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MUNCIM DIN GREU 
PENTRU A VĂ UȘ, URA 
MUNCA
La Valtra, obiectivul principal este înțelegerea nevoilor dv. și 
astfel, asigurarea celei mai bune experiențe în conducerea unui 
tractor. Dacă sunteți în căutarea unei combinații perfecte de 
dimensiuni, putere și confort, nu mai căutați.

Puternică, dar compactă, seria Valtra N este „calul de tracțiune 
flexibil” al familiei Valtra, cu o ergonomie și un confort concepute 
pentru o exploatare ușoară și productivă. Luminile de zi cu LED-
uri sporesc siguranța în utilizarea pe șosea. Un tractor robust 
și fiabil, un Valtra N este puternic atunci și acolo unde este 
important.

Nici o provocare nu este prea mare și 
nici o sarcină nu este prea mică pentru 
premiata serie N produsă de compania 
noastră. Asigură un raport perfect între 
dimensiuni și putere și este exemplară în 
ceea ce privește confortul de ansamblu 
în exploatare. Atunci când aveți nevoie 
de un tractor care să execute o varietate 
de sarcini, seria N strălucește pe toate 
fronturile.

Deplasare lejeră și flexibilă, vizibilitate timp 
de 365 de zile pe an și un motor puternic cu 
4 cilindri garantează că orice lucrare poate 
fi gestionată cu putere, precizie și eficiență 
optimă a consumului de combustibil. Și, 
având tehnologia Smart Farming încorporată, 
puteți fi siguri că tractorul face cea mai mare 
parte a lucrărilor în locul dv.

2SERIA N



PUTERE ȘI EFICIENȚĂ
Motorul Stage V vă asigură puterea
necesară pentru a finaliza lucrul
cu o economie de combustibil
substanțială, respectând în același
timp cele mai noi reglementări
privind emisiile.

SIMPLU DE ÎNTREȚINUT
Este ușor de condus și ușor de întreținut. Cu 
un interval de service de 600 de ore, veți crește 
productivitatea muncii dv., iar cu Connect, 
Care & Go veți lucra fără griji.

LUCRAȚI MAI INTELIGENT, NU MAI ASIDUU
Realizați mai multe cu cea de-a 5-a generație a seriei
N. De la afișajul amplasat ergonomic pe stâlpul A, până
la consola de direcție reproiectată și transmisia power
shuttle, totul este mai inteligent și mai ușor de realizat 
cu puternicele tractoare ale seriei N.

TRACTORUL DV. CARE 
MUNCEȘTE
Seria N, funcțională și 
robustă, este proiectată 
pentru a răspunde nevoilor 
operatorului, cu confort 
integrat, ergonomie 
perfecționată și lumini de zi 
cu LED în dotare standard. 
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CONFORT  
PENTRU  
ÎNTREAGA ZI
Tractoarele din seria N au rolul de a vă ușura ziua de lucru.
Interfața cu utilizatorul, ergonomică, și comenzile fac din
condus o plăcere, iar afișajul inteligent și ușor de utilizat de
pe stâlpul A poziționează informațiile exact acolo unde aveți
nevoie de ele. 

2. SĂ TRECEM LA TREABĂ
O PARTE FRONTALĂ CU IMPACT PUTERNIC
Generația a 5-a a seriei N nu face 
compromisuri, iar acest lucru include 
puterea în partea din față. Cu 
suspensia pneumatică a punții față 
AIRES pentru toate încărcăturile 
și temperaturile și cu un tirant față 
complet integrat și o priză de putere la 
îndemână, sunteți sigur că veți avea de 
câștigat - la operațiunea de încărcare, 
ridicare sau ambele. Și, vorbind 
despre încărcătură, da. Seria N este în 
continuare campionul încărcătoarelor 
frontale. 

3. BUCURAȚI-VĂ  
DE AVANTAJE
CONCEPUT PENTRU A ECONOMISI TIMP 
ȘI BANI
Nu este vorba doar de motorul care
economisește combustibil sau de
randamentul ridicat. Sau de puterea
la sol, sau de transmisia automată,
sau de flexibilitate. Întreaga serie
N este concepută pentru a vă
economisi timp, bani și pentru a
reduce stresul. La Valtra, costul
redus al exploatării și eficiența
îmbunătățită fac întotdeauna parte
din plan.

1. INTERFAȚA CU 
UTILIZATORUL  
CABINA ESTE ZONA DV. DE CONFORT
Seria N pune un accent deosebit pe
ergonomie și pe ușurința în utilizare.
Actualizările generației a 5-a includ 
o interfață cu utilizatorul îmbunătățită,
comenzi și un afișaj inteligent 
pe stâlpul A, informațiile necesare
aflându-se exact acolo unde aveți
nevoie de ele. Coloana de direcție
și volanul au fost reînnoite, pentru 
o mai bună utilizare și vizibilitate. 
Iar cu renumita cotieră SmartTouch 
la modelele Versu și Direct, fiecare zi
aduce mai mult profit și mai puține
bătăi de cap.
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4. PUTERE
PUTERE PENTRU A STIMULA PRODUCTIVITATEA  
Motorul Stage V asigură o putere redutabilă, în
timp ce funcțiile Start Boost și Superstart facilitează
demaraje ușoare la sarcini mari, cu reglaj ușor prin
intermediul afișajului de pe stâlpul A.

10. CONNECT,  
CARE & GO 
ÎNTOTDEAUNA CONECTAT, 
ÎNTOTDEAUNA ÎN CONTROL
Fără bătăi de cap folosind
conceptul nostru de service:
verificări zilnice rapide de
service, un interval de service
de 600 de ore și Valtra
Connect, Care and Go.

5. VIZIBILITATE PE TIMP DE ZI 
ȘI NOAPTE, 365 DE ZILE PE AN
URMĂRIȚI URMĂTOAREA MANEVRĂ ÎN ORICE CONDIȚII
Observați totul din scaunul operatorului. Vizibilitatea este
cu adevărat excepțională. Ștergătoarele laterale asigură
o bună vizibilitate și cele 10 orificii de aerisire de pe
acoperiș ajută la menținerea ferestrelor în stare curată.
Luminile de zi cu LED-uri îmbunătățesc siguranța și vă
îmbunătățesc operativitatea.

9. GÂNDIȚI 
DIFERIT 
SISTEMUL TWINTRAC UNIC  
DE LA VALTRA
Cu sistemul unic de lucru
TwinTrac de la Valtra, vă puteți
deplasa în ambele direcții
de mers. Cu o vizibilitate
incredibilă în spate și folosind
plafonul Skyview opțional,
puteți lucra eficient și în
siguranță în toate direcțiile.

7. TRACTOR  
INTELIGENT
FACEȚI CA TEHNOLOGIA SĂ LUCREZE ÎN BENEFICIUL DV.
Folosiți tehnologia Smart Farming pentru a fi mai productivi,
pentru a economisi inputuri agricole și pentru a crește
randamentul culturilor dv. Seria N este prevăzută cu o
tehnologie accesibilă, care vă ușurează toate sarcinile.

6. MULTIFUNCȚIONAL
CARACTERISTICI ȘI OPȚIUNI 
EXCEPȚIONALE
Personalizați-vă tractorul cu 
Valtra Unlimited pentru lucrări 
în fermă și în câmp, adăugați 
un încărcător frontal sau alegeți 
utilaje atașate pentru lucrări 
silvice sau lucrări de întreținere a 
drumurilor. Indiferent de ceea ce 
aveți nevoie, noi putem realiza.

8. MAIESTUOS PE 
ORICE TEREN
CONDUCERE LEJERĂ, RAPIDĂ 
ATUNCI CÂND ESTE NEVOIE
Conduceți confortabil pe orice
tip de teren. Puteți conduce
cu viteză ridicată, puteți să vă
bucurați de un condus fără
probleme pe șosea, precum și de
gardă la sol ridicată și suspensie
pneumatică frontală, beneficiind,
astfel, de un confort crescut în
câmp.
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PROIECTAT AVÂND 
OPERATORUL ÎN MINTE
Totul la Seria N de generația a 5-a este conceput în jurul operatorului 
pentru a asigura confort, ergonomie și vizibilitate maxime. Tabloul 
de bord îngust și coloana de direcție de dimensiuni reduse asigură o 
vizibilitate neobstrucționată a roților din față și a utilajelor atașate 
montate în față, sau a încărcătorului frontal. Consola centrală este 
proiectată pentru a asigura mai mult spațiu pentru picioare, chiar 
și pentru cei mai înalți operatori. Luați loc și priviți în jur - peste tot 
există numeroase îmbunătățiri, pentru o zi de lucru cât mai bună cu 
putință.

Seria N este echipată cu lumini de lucru 
perfecte pentru activități desfășurate în 
întuneric, în condiții dificile și cu lumini LED 
pentru o siguranță crescută, prin creșterea 
vizibilității în timpul zilei. Conceptul de 
vizibilitate perfectă, timp de 365 de zile, 
pe timp de zi sau noapte, este întregit de 
forma cabinei. Acoperișul înclinat în față, cu 
fereastra opțională mare, are supraînălțări 
minime, pentru a asigura vizibilitate sporită. 
Pentru sarcini specifice, cabina SkyView 
opțională asigură o și mai bună vedere de 
ansamblu.

Designul exclusiv al stâlpului A mărește 
vizibilitatea la înaintare, asigură o 

aerodinamică mai bună în timpul transportului 
și permite poziționarea conductei de admisie 
și de evacuare a aerului aproape de cabină, 
pentru a asigura durabilitate crescută. 
Aparatul de aer condiționat este amplasat pe 
acoperiș, pentru o întreținere facilă.

Cabina este proiectată pentru confort, însă și 
interiorul este, de asemenea, de prim rang. 
Puteți alege una dintre cele două versiuni 
de cabină: Standard (ușoară) și Premium, 
care include un plafon și panouri laterale 
elegante de culoare închisă, un volan din 
piele și finisaje cromate pe majoritatea celor 
12 orificii de aerisire.
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PARTEA SUPERIOARĂ
În partea de sus a ecranului sunt afișate 
informații esențiale, cum ar fi viteza la sol, ora, 
turația motorului și nivelul de combustibil. Dacă 
este necesar, restul afișajului poate fi dezactivat 
(prin estompare).

PARTEA DIN MIJLOC Ș, I DE JOS
Ecranele din mijloc și de jos arată starea și 
performanțele transmisiei tractorului, inclusiv 
treptele prestabilite și viteza de croazieră. 
Acestea pot fi configurate pentru a afișa 
informațiile și sarcinile pe care le considerați 
esențiale. În cazul modelelor HiTech și Active, 
ecranul funcționează, de asemenea, ca un 
instrument ușor de utilizat pentru efectuarea 
setărilor.

AFIȘ, AJUL DE PE 
STÂLPUL A
Display-ul mare, intuitiv și ergonomic 
amplasat pe stâlpul A se regăsește 
în echiparea standard pentru toate 
modelele. Acesta afișează informațiile 
necesare despre tractor, permite controlul 
principalelor setări ale tractorului și ajută la 
urmărirea performanțelor acestuia. Toate 
setările sunt ușor de gestionat cu ajutorul 
unui codificator (inel rotativ) și a două 
butoane.

LUMINI DE INFORMARE  
Ș, I AVERTIZARE
se află, de asemenea, integrate 
în afișajul de pe stâlpul A 
- două pictograme cu LED 
se aprind atunci când este 
necesar.
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UN MAESTRU 
AL LUCRĂRILOR 
DE ÎNCĂRCARE
Seria N de la Valtra este deja cunoscută drept specialist în încărcătoare 
frontale, iar acum este și mai performantă. Aceasta este prevăzută 
cu un subcadru integrat pentru încărcător, pentru sarcini grele, și cu 
un sistem de prindere a încărcătorului de tip „lock-and-go”. Modul de 
proiectare minimalist și modern, cu circuitul conductelor încastrat în 
cadru, urmărește linia capotei tractorului, pentru avea o vizibilitate 
optimă a încărcăturii. 

Și pentru că este un model Valtra, beneficiați de un control complet 
și practic al încărcătorului frontal. Toate modelele sunt echipate cu 
comenzi electrice pentru cotiere și un joystick hidraulic cu trei funcții. 
În plus, puteți configura și vizualiza setările încărcătorului frontal de pe 
noul afișaj de pe stâlpul A. 
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1. Control simplu al cotierei electrice și 
joystick hidraulic cu trei funcții

2. Vizibilitate mare a încărcătorului

3. Sistem semi-automat de cuplare rapidă 
de tip „Lock & Go”

4. Funcția încărcător cu al treilea circuit 
hidraulic (live 3rd) este disponibilă pentru 
mai multe sarcini, chiar și pentru cele 
care necesită un debit constant

5. Limite de debit pentru funcțiile 
încărcătorului și control complet (timp și 
debit) pentru funcția live 3rd 

6. Tub transversal curbat cu supapă de 
comandă încorporată

7. Debit hidraulic de până la 160 (200) l/min

8. Asistent hidraulic brevetat

9. Fereastră în acoperiș pentru o excelentă 
vizibilitate

10. Ampatament lung pentru o stabilitate 
ridicată în timpul lucrului cu încărcătorul 
frontal
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O mai bună calitate a vieții, cu adevărat 
„în vârful degetelor”. Agricultura inteligentă 
este soluția pentru zile de lucru mai 
ușoare, profituri mai mari și precizie 
maximă. 

Toate funcțiile inteligente pot fi controlate 
cu ajutorul cotierei inovatoare SmartTouch. 
Sarcinile pot fi gestionate prin atingeri 
și glisări, la fel ca atunci când utilizați 
telefonul, chiar mai ușor. 

Funcțiile Smart Farming sunt disponibile 
și la modelele Active și HiTech. Acestea 
pot fi controlate prin intermediul ecranului 
SmartTouch Extend.

Valtra Guide contribuie la îmbunătățirea 
eficienței, reducerea suprapunerilor și 
sporirea confortului operatorului, oricare 
ar fi mărimea fermei. Puteți alege să 
lucrați cu o precizie mai mică de un 
metru, de ordinul decimetrilor sau chiar al 
centimetrilor, în funcție de cerințele dv. și 
de lucrările pe care doriți să le realizați.

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. 

VALTRA GUIDE

TASKDOC® PRO ISOBUS

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 tractorului. 
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.

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.

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. 
Astfel, se economisesc resurse, se 
îmbunătățește calitatea culturilor și se 
mărește productivitatea.

Cu Valtra SmartTouch și 
ISOBUS, puteți lucra cu orice 
utilaj atașat combatibil ISOBUS, 
oricare ar fi producătorul. Smart-
Touch 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 rele-
vante sunt încărcate imediat în 
terminal.

SISTEM AUTO 
U-PILOT DE 
GESTIONARE A 
TRACTORULUI 
LA CAPĂTUL 
RÂNDULUI
Cu Auto U-pilot, 
secvența de gestionare 
a tractorului la capătul 
rândului începe automat 
atunci când tractorul 
traversează un capăt 
de rând definit, ceea ce 
face ca operațiunea să 
fie atât precisă, cât și 
ușoară.
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VALTRA CONNECT
Soluția de telemetrie Valtra Connect
înregistrează, în permanență, activitatea
tractorului și datele GPS-ului. Poate afișa
istoricul și datele în timp real pe dispozitivul
dv. mobil și puteți accesa datele oriunde
și oricând. Cu ajutorul acestor date, dv.
și partenerul dv. de service Valtra puteți
anticipa cerințele de întreținere, puteți
reacționa mai rapid pentru a remedia
defecțiuni minore și puteți evita deplasările
suplimentare la centrul de service autorizat.

Telemetrie AGCO pentru client 
Mod de utilizare orientat complet 
către utilizator

INTERFAȚA CU UTILIZATORUL SMARTTOUCH 
LA MODELELE VERSU ȘI DIRECT
1. Grație modului de proiectare, 

mișcările manetei se pot face cu 
ușurință, în toate cele patru direcții, 
pentru a controla viteza tractorului.

2. Din joystick pot fi comandate trei
supape - la alegerea dv.

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. Inversor sens 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.

10. În cazul modelelor Active și HiTech,
caracteristicile pentru SmartFarming pot
fi comandate prin intermediul afișajului
SmartTouch Extend opțional.

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

PENTRU PRIMII 5 ANI SE 
BENEFICIAZĂ DE GRATUITATE

Meniul este astfel structurat încât permite 
o navigare ușoară. 

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. Luminile
de lucru Premium și Premium+ includ,
de asemenea, lumini de viraj reglabile,
care sunt acționate de senzorul de unghi
al roților de pe puntea față.
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atașate pot fi ușor modificate din meniu.
Toate modificările setărilor vor fi salvate
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DE NEEGALAT!
Transmisiile Valtra din seria N sunt proiectate și fabricate de 
Valtra, iar cea de-a cincea generație vine și de această dată cu noi 
caracteristici. Tractorul Valtra cu transmisie Powershift poate fi 
condus la fel cu cel echipat cu CVT (transmisie cu variație continuă). 
În modurile automate, transmisia schimbă treptele de viteză în 
funcție de cerințele de accelerație și de cuplu, astfel încât veți obține 
întotdeauna cea mai bună economie de combustibil și puterea de 
care aveți nevoie.

La modelele Direct, transmisia Direct CVT asigură performanțe de 
neegalat și eficiență ridicată la toate vitezele de lucru. Veți avea 
întotdeauna la dispoziție puterea potrivită, indiferent că rulați la 
viteză redusă, aveți nevoie de tracțiune sporită sau transportați 
încărcături ușoare.

Transmisia tractoarelor din seria N asigură 
automat puterea necesară pentru fiecare 
lucrare. Modelele HiTech, Active și Versu 
sunt echipate cu transmisia Powershift, iar 
modelele Direct sunt echipate cu Direct 
CVT. Versu și Direct sunt echipate în dotare 
standard cu interfața SmartTouch, ce este 
ușor de utilizat.

A 5-a generație a Seriei N aduce noi 
caracteristici: sisteme hardware și software 
noi, care permit schimbări rapide ale gamei 
de lucru. Schimbările automate ale treptelor 

HITECH
• Transmisie Powershift în 5 trepte
• Sistem hidraulic centru-deschis 73/90 litri
• Comenzi supape mecanice 
• Comenzi Basic sau Armrest
• Afișaj inteligent pe stâlpul A

VERSU
• Transmisie Powershift în 5 trepte
• Sistem hidraulic 
• Load Sensing
• Debit pompă standard 115 l/min
• Pompe opționale de 160 l/200 l                                                                       

Interfață cu utilizatorul SmartTouch
• Afișaj inteligent pe stâlpul A

ACTIVE
• Transmisie Powershift în 5 trepte
• Sistem hidraulic Load Sensing
• Comenzi hidraulice mecanice
• Comenzi Basic sau Armrest                                                                                   

Debit pompă standard 115 l/min
• Pompe opționale de 160 l/200 l
• Afișaj inteligent pe stâlpul A

DIRECT
• Transmisie CVT eficientă
• Moduri de lucru automat și manual
• Sistem hidraulic Load Sensing
• Interfață cu utilizatorul SmartTouch
• Afișaj inteligent pe stâlpul A

pot fi setate cu ușurință, în funcție de nevoile 
operatorului. În modul manual, schimbătorul 
Powershift poate schimba și grupul de viteze. 
La toate modelele, viteza maximă poate fi 
aleasă între 40 sau 50 km/h.

Schimbarea mai rapidă a treptelor de viteză 
îmbunătățește maniera de conducere în 
cazul tuturor modelelor, iar cu ajutorul 
afișajului de pe stâlpul A tractorul poate 
fi configurat cu ușurință pentru a obține 
performanțe maxime.
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MOTOR COMPACT 
STAGE V

MOTORUL AGCO POWER PERFECT 
DIMENSIONAT
Un mare plus al motoarelor de 4,9 litri 
constă în faptul că valoarea cilindreei este 
ideală pentru putere, ceea ce înseamnă o 
economie generală de combustibil eficientă 
și o putere crescută de tracțiune pentru toate 
valorile turațiilor motorului.

SISTEM ROBUST DE POST-TRATARE 
 A GAZELOR DE EȘAPAMENT
Puteți utiliza tractorul fără a vă face griji cu 
privire la blocarea motorului și la serviciile 
de întreținere costisitoare. Sistemul de 

post-tratare al motorului curăță traseul de 
evacuare conform standardului Stage V - 
fără a compromite vizibilitatea. 

CEA MAI BUNĂ ECONOMIE  
DE ANSAMBLU
Valtra și AGCO Power au încheiat un 
parteneriat care durează de 70 de ani. 
Prin colaborarea perfectă, Valtra și AGCO 
Power au reușit să optimizeze consumul 
de combustibil la cel mai eficient nivel. 
Motoarele seriei N au reglare hidraulică și un 
interval de service de 600 de ore, ceea ce se 
traduce prin costuri de service mai mici. 

Cu un motor de 201 CP, seria N își menține poziția de cel mai 
puternic tractor cu 4 cilindri, cu cel mai bun raport putere/
greutate din categoria sa. Seria N este extrem de flexibilă, fără a 
face compromisuri în ceea ce privește puterea la sol și priza de 
putere. Caracteristicile avansate ale motorului asigură fiabilitatea 
tractorului dv. și conformarea cu cele mai recente standarde 
privind emisiie, fără costuri suplimentare.

ECO MODE

BOOST

Valtra N155 este un model EcoPower care 
vă oferă opțiunea de a selecta o curbă a 
motorului cu turație redusă, pentru a optimiza 
consumul de combustibil. Cuplul motorului 
crește în timp ce turația maximă este redusă 
cu 20%, reducând, de asemenea, zgomotul 
motorului, vibrațiile și permițând o economie 
de combustibil de 10%. Turațiile reduse și 
viteza redusă a pistonului înseamnă o durată 
de viață mai lungă atât pentru motor, cât și 
pentru tractor.

Atunci când e nevoie de mai multă forță, 
Sigma Power asigură putere suplimentară 
pentru funcționarea prizei de putere. Este 
deosebit de utilă atunci când lucrați cu utilaje 
atașate ce necesită un nivel ridicat de putere 
la priza de putere, cum ar fi tocătoare și grape 
rotative. În cazul utilizării intense a prizei de 
putere, motorul va produce în mod automat 
cu până la 10 CP mai multă putere. În cazul 
modelului N175, creșterea este de până la 36 
CP, ceea ce asigură masivului motor 201 CP 
pentru orice utilizare a prizei de putere sau 
pentru viteze de transport.
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OPȚIUNI EFICIENTE DIN 
PUNCT DE VEDERE AL 
COSTURILOR PENTRU A 
VĂ SATISFACE NEVOILE
Alcătuirea unui tractor Valtra este o experiență în sine. Dintre sutele 
de opțiuni și accesorii, vă puteți alege un număr nelimitat de combinații 
diferite. Iar pentru că deciziile sunt greu de luat, Valtra a creat pachete 
de opționale la prețuri excelente pentru a vă facilita alegerea. 

Pachetele opționale fac posibilă alcătuirea unui tractor conform
specificațiilor dv.: nimic important nu este lăsat deoparte și, de
asemenea, se ia în considerare și prețul de revânzare al tractorului.
Atunci când este achiziționat ca pachet, echipamentul este mai puțin
costisitor decât atunci când este comandat separat. Iar partea cea
mai bună este aceea că pachetele de opționale nu vă limitează în a
selecta caracteristici suplimentare din Studioul Unlimited.

SELECTAȚI PACHETUL  
DE OPȚIUNI                                                                             
Selectați un pachet de opțiuni
eficiente din punct de vedere al
costurilor pentru a vă satisface
nevoile.

1

SELECTAȚI 
ÎNCĂRCĂTORUL FRONTAL
Seria N este campionul 
încărcătoarelor frontale, iar pachetul 
pentru încărcator frontal asigură 
o gamă completă de posibilități. 
Vizibilitatea excelentă asigurată de 
tractor și virarea cu ușurință sunt 
completate perfect de pachetul de 
opțiuni, care include un set format 
din încărcător frontal și subcadru 
montate și testate din fabrică.

2

PERSONALIZARE ÎN 
FUNCȚIE DE NEVOI
Oricăror Pachete Opționale le puteți
adăuga opțiuni Valtra Unlimited
pentru a vă alcătui tractorul în funcție
de nevoile dv. specifice.

3
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• Valtra Section Control 36 + VRC 
5 produse 

• Licență pentru server TaskDoc 
Pro pentru 1 an

• Platformă agrirouter pentru 1 an
• Toate opțiunile din pachetele 

Comfort, Technology și 
Technology Pro

• Interior de înaltă calitate 
• Sistem automat de aer 

condiționat + radiator în 
partea de jos 

• Ștergător de parbriz, partea 
dreaptă

• Punte față 4x4 Heavy Duty Hi-Lock cu 
senzor de direcție (numai N135H, A, V) 
Suspensie pneumatică a punții față AIRES 
și sistem de aer comprimat

• Ștergător de parbriz cu unghi larg
• Cabină cu suspensie
• Scaun, Air Suspended+ sau Valtra 

Evolution
• Lumini de lucru Premium sau Premium+ 

cu lumini LED

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

• ISOBUS spate
• AutoControl D, controlul 

stabilității tractorului + sistem 
de reglare a alunecării tirantului 
spate cu senzor radar

• Sistem Automatic Slip Regulator 
(Versu și Direct)

• Set de prize electrice
• Toate opțiunile din pachetul 

Comfort

• Precizie centimetrică cu Valtra 
Guide complet, prevăzut cu 
antenă Novatel sau 

• Trimble
• Wayline Assistant (asistență 

cărări tehnologice)
• Agricultură de precizie: una dintre 

cele 4 opțiuni Section Control sau 
Section Control & Variable Rate

• SmartTouch Extend
• TaskDoc Pro
• Auto U-Pilot
• Toate opțiunile din pachetele 

Comfort și Technology

COMFORT PROCOMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY PRO X
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STABILIȚI CE AVEȚI DE FĂCUT. 
NOI GĂSIM CALEA POTRIVITĂ.

PERFORMANȚĂ PENTRU ORICE 
UTILIZARE
Studioul Unlimited poate monta orice
accesorii și echipamente care nu sunt
disponibile direct de pe linia de producție
în timpul procesului de fabricație obișnuit.
Cu Valtra Unlimited, tractorul dv. este
un adevărat vehicul multifuncțional, fiind
construit în conformitate cu specificațiile
dv., cu aspectul, nivelul de confort și
caracteristicile de care aveți nevoie pentru 
a lucra în orice mediu.

MONTAT DIN FABRICĂ 
Toate accesoriile și echipările montate 
în studioul Valtra Unlimited au garanție și,
de asemenea, este asigurată orice piesă
de schimb pentru acestea. Prin Unlimited
Studio sunt disponibile faruri suplimentare,
lubrifiere centralizată, sistem audio stereo
și multe altele.

Un tractor reprezintă mașina perfectă pentru lucrări de întreținere a
drumurilor, de silvicultură, de întreținere a aeroporturilor și de apărare.
Fie că se schimbă lucrările pe care le aveți de efectuat, fie că pur și
simplu doriți să fiți „altfel”, există întotdeauna un motiv pentru a alege
opțiunea Unlimited. Ce aveți nevoie? La ce visați?
Bifate amândouă! Valtra le face posibile.
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SILVICULTURĂ

Reglementările referitoare la vehiculele 
folosite la întreținerea drumurilor prevăd 
existența unor caracteristici speciale. O 
gamă specială de culori, culori și lumini 
de siguranță, indicatoare de avertizare și 
alte elemente de îmbunătățire a siguranței 

Prin înlocuirea vehiculelor specializate, cu 
ajutorul unui tractor vă puteți îmbunătăți 

al productivității.

Cu sistemul TwinTrac și o cabină Skyview, 
seria N reprezintă o alegere ideală pentru 
lucrările forestiere, însă folosind Unlimited 
puteți realiza și mai multe cu tractorul dv. O 

un kit de montare la fața locului (pădure), cu 
posibilități de demontare ușoară. Anvelopele 
destinate exploatărilor forestiere și luminile 
de lucru cu LED-uri asigură confort în timpul 
lucrului, iar în cazul modelelor SmartTouch, 

integrate perfect în cotiera ergonomică Valtra.

ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR
Un vehicul multifuncțional timp de 365 de zile pe an

Aplicațiile din domeniul apărării presupun 
un vehicul cu caracteristici speciale. Pentru 
un ritm de lucru rapid, zone de lucru extinse 
și ture lungi, aveți nevoie de siguranță, 
de un volum ridicat de combustibil, de 
mai multe utilaje atașate și de confort 
pentru operator. Datorită caracteristicilor 
selectate individual, manevrabilității 
extreme și capacității ridicate de tractare și 
de încărcare, tractoarele și echipamentele 
Valtra Unlimited pot înlocui alte vehicule.

APĂRARE
Un vehicul cu adevărat multifuncțional

Un tractor poate înlocui cu ușurință 
camioanele în aeroporturi datorită 

Combinat cu utilaje adecvate, cum 

și cositori, tractorul Unlimited poate 

caracteristici precum stații radio, 
anvelope și lumini adecvate și culori 

lucrările de întreținere din aeroporturi.

ÎNTREȚINEREA AEROPORTURILOR
Similar cu un camion și mai mult decât atât
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Min. 4656 - max. 5185 mm

SPECIFICAȚII 
TEHNICE SERIA N

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT

N135-N175
DIMENSIUNI CU ANV. 600/65R28 + 710/70R38

Ampatament [mm] 2665
Lungime (cu tirant față, poziție de transport) 4726

Lungime transport, cu tirant față 5156
Înălțime, fără cutia Valtra Guide, [mm] 2960

Lățime, max [mm] 2550
Raza de virare [m] 4.5

Gardă la sol la mijloc [mm] 500
Gardă la sol spate (fără utilaj atașat) [mm] 595
Greutate (rezervoare pline, + operator) [kg] 6500

Distribuția greutății Față / Spate [%] 38/62
Greutate totală maximă [kg] 11000

Capacitate combustibil, de bază [l] 235*
Capacitate combustibil, rezervor de oțel [l] 160

AdBlue, capacitate [l] 45

Dimensiunea minimă a anvelopei (spate SRI 875) 460/85R38 + 380/85R28
Dimensiunea maximă a anvelopei (spate SRI 925) 650/65R38 + 540/65R28
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Min. 2081 - max. 2550 mm

105 - 201 CP

Greutate proprie fără lestare 6500 kg                                                                       

Greutate totală maximă 11000 kg

Lățimi apărătoare noroi:

A:  forestiere 2081 mm
B:  înguste 2280 mm
C:  late 2550 mm

Pentru date suplimentare despre motor, consultați tabelul cu specificații, conform ISO 14396. Valorile
propulsiei sunt disponibile pentru viteze pe teren și pe drumuri publice, precum și cu Sigma Power
(opțional) în cazul utilizării cu priză de putere. Pentru modelul N175, Sigma Power intră în dotarea
standard, iar valoarea propulsiei este de 250 CP pentru tracțiune pe teren.

MODEL
PUTERE MAX. PUTERE BOOST MAX. CUPLU MAX. NM

CP kW CP kW STD BOOST
N135 135 99 145 107 570 620

N155e
ECO 155 114 165 121 660 700
STD 155 114 165 121 610 660

N175 165 121 201 148 680 800

*) opțional rezervor de dimens. mari 315 l
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

N135-N175
MOTOR

Motor Agco Power 49 LFTN-D5  
Nr. de cilindri 4

Volumul motorului, (litri) 4.9
Turația motorului la putere maximă [r / min] 2000

Turația nominală a motorului [r / min] 2200
Turația motorului la cuplul maxim [r / min] 1500
Putere maximă N155 Eco-mode la [r / min] 1750
Cuplu maxim N155 Eco-mode la [r / min] 1250

Turația la ralanti [r / min] 850
Ralanti redus (maneta la punctul P) [r / min] 700

Interval schimb de ulei (h) 600
Gradul de emisii Stage V

Sistem tratare gaze eșapate DOC + DPF + SCR
TRANSMISIE

Număr trepte de viteză 20+20R (HiTech) CVT
Cu reductor 30+30R -

Număr zone de lucru 4 (A, B, C, D) 4
Număr de trepte powershift / zonă 5 -

Viteze STD la 2100 r / min cu reductor [km / h] 0.6-401 sau 0.7-50 sau 0.7-572 0.03 -40/50/57
Viteza maximă 43 km / atinsă la [r / min] 1990 sau 1600 1700

Viteza maximă 53 km / atinsă la [r / min] (opțional) 1970 1800
Cea mai mică viteză reductor la 2200 r / min [km / h] 0.6 sau 0.7 0.03

Suspensie punte față      Suspensie pneumatică, AIRES

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

N135-N175
SISTEM HIDRAULIC

Capacitate de ridicare spate, (max kN) 78
Capacitate de ridicare (toate modelele), [kN] 76

Capacitate de ridicare (toate modelele), [Față, kN] opțional, 30 (max 47)
Tip sistem hidraulic Centru deschis Load Sensing

Debit pompă max [l / min] 73(90) 115 (160, 200)

Ulei hidraulic și de transmisie Circuit comun 
de ulei Uleiuri separate

Număr supape mecanice spate 2, 3 sau 4 --
Număr supape electrice spate -- 2…5
Număr supape ON/OFF spate -- 1
Număr supape electrice FAȚĂ 2,3 sau 4

Ulei disponibil pentru utilaje atașate [litri] 40 47
PRIZA DE PUTERE

2 Viteze @ turația motorului [r/min] 540@1890 + 1000@1897
3 Viteze @ turația motorului, opțional [r/min] 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522

3 Viteze + Viteza la sol, opțional cu raport GS 41,03 (40 km/h) sau 40,79 (50 km/h)
PTO față opțional, viteză @ turația motorului [r/min] 1000@2000

INTERFEȚE
Valtra ARM (cotieră sistem de comandă) Opțional --
Interfață cu utilizatorul Valtra SmartTouch -- STD

Valtra Connect STD
Echipare Valtra Guide opțional Opțional
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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

 este marcă
internațională a AGCO.

Faceți față provocărilor extreme în fiecare zi.

Lucrați în condiții de climă și mediu solicitante.
Munciți din greu, timp îndelungat și parcurgând distanțe mari.

Aveți de făcut lucrări care cer viteză, putere și precizie.

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

De aceea aveți încredere în Valtra.

Muncim din greu pentru a face mai ușoară munca dv. grea.
Găsim noi modalități de a vă rezolva provocările.
Producem tractoare care sunt dure la exterior 

și inteligente în interior.

Tractoarele noastre sunt construite pentru a rezista.
Construite pentru a lucra. Construite pentru dv.




