulic puternic, 
funcții necesare 
agriculturii inteligente 
și putere necesară 
utilizării cu diferite 
utilaje atașate. 

Deși are caracteristicile 
și puterea unui tractor 
dintr-o clasă mai mare, 
un Valtra G se comportă 
ca unul mai mic. Este 
deosebit de agil și de 
neegalat de vreun alt 
tractor cu aceleași 
dimensiuni.

PREGĂTIT PENTRU AGRICULTURA INTELIGENTĂ 
Doriți să lucrați mai inteligent, nu mai din greu? Tractorul din seria G este 
perfect pentru agricultura inteligentă. Caracteristicile Valtra potrivite pentru 
Smart Farming se regăsesc la modelele Versu și Active.

MAESTRUL LUCRĂRILOR CU 
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
Datorită subcadrului frontal integrat, comenzilor 
electronice, și a celor 5,7 mp de suprafață vitrată ce 
asigură o excelentă vizibilitate, tractoarele din seria G 
sunt perfecte pentru lucrări cu încărcătorul frontal. 
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UN ATLET 
FINLANDEZ 
COMPLET 
La seria G, dimensiunile compacte și greutatea
mică se combină cu modul de proiectare dinamic.
Fie că este pe câmp, în fermă sau în orice alt mediu
complet diferit, un Valtra rămâne „tractorul care
lucrează pentru dv.” 

Indiferent de lucrare, seria G
asigură soluția completă pentru
oricare dintre sarcinile zilnice.
Dispune de ridicător avansat și
sistem hidraulic eficient. Modelele
HiTech au sistem hidraulic de tip
centru-deschis, iar Active și Versu
beneficiază de sisteme centru
închis sau load sensing. Debitele
pompei (100/110 l/min) asigură
viteza, simplitatea în exploatare

și controlul deplin asupra utilajului 
atașat, cu o interfață simplă ce 
include un joystick electric.

De asemenea, sunt disponibile
caracteristicile necesare utilajelor
atașate moderne, precum
power beyond sau ISOBUS. Cu
pachetele opționale tractorul se
poate adapta astfel încât să se
plieze pe nevoile utilizatorului.

2. VIZIBILITATE
SPAȚIU ȘI VEDERE AMPLĂ  
Cabină confortabilă, cu spațiu suficient pentru două
persoane și o bună vizibilitate în orice direcție, inclusiv
un parbriz mare, ce urcă până pe acoperiș. Suprafața
vitrată totală a cabinei este de 5,7 mp.

3. ACȚIUNE!
PORNIRE UNIFORMĂ 
Maneta Valtra permite 
pornirea uniformă și în 
siguranță, și are integrată 
poziția parcare și comenzi 
ușor de utilizat. 

1. START!
ACCES FACIL 
Intrarea /ieșirea 
în /din cabină 
se realizează 
cu ușurință, iar 
treptele sunt late, 
cu auto-curățare. 
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4. LUCRĂRI 
COMPACT ȘI ADAPTABIL
Dimensiunile compacte, precum o înălțime maximă de numai 2,8 
m și o greutate de 5 tone, îl transformă într-un tractor complet și 
adaptabil, potrivit unei mari varietăți de sarcini. 

10. SIGURANȚĂ
PREGĂTIT PENTRU A AJUTA 
Concept ”prietenos cu utilizatorul” și service
simplu: Verificări rapide pentru a începe
ziua, interval de service la 600 ore și Valtra
Connect, Care and Go.

5. ÎNCĂRCĂTORUL FRONTAL
SPECIALISTUL  LUCRĂRILOR CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
Seria G este un adevărat specialist al lucrărilor cu 
încărcător frontal, având integrat un subcadru pentru lucrări 
grele (heavy duty) și o excelentă vizibilitate. Sarcina de 
încărcare de până la 2,1 tone sau o înălțime de 4,2 m. 

9. CULTIVAREA 
SOLULUI
SIMPLU ȘI INTELIGENT
Ușor de utilizat, însă 
cu precizie: tehnologie 
adaptată nevoilor 
utilizatorului, precum Valtra 
Guide, în scopul creșterii 
productivității.

7. AUTOMATIZARE
POWERSHIFT
Transmisia Powershift, disponibilă cu 6 viteze și funcții 
automate Valtra care contribuie la economisirea combustibilului, 
precum schimbarea automată în funcție de viteză AUTO1, 
funcția hill hold și frâna de motor.

6. UTILAJ ATAȘAT
FUNCȚII COMPLETE PENTRU LUCRĂRI CU 
UTILAJE ATAȘATE
Ridicătorul de 50 kN și sistemul 
hidraulic cu debit de până la 110 l/
min, inclusiv comenzi prin joystick 
pentru încărcătorul frontal și pentru 
utilajul atașat prin intermediul 
sistemului hidraulic reglabil și al 
sistemului ISOBUS.

8. COMANDĂ ȘI CONTROL
TOT CEEA CE ESTE MAI BUN PENTRU OPERATOR 
Valtra ARM sau cotiera SmartTouch există la 
toate modelele.
Comenzile sunt avansate din punct de vedere 
tehnologic, însă întotdeauna, în exploatare, 
sunt practice, ergonomice și ușor de utilizat. 
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UN MAESTRU AL 
LUCRĂRILOR DE 
ÎNCĂRCARE 
Dacă v-ați dorit un specialist pentru lucrările cu încărcător frontal, 
acum îl aveți! Seria G are integrat un subcadru pentru lucrări grele, un 
sistem de prindere a încărcătorului ”lock-and-go” și un cadru suport 
modern, cu furtunuri încastrate. Vizibilitate excelentă, inclusiv spre 
acoperiș. Liniile curbe paralel urmează linia capotei tractorului. Toate 
încărcătoarele frontale au comandă electronică, la toate modelele. 
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1. Cadru modern, minimalist, cu sistemul de 
conducte integrat 

2. Tije de ridicare paralele, curbate, care 
urmează linia capotei tractorului

3. Vizibilitate excelentă și o vedere completă 
asupra elementelor de lucru 

4. Pompă hidraulică Load sensing (LS) cu 
debit de până la 110 l/min

5. Parbriz prelungit pe acoperiș, pentru o 
excelentă vizibilitate în partea de sus

6. Interfață cu utilizatorul Valtra ARM sau 
SmartTouch 

7. Asistent hidraulic

8. Opțional, funcția Live 3

9. Sistemul ”Lock-and-go” pentru montarea /
demontarea rapidă a încărcătorului 

10. Subcadru heavy-duty integrat
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VALTRA 
GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide este soluția pentru auto-
ghidare a tractorului dezvoltată în baza 
feedback-ului real primit de la clienți. 
Producătorii și-au propus ca înregistrarea 
și configurarea cărărilor tehnologice și a 
limitelor terenului să fie ușor de realizat. 
Valtra Guide este cel mai bun companion 
atunci când doriți să lucrați mai eficient 
și să obțineți rezultate cât mai bune de 
pe fiecare parcelă, fără să vă faceți griji 
pentru eventuale suprapuneri, suprafețe 
necultivate sau deplasări inutile în câmp. 

Valtra Guide utilizează ghidarea prin GPS 
pentru conducerea tractorul. Conducerea 
automată urmează linii precise și face 
posibile reducerea suprapunerilor, 
economii de timp, combustibil și bani. 
Deoarece nu trebuie să vă concentrați 
atenția asupra condusului, veți putea 
acorda întreaga atenție utilajului atașat, 
lucrând o mai mare suprafață de teren, 
simțindu-vă totodată relaxat. 

Cu Valtra SmartTouch și ISOBUS, puteți lucra cu orice utilaj atașat combatibil 
ISOBUS, oricare ar fi producătorul. SmartTouch permite conectarea rapidă și 
facilă a utilajelor atașate, și, în plus, asigură cel mai înalt nivel de comandă 
și control necesar în agricultura de precizie. ISOBUS standard (ISO 11783) 
este cel care face posibile toate acestea. 

Sistemul ISOBUS este compatibil cu utilajele atașate de tip “Plug and 
Play”, astfel încât, atunci când se realizează conexiunea utilajului atașat cu 
tractorul Valtra, toate informațiile relevante sunt încărcate imediat în terminal.

VARIABLE RATE CONTROL
VRC reglează automat rata de aplicare a utilajului 
atașat conform hărții prestabilite. Este aplicată 
cantitatea potrivită de îngrășământ /erbicid pe 
fiecare parte a câmpului. Nici mai mult, nici mai 
puțin. Aceasta duce la efectuarea de economii 
de resurse, îmbunătățește calitatea culturilor și 
contribuie la creșterea productivității.

Mai puțină hârțogăreală 
cu TaskDoc® Pro! 
Imediat cum veți 
începe să lucrați, 
toate documentele /
informațiile de care 
aveți nevoie vor fi 
create automat. Atunci 
când ați terminat, 
acestea vor fi trasferate 
wireless la sistemul 
de management al 
fermei (FMS). Se pot 
planifica hărți cu rate 
variabile în biroul fermei 
și transfera mai apoi la 
tractor, pentru comenzi 
automate. TaskDoc® Pro 
este ușor de utilizat și 
de înțeles. 

Toate funcțiile inteligente pot 
fi comandate de pe cotiera 
SmartTouch cu doar două atingeri 
sau glisări. O mai bună calitate 
a vieții, cu adevărat ”în vârful 
degetelor”. 

În cazul în care se optează pentru 
un model Active, caracteristicile 
pentru SmartFarming pot fi 
comandate prin intermediul 
afișajului SmartTouch Extend.

Valtra Guide contribuie la 
îmbunătățirea eficienței, reducerea 
suprapunerilor și sporirea confortului 
operatorului , oricare ar fi mărimea 
fermei. Soluțiile Valtra pentru 
Smart Farming sunt disponibile la 
modelele Versu și Active.

TEHNOLOGIE 
INTELIGENTĂ 
INCLUSĂ
Valtra Smart Farming este o reuniune 
de tehnologii  care lucrează perfect 
împreună – Valtra Guide, ISOBUS, 
Section Control, Variable Rate Control 
și TaskDoc®. Principiul cheie care stă 
la baza soluțiilor tehnologice este 
facilitatea în exploatare. 
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect este sistemul de telemetrie care 
înregistrează permanent activitatea tractorului 
și mișcările acestuia prin intermediul GPS-ului. 
Poate afișa istoricul tractorului și alte date în timp 
real pe orice dispozitiv mobil (telefon/tabletă) și 
astfel pot fi accesate oriunde, oricând. Utilizând 
aceste date, atât clientul cât și reprezentantul 
de service Valtra pot anticipa nevoile privind 
întreținerea tractorului, pot reacționa rapid pentru 
soluționarea unor problemele minore, evitând 
astfel vizitele inutile la service-ul autorizat. 

Valtra Connect face parte din dotarea standard a 
modelelor Versu și este opțională pentru HiTech 
și Active.

Telemetrie AGCO pentru clienți 
Fully customer and user driven user 
experience

INTERFAȚA SMARTTOUCH LA VERSU

Navigare facilă prin meniu. Setările pot fi realizate logic și facil, prin 
simple gesturi de glisare. Toate setările 
sunt automat stocate în memorie. 

Ecranul de 9” cu atingere tactilă, 
comenzile mari, setările și funcțiile sunt 
ușor de înțeles.

Puteți atribui oricărei comenzi operarea 
oricărei funcții hidraulice, inclusiv a 
distribuitoarelor hidraulice față/spate, 
a tiranților față/spate și a încărcătorului 
frontal.

Utilizând ecranul de 9” sistemul de 
iluminat este ușor de configurat. De 
asemenea, pe cotieră există butoane 
on/off pentru faruri /lumini de lucru etc.

Profilele pentru operatori și utilajele 
atașate pot fi ușor modificate din meniu. 
Toate modificările setărilor vor fi salvate 
în relație cu profilele selectate.

1. Grație modului de proiectare, 
mișcările manetei se pot face 
cu ușurință, în toate cele patru 
direcții.

2. Din joystick pot fi comandate trei 
supape. 

3. Alte 4 supape pot fi comandate 
prin intermediul manetei liniare. 

4. Butoanele și întrerupătoarele sunt 
proiectate cu o funcție model first 
approach, astfel încât butoanele 
cu diferite funcționalități arată 
diferit.

5. Trei butoane de memorie 
programabile (M) pentru orice tip 
de lucrare sau operații (U-pilot).

6. Manetă față/spate la maneta 
pentru condus.

7. Nu sunt necesare monitoare 
suplimentare – ferestrele de 
afișaj ale Valtra Guide și ale 
camerei video de supraveghere 
sunt integrate în ecranul 
SmartTouch.

8. Sistemul de prindere spate 
– Limitatorul ușor de utilizat 
permite chiar și cele mai fine 
reglaje ale tiranților spate. 

9. Structura funcțională a cotierei 
asigură o bună ergonomie, cu 
o bună aderență, chiar și pe 
terenuri denivelate și asigură un 
bun sprijin brațului.

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
Dispunând de funcția 
Section Control, tractorul 
și utilajul atașat sunt 
comandate cu precizie și 
automat pentru a furniza 
cantitatea optimă de 
semințe și îngrășământ 
pe fiecare parte a 
oricărui câmp. Aceasta 
contribuie la reducerea 
costurilor cu materii 
prime, îmbunătățirea 
randamentului și 
maximizarea profitului.

PRIMII 3 ANI GRATUIT LA MODELELE  VERSU
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ACTIVE
• Transmisia revoluționară Powershift: 6PS
• Sistem hidraulic Load Sensing cu 3 

supape mecanice 
• Cotieră Valtra ARM 
• 4 modele G105-G135

VERSU
• Transmisia revoluționară Powershift: 6PS
• Sistem hidraulic Load Sensing cu 4 

supape electronice
• Cotiera SmartTouch
• 4 modele G105-G135

HITECH
• Transmisia revoluționară Powershift: 6PS
• Sistem hidraulic de tip Open-center, cu 3 

supape mecanice 
• Cotieră Valtra ARM 
• 4 modele G105-G135

DE NEEGALAT!
Deplasați-vă ușor utilizând maneta Valtra. Toate 
modelele seriei G au integrate poziția parcare și funcția 
AutoTraction pentru o pornire uniformă.
Noua transmisie Powershift cu 6 trepte vă asigură 
posibilități de viteză de lucru mai bune decât până 
acum. Transmisiile automate Valtra includ caracteristici 
precum schimbarea automată - AUTO1 oferă o funcție 
de pedală de viteză și frânare reglabilă a motorului, în 
timp ce AUTO2 oferă operatorului libertatea de a selecta 
limitele de schimbare. Există chiar și o funcție de 
blocare integrată la toate modelele din seria G și, în plus, 
modelul de vârf Versu oferă o funcție de conducere cu 
manetă asemănătoare CVT.

Valtra Powershift este cea mai 
uniformă transmisie pentru un 
vehicul pe patru roți. Ridicați 
piciorul de pe ambreiaj și gata! Veți 
fi automat ”in control” – cu Valtra 
puteți conduce un tractor acționat 
de Powershift ca unul cu transmisie 
continuu variabilă /CVT. În modurile 
automatic, schimbul se face automat, 
în baza cerințelor de accelerație 
și cuplu motor – obținându-se, 
întotdeauna, cea mai bună economie 

de combustibil. Modelele Versu 
beneficiază de un asistent hidraulic 
revoluționar, care asigură automat un 
debit mai mare, fie în staționare fie în 
timpul condusului, fără a avea vreun 
efect asupra vitezei de deplasare. 
Nici o altă transmisie Powershift 
nu poate face asta! Disponibilă de 
asemenea la modelele Active și 
Hitech dacă sunt montate supape 
frontale electrice.

10TRANSMISIA AUTOMATĂ VALTRA 



MOTOARE COMPACTE, 
NOI, ETAPA STAGE V

Constituind sursa de energie 
a tractoarelor Valtra de peste 
70 de ani, motoarele compacte 
AGCOPower asigură o putere 
și un cuplu motor mari. Motorul 
compact de 4,4 l, având dimensiuni 
mici, permite o plasare mai joasă a 
capotei, ceea ce are drept rezultat 
o foarte bună vizibilitate. Sistemul 
de tratare a gazelor eșapate, 
alcătuit de asemenea compact, 

tratează noxele în conformitate 
cu standardul Stage V. Unitatea 
compactă este amplasată în 
întregime pe partea dreaptă a 
tractorului, sub cabină, unde nu 
numai că sunt curățate gazele, dar 
nici nu este obturat câmpul vizual. 
O admisie ridicată a aerului în 
motor permite pătrunderea aerului 
curat și rece, cu restricție redusă. 

Seria G este construită de la zero ca 
un tractor în patru cilindri. 
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COMFORT TECHNOLOGY PRO
Pachetul Comfort duce zona de confort la 
un alt nivel. Acest pachet este disponibil 
pentru toate modelele Seriei G HiTech, 
Active și Versu. Opțiuni incluse în 
pachetul Comfort:

• Suspensie punte față
• Suspensie pneumatică cabină și scaun, 

Air Suspended +
• Lumini de lucru Premium sau Premium 

+ cu lumini LED
• Lumini marșarier 

Pachetul Technology Pro este vârful 
de gamă și include tot ce aveți nevoie 
pentru agricultura inteligentă. Pachetul 
Technology Pro este disponibil pentru 
toate modelele Seriei G Active și Versu. 
Opțiuni incluse:

• Wayline Assistant (asistență cărări 
tehnologice)

• Agricultură de precizie: una dintre cele 
4 opțiuni Section Control sau Section 
Control & Variable Rate.

• SmartTouch Extend (monitor pentru 
modele HiTech și Active)

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGY
Pachetul Tehnology cuprinde funcții care 
fac conectarea și exploatarea Seriei 
G și a utilajelor dv. mai ușoară și mai 
productivă. Pachetul Tehnology este 
disponibil pentru toate modelele Active 
și Versu ale Seriei G. Opțiuni incluse în 
acest pachet: 

• Valtra Guide: una dintre cele 4 opțiuni 
cu antena Novatel sau Trimble

• ISOBUS spate
• Sistem anti-patinare cu radar incorporat 

(numai la Versu)
• Set prize electrice

PACHETE 
DE OPȚIUNI
Valtra oferă pachete opționale
predefinite pentru o selecție
facilă a caracteristicilor de care
aveți nevoie pentru seria dv. G

Pachetele opționale cuprind de la 
caracteristici de confort îmbunătățite și 
aplicații mai simplu de gestionat, până la 
tehnologii avansate pentru agricultura de 
precizie.

În plus, vă puteți echipa tractorul cu 
încărcător frontal și îl puteți personalizarea cu 
opțiunile Valtra Unlimited. 

Aruncați o privire și vedeți ce pachet de 
opțiuni se potrivește cel mai bine nevoilor dv.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  PERSONALIZAREA  ÎN 
FUNCȚIE DE NEVOI

2.  ALEGEREA  
ÎNCĂRCĂTORULUI 
FRONTAL

1.  ALEGEREA 
PACHETULUI DE 
OPȚIUNI VALTRA 

UNLIMITED
ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE
Seria G este perfectă pentru lucrările cu încărcătorul frontal, 
iar pachetul cu încărcător frontal face accesibilă această 
caracteristică. Vizibilitatea excelentă și o foarte bună rază de 
virare sunt completate perfect de acest pachet de opțiuni care 
include: 
• Încărcător frontal și subcadru montate și testate din fabrică

Puteți adăuga opțiuni Valtra Unlimited 
la orice pachet de opțiuni pentru a vă 
adapta perfect tractorul nevoilor dv.

12PACHETE DE OPȚIUNI



STABILIȚI CE AVEȚI 
DE FĂCUT. NOI GĂSIM 
CALEA POTRIVITĂ.
Când alegeți un tractor Valtra, tot ceea ce vă doriți se poate
contopi cu tot ceea ce vă este necesar. Valtra Unlimited
înseamnă propriul dv. tractor, construit în conformitate cu
specificațiile pe care le doriți, cu designul și confortul de care
aveți nevoie pentru performanță, oriunde. Fie că sunteți în
căutarea unui tractor pentru întreținerea drumurilor, fie pentru
agricultură sau orice alt scop, Valtra Unlimited este răspunsul.

Cu Valtra Unlimited, posibilitățile sunt chiar 
nelimitate. De ce anume aveți nevoie? La 
ce ați visat? E ca și gata făcut. 

O vopsea specială poate oferi tractorului 
un aspect unic, care întoarce priviri. Fie că 
aveți nevoie de o anumită culoare (la lucrări 
forestiere sau de ori pentru municipalitate 
sau autorități speciale, sau doriți să vă 
lăsați liberă imaginația, cu Valtra Unlimited 
vă sunt satisfăcute toate nevoile.

La interior, tractoarele Valtra Unlimited pot
fi echipate cu volan și scaune din piele de
înaltă calitate, care asigură confort în timpul

ECHIPARE DIN FABRICĂ

Accesoriile și echipările disponibile
în Studioul Unlimited includ lumini
suplimentare, lubrifiere centralizată,
sisteme stereo și multe altele.

13 UNLIMITED

condusului și aduc un retuș final aspectului
cabinei. Panourile interioare pot fi, de
asemenea, personalizate și chiar și cererile
speciale pot fi îndeplinite rapid.

Toate accesoriile și echipamentele montate
în studioul Valtra Unlimited sunt acoperite
de garanția din fabrică, fiind asigurate
piesele de schimb pentru acestea.
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Min 4405 - Max 4600 mm

SPECIFICAȚII 
TEHNICE SERIA G

Pentru date suplimentare despre motor, consultați tabelul cu specificații. Adaosul de
putere, BOOST, este disponibil pentru deplasări în câmp și pe drum (B5 și viteze mai
mari). Sigma Power este disponibilă pentru toate utilizările PTO, cu excepția 540E.

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135
DIMENSIUNI CU 540/65R38 + 440/65R28

Ampatament [mm] 2550

Lungime (fără tirant față) 4452

Lungime transport, cu tirant față 4514

Înălțime, fără cutia Valtra Guide, [mm] 2805

Lățime, max [mm] 2380

Raza de virare [m] 4.36
Gardă la sol medie [mm] 443

Gardă la sol spate (fără utilaj atașat) [mm] 460

Greutate (rezervoare pline, + șofer] [kg] 5140

Distribuirea greutății Față / Spate [%] 41/59
Greutate totală maximă [kg] 9500

Capacitate combustibil, de bază [l] 200

Capacitate combustibil, rezervor de oțel [l] 160

AdBlue, capacitate [l] 21

Dimensiunea minimă a anvelopei (spate SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24
Dimensiunea minimă a anvelopei (spate SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max 2525 mm

105 - 135 CP

MODEL
PUTERE MAXIMĂ PUTERE MAX. BOOST CUPLU MAXIM NM
CP kW CP kW STANDARD BOOST

G105 105 78 110 82 440 470
G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Greutate proprie fără lestare 5140 kg

Greutate totală maximă 9500 kg

Lățimi apărătoare de noroi
A:  forestier 1858
B:  îngust 2034
C:  lat 2310
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
MOTOR

Motor Agco Power 44 MBTN-D5

Nr cilindri 4

Capacitate motor, (litri) 4.4

Turația motorului la putere maximă [rpm] 2000

Turația nominală a motorului [rpm] 2200

Turația motorului la cuplul maxim [rpm] 1500

* Putere maximă G125 Eco-mode la [rpm] 1750

* Cuplu maxim G125 Eco-mode la [rpm] 1250

Viteză de ralanti [rpm] 850

Ralanti redus (maneta pe P) [rpm] 700

Interval de schimb de ulei (h) 600

Gradul de emisie Stage V Stage V
Sistem de tratare gaze eșapate DOC + DPF + SCR

TRANSMISIA
Număr de trepte 24+24R

        Cu reductor 48+48R 48+48R, Opțional
Număr de viteze 4 (A, B, C, D)

Trepte de viteză /treaptă 6

Viteze STD la 2200 rpm [km/h] 1.65 - 43

Viteza maximă 43 km /atinsă la [rpm] 1910

* Model EcoSpeed, 43 km /atinsă la [rpm] 1640

Cea mai mică viteză reductor la 2200 rpm [km/h] 0.11

                Suspensia punții față: hidraulică, opțional

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
SISTEMUL HIDRAULIC

Putere de ridicare spate, (max kN) 60

Capacitate de ridicare (toate modelele), [kN] 50

Capacitate de ridicare (toate modelele), [Față, kN] opțional, 30
Sistem hidraulic de tip Open center Load Sensing

Debit pompă max [l/min] 100 110

Uleiuri de transmisie și hidraulice circuit comun

Număr supape mecanice spate 2 sau 3 --

Număr supape electrice spate -- 3 sau 4

Număr supape ON/OFF spate  Opțional 1
Număr supape electrice FAȚĂ 2,3 sau 4

Ulei disponibil pentru utilaj [litri] 24 (cu umplere suplimentară ... 44)
PTO

2 Viteze @ turația motorului [rpm] 540@1920 + 1000@1964

3 Viteze @ turația motorului, opțional [rpm] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964
           3 Viteze + Opțional Ground speed cu raport GS 29.23

PTO față opțional, viteză @ turația motorului [rpm] 1000@1920

INTERFEȚE
Valtra ARM (cotieră sistem de comandă) STD STD --

Valtra SmartTouch Interfață cu utilizatorul STD -- STD
Valtra Connect opțional STD

Echipare Valtra Guide opțional -- cu mai multe clase de precizie și opțiuni
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MEWI 
DN69 Timișoara - Arad, Km 22
307305 Orțișoara, Jud. Timiș, ROMANIA 
Tel. +40 372 566 647

www.mewi.ro
online@mewi.ro

Tractoarele care apar în această broșură pot fi echipate cu dotări speciale.
Ne rezervăm dreptul de a efectua posibile modificări. 

În fiecare zi, lucrați în condiții extreme.

Trebuie să faceți față tuturor provocărilor climei sau ale mediului de lucru.
Munciți din greu, timp îndelungat sau parcurgând distanțe mari.
Lucrările pe care le realizați necesită viteză, putere și precizie.

Pentru a fi permanent în control, meritați un partener vizionar.
Pentru a fi mereu conectat, aveți nevoie de cel mai inteligent tractor.

De aceea aveți încredere în Valtra.

La rândul nostru, muncim din greu pentru a face muncile grele mai ușoare.
Găsim noi modalități de a răspunde provocărilor cu care vă confruntați.

Și astfel construim tractoare rezistente la exterior și inteligente la interior.

Tractoare care să reziste.  Să lucreze.  Pentru dumneavoastră.

Valtra este marcă
internațională a AGCO.




