
A máquina especialista em trabalhos especializados
SÉRIE F



 

CONFIE AS SUAS COLHEITAS 
MAIS VALIOSAS A UM 
ESPECIALISTA

F Series / 75 - 105 hp

A Série F da Valtra é um trator pequeno, embora 
potente, capaz de cuidar das suas mais preciosas 
colheitas. A Série F está disponível em três tamanhos 
diferentes, o que a torna adequada para uma 
grande variedade de tarefas em vinhas, explorações 
frutícolas e outras culturas especializadas. Escolha 
um trator com ou sem cabina ou opte pelo modelo 
mais estreito para caber nos espaços mais apertados.

Pode escolher de entre uma vasta gama de conceituadas funcionalidades 
de conforto da Valtra, como cabinas com ar condicionado e bancos 
pneumáticos, para que o seu trabalho diário se torne mais confortável. 
A Série F está equipada com um sistema hidráulico potente, para que 
possa utilizar os acessórios corretos. A potente transmissão automática da 
Valtra garante a facilidade de utilização e duplica o número de velocidades 
operacionais.



 

A SÉRIE F TEM TUDO NUM 
TAMANHO COMPACTO

TAMANHOS À MEDIDA DO SEU TRABALHO
A Série F da Valtra está disponível em três versões principais. Pode escolher 
um trator com ou sem cabina (1,5–1,8 m de largura) ou optar pelo modelo mais 
estreito (1,3–1,5 m de largura) para caber nos espaços mais apertados. Sem 
a cabina e com a estrutura de proteção em caso de capotamento (ROPS), a 
máquina tem uma altura de apenas 1,4 m. É um modelo compacto, perfeito para 
os espaços mais apertados. Para equipá-la da melhor forma, está disponível uma 
seleção de rodas traseiras de 24” e 28” e de rodas dianteiras de 16” a 20”.

CABINAS QUE SUPORTAM A SUA EFICIÊNCIA
As cabinas são perfeitamente adequadas para operações em colheitas 
especializadas. São de fácil acesso e confortavelmente ergonómicas, 
com ar condicionado, ótima visibilidade e controlos do lado direito. Estão 
também disponíveis as opções de banco com suspensão pneumática 
e mecânica. Apesar do seu tamanho compacto, as cabinas conseguem 
oferecer conforto e espaço operacional suficiente para longos e eficientes 
dias de trabalho.

UMA MÁQUINA ÁGIL
O chassi de forma especial, juntamente 
com um eixo frontal, permitem um ângulo 
de viragem das rodas de 55 graus. As 
curvas apertadas são possíveis com um 
raio de 3,6 m.

CABINA
Cabinas para operações em culturas 
especiais. Duas larguras de cabinas com 
ar condicionado; versão ROPS também 
disponível.

INTERFACE DE UTILIZADOR
Ambiente operacional de fácil utilização. 
Desenvolvido para se ajustar ao tamanho 
compacto. Suporta a forma de trabalho 
eficiente.

OPÇÕES DE TRANSMISSÃO
Acelere o seu trabalho. Opções de power 
shift e power shuttle disponíveis.

MOTOR
Motor common rail de 3,4 litros extremamente 
eficaz mas compacto. Controlo eletrónico 
com duas memórias RPM.

SISTEMA HIDRÁULICO POTENTE
Sistema hidráulico potente para acessórios 
exigentes. Até três bombas e 97 l/min. para 
utilização de acessórios.

TRAÇÃO ÀS QUATRO RODAS E 
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL
A tração às 4 rodas e o bloqueio do 
diferencial são ambos de fácil utilização 
através de um interruptor basculante.

OFERTA DE PNEUS 
Ampla oferta para dar resposta às 
necessidades dos especialistas - para mais 
detalhes, consulte o seu revendedor.



 

 

 

 
 

F Series / 75 - 105 hp

TRANSMISSÃO QUE FACILITA A OPERACIONALIDADE 
Os trabalhos especiais requerem um grande número de 
velocidades. A transmissão mecânica 24 + 24R eficiente em 
termos de custos com sincronizador oferece a velocidade 
adequada em cada tarefa. Se necessitar de mais conforto e 
eficiência, a transmissão power shuttle 24 + 12R com power 
shift é a melhor escolha. Permite maximizar a operacionalidade 
do trator em qualquer situação de trabalho.

Modelo de plataforma com ROPS

Modelo standard com cabine

SISTEMA HIDRÁULICO À ALTURA DA EXIGÊNCIA DOS 
ACESSÓRIOS
Acessórios exigentes requerem sistemas hidráulicos 
potentes. Os modelos da Série F da Valtra podem ser 
equipados com duas ou três bombas hidráulicas e até 
quatro válvulas de acessórios. Controlo de fluxo e engates 
rápidos em posição central disponíveis. A Série F possui 
uma capacidade de carga de até três toneladas.

Modelo estreito com cabina Ótima visibilidade, com controlos do lado direito Plataforma baixa com ROPS - fácil acesso



3.1. 2.

Especificações técnicas da Série F

Modelos da série F

1. Plataforma com ROPS

Plataforma (ROPS)
Largura nominal de 1,5 m

Baixa e compacta para explorações frutícolas
Ponto mais baixo 1,4 m (ROPS em baixo)

2. Cabina estreita

Modelo com cabina estreita
Largura nominal de 1,3 m
Tamanho ideal para vinhas

Apenas modelo com cabina

MODELO MOTOR
CILINDROS/

VOLUME

EM 
CONFORMIDADE 

COM REGUL. 
EMISSÕES

POTÊNCIA MÁX. SAÍDA
CABINA 

ESTREITA DE 
1,3 M

CABINA 
PADRÃO DE 

1,5 M OU ROPS

OPÇÕES DE TRANSMISSÃO

TRANSMISSÃO 
MECÂNICA

POWER SHUTTLE

hp kW Nm COM DIVISOR COM 2 PS

F75

FPT – F34 4 / 3,4 litros EU Stage 3B

75 55 320 Opc. Opc. 24+24R 24+12R

F85 85 64 365 Opc. Opc. 24+24R 24+12R

F95 95 71 395 Opc. Opc. 24+24R 24+12R

F105 105 77 405 Opc. Opc. 24+24R 24+12R

MODELO PADRÃO – ROPS ESTREITA (CABINA) PADRÃO – CABINA

Peso excluindo o condutor e o balastro dianteiro [kg] 2810 3040 3150

Dianteira [kg] 1240 1255 1315

Traseira [kg] 1570 1785 1835

Peso máximo do veículo [kg] 4400

Capacidade do depósito de combustível [L] 74 74 74

Depósito de combustível de reserva [L] 30 n.a. 30

Velocidade nominal na tomada de força à velocidade do motor (tomada de força em 2.ª velocidade) 540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min

Velocidades GSPTO: Rotações da TDF por uma rotação da roda traseira 540: 9.077; 540E: 10.670;  1000: 16.605

Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro Deslizamento limitado

Distância entre eixos [mm] 2124 2148 2124

Comprimento de transporte [mm] 3950 3950 3950

Largura do trator, nominal (real, no local mais estreito com os pneus mais pequenos) [mm] 1500 (1544) 1300 (1278) 1500 (1544)

Tamanho dos pneus de acordo com as medidas abaixo 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)  280/70R18 (F) /380/70R28 (R) 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)

Altura da cabina [mm] – 2478 2478

Altura do ROPS (em cima/baixo) [mm] 2653 / 1400 – –

Distância ao solo [mm] 270 250 270

Largura do rodado, traseira, mín./máx. [mm] 1114 / 1514 955 / 1359 1114 / 1514

Largura do trator, de um para-lamas ao outro, externo (traseira, sem acessórios horizontais) [mm] 1450 1080 1450

Largura do eixo, DIANTEIRA, de uma flange à outra [mm] 1326 990 1326

Largura do eixo, TRASEIRA, de uma flange à outra [mm] 1234 972 1234

3. Cabina padrão

Modelo de cabina padrão
Largura nominal de 1,5 m

Tamanho ideal para explorações frutícolas



 

Valtractor S.A.
Rua do Ferro, 150
2950-007 Palmela 

Tel. 212388680
Fax 212388689

www.valtra.pt
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

Os tratores que aparecem nesta brochura podem estar equipados com opções especiais. É possível fazer alterações - todos os direitos reservados.

A Valtra® é uma marca mundial da AGCO.

SÉRIE F DA VALTRA 
A Série F da Valtra é a escolha perfeita para trabalhos 
especializados em explorações frutícolas e vinícolas. Com uma 
largura de 1,3 a 1,8 m, é ideal para passagens estreitas entre 
as suas mais valiosas culturas. O chassi de forma especial, 
juntamente com um eixo frontal, permitem um ângulo de 
viragem das rodas de 55 graus. As curvas apertadas são 
possíveis com um raio de 3,6 m. A Série F da Valtra é uma 
máquina compacta e o seu sistema hidráulico potente permite 
a utilização de acessórios igualmente eficazes que fazem da 
Série F a sua máquina de trabalho para utilização especializada.


