
SÉRIE A
75–135  HP



TRABALHAMOS ÁRDUAMENTE 
PARA TORNAR FÁCIL  
O TRABALHO ÁRDUO
Na Valtra, o nosso principal objectivo é 
compreender as suas necessidades e proporcionar-
lhe a melhor experiência de tractor. Se procura uma 
máquina pequena que dê conta do recado, o tractor 
da série A é o seu parceiro perfeito. Partilha muitas 
das características dos seus irmãos maiores, mas 
de uma forma muito compacta. É agradável de 
conduzir, leve e ágil, sem compromissos ao nível 
da potência. Entre na cabina espaçosa, sente-se e 
veja por si mesmo. Esta máquina foi concebida para 
trabalhar.

O premiado tractor da Série A é o exemplo 
perfeito do nosso princípio de design: 
forma adaptada à função. Proporciona um 
equilíbrio inigualável entre movimento ágil 
e potência ideal, tanto no solo como com 
acessórios. Como sempre com os tractores 
Valtra, o tractor da série A é fácil de utilizar 
e fiável em qualquer tarefa que enfrente.

Temos sempre em mente a melhoria do seu 
dia de trabalho e as verdadeiras estrelas 
da série A são a cabina e a ergonomia. 
A cabina confortável e funcional permite 
entrar e sair com facilidade. Quando estiver 
confortavelmente sentado, terá uma visibilidade 
perfeita do ambiente que o rodeia, bem como 
um controlo total do seu trabalho com a nova e 
actualizada interface de utilizador.
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CONFORTO DURANTE TODO O DIA
A cabina foi concebida para lhe permitir 
trabalhar com conforto. Dispõe de 
bastante espaço, acesso excelente aos 
controlos e uma excelente visibilidade. 
Entre, sente-se e vai sentir-se em casa.

UM ESPECIALISTA DE CARREGADOR 
FRONTAL
O capot inclinado e as janelas grandes 
proporcionam-lhe uma visão desobstruída da área 
de trabalho e a estrutura inferior do carregador 
frontal é integrada no chassis do tractor na fábrica 
para um funcionamento perfeito.

DOIS TIPOS DE 
TRANSMISSÃO
Escolha entre 
duas opções 
de transmissão: 
Transmissão 
electrónica HiTech4 
e transmissão 
mecânica GL. Ambas 
são fáceis de utilizar 
e ajudam-no a 
trabalhar sem fadiga.

O PEQUENO GIGANTE
O tractor da Série A é 
pequeno em tamanho e 
grande em desempenho. 
Onde quer que esteja, 
desde espaços apertados 
a campos abertos, dá-lhe 
o poder de despachar o 
trabalho.
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ENTRE E 
ARRANQUE
O tractor da Série A é a sua máquina de trabalho. 
Sente-se no banco do condutor e verá porquê. 
A cabina espaçosa permite-lhe começar logo 
a trabalhar, com tudo ao seu alcance e nada a 
atrapalhar.

Com a Série A, consegue um 
tractor compacto que proporciona 
uma grande produtividade e 
conforto durante todo o dia.  
A cabina é ergonómica e 
silenciosa e proporciona uma 
excelente visibilidade em todas as 
direcções. 

Com a Valtra, obterá exactamente 
o tractor certo para as suas 
necessidades. Os sete modelos 

da Série A estão disponíveis com 
transmissão mecânica GL fácil 
de utilizar. Os nossos populares 
modelos de 105 e 115 cavalos 
também estão disponíveis com a 
transmissão Powershift de quatro 
passos HiTech4, que é controlada 
electronicamente. Os tractores 
da série A são fornecidos com a 
reconhecida transmissão shuttle 
da Valtra, incluindo um travão de 
mão integrado.

2. VISÃO
EXCELENTE VISIBILIDADE A TODA A VOLTA
Obtém uma excelente visibilidade para a frente e para 
os lados, para a traseira (acessórios) e para cima na 
dianteira (trabalhos com carregador frontal).

3. TRABALHO
CONSTRUÍDO PARA SER PRODUTIVO
O tractor da Série A foi concebido com 
ergonomia, é fácil de utilizar e tem a 
potência de que necessita para colocar 
os seus acessórios em funcionamento.

1. ACESSO   
NADA NO SEU CAMINHO
Entre com acesso fácil e degraus 
seguros, incline a coluna da 
direcção para conforto com um 
pedal e desfrute de um bom 
assento para uma posição de 
condução perfeita.
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4. MODELOS GL
TRANSMISSÃO MECÂNICA FÁCIL DE USAR 
Design mecanicamente simples que é fácil de usar. 
Proporciona-lhe uma transmissão base de 12+12R – 
ou mais com HiTech2/redutor – tudo implementado 
para que possa trabalhar sem fadiga.

10. CONNECT, 
CARE E GO
A SÉRIE A TEM CONECTIVIDADE
Acompanhe a actividade do 
seu tractor com a solução 
de telemetria Valtra Connect, 
desfrute de tranquilidade com 
o contrato de garantia alargada 
Valtra Care e maximize o tempo 
de actividade com o contrato de 
assistência Valtra Go.

5. MODELOS HITECH4
CONTROLO ELECTRÓNICO DA TRANSMISSÃO
Solução sofisticada sem alavancas de 
mudanças, com as velocidades adequadas ao 
seu trabalho e ainda a facilidade de uso.

9. BAIXO CUSTO 
DE PROPRIEDADE
EFICIENTE E PRODUTIVO
A compra acessível é apenas 
o início da história. Compare 
os custos reduzidos em 
combustível e manutenção com 
o desempenho da máquina e 
veja quanto lucrou. 

7. PENSADO PARA 
CARREGADOR
CONCEBIDO PARA TRABALHO COM CARREGADOR 
FRONTAL
O chassis equilibrado torna o trabalho com 
os carregadores frontais de alta qualidade 
da Valtra fácil e fiável. A excelente 
visibilidade e o controlo electrónico tornam-
no ainda melhor.

6. SISTEMA 
HIDRÁULICO
TIRE O MÁXIMO PARTIDO DOS SEUS 
ACESSÓRIOS
O tractor da Série A proporciona-
lhe uma elevada capacidade 
de bomba hidráulica para um 
trabalho eficiente com acessórios 
e carregador frontal.

8. MANUTENÇÃO 
FÁCIL
CONSTRUÍDO PARA CONTINUAR A 
TRABALHAR
Cinco verificações rápidas 
garantem um dia de trabalho 
sem interrupções. Toda a 
manutenção é fácil de fazer.

5 SÉRIE A



O ESPECIALISTA DO 
CARREGADOR FRONTAL
A Série A foi concebida para lhe proporcionar um controlo 
total do tractor e do carregador frontal, para que possa 
trabalhar de forma segura e eficiente em todas as 
condições. Com o seu tamanho compacto, obtém um raio 
de viragem reduzido. E com as amplas janelas da cabina 
e a vista desobstruída, obtém uma excelente visibilidade 
da sua carga e do ambiente circundante, mesmo com o 
carregador levantado. O próprio carregador frontal tem 
hastes de elevação curvas que seguem a linha do capot 
do tractor para uma visibilidade ainda melhor.
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1. Design de braço simples e moderno 
com tubagem oculta

2. Hastes de elevação paralelas curvas 
que seguem a linha do capot do tractor

3. Excelente visibilidade e uma vista 
completa das ferramentas e dos 
acessórios

4. Alta capacidade de bomba para um 
trabalho eficiente com o carregador 
frontal

5. Janela do tejadilho opcional para uma 
visibilidade dianteira excepcional

6. Apoio de braço eléctrico com joystick 
para operar o carregador frontal

7. Suspensão de carregador Softdrive e 
auto nivelamento preciso

8. Sistema Lock-and-go para engatar e 
desengatar rapidamente o carregador

9. Estrutura inferior reforçada integrada e 
instalada na fábrica
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CONCEBIDOS 
A PENSAR NO 
CONDUTOR
Os tractores Valtra são concebidos 
desde o início para o ajudar a fazer 
mais. Todas as funcionalidades que 
adicionamos e todos os detalhes que 
actualizamos são feitos tendo em 
conta a facilidade de utilização, o 
conforto e a comodidade.

TRAVÕES DE REBOQUE DE 2 LINHAS
A Série A de 5.ª geração inclui agora a 
opção de travões de reboque hidráulicos 
de 2 linhas ou pneumáticos de 2 linhas 
para o ajudar a cumprir os regulamentos 
da UE. O tractor detecta automaticamente 
o tipo de sistema de travagem do reboque, 
para que possa utilizar reboques com 
travões de linha única ou dupla.

Poderá nem reparar em alguns detalhes, mas a 
nossa intenção foi essa. Por exemplo, em termos 
de ruído, o que conta é o que não está lá. A cabina 
do tractor da Série A foi concebida para ter um 
nível de ruído baixo de apenas 75 dB. A estrutura 
da cabina é outro excelente exemplo: é estreita à 
frente para ajudar a conduzir em áreas apertadas, 
como estábulos ou florestas densas, mas é larga 
na linha dos seus ombros para maximizar o 
conforto no trabalho.

UMA VISÃO PERFEITA
O tractor foi concebido para uma 
excelente visibilidade durante 
todo o ano. Começando pelo 
motor compacto e pelo capot 
inclinado, obtém a melhor 
visibilidade dianteira do mercado. 
A espaçosa cabina de seis pilares 
tem um pára-brisas curvo na 
parte superior e os pilares A 
muito afastados para melhorar 
a visibilidade dianteira, além de 
um vidro traseiro grande e um 
tejadilho curto para melhorar a 
visibilidade traseira. Com o banco 
rotativo de 180° opcional, é ideal 
para tarefas especiais como 
silvicultura. Também dispomos 
das opções de luzes de trabalho, 
luzes traseiras e luzes superiores 
potentes para que possa iluminar 
o seu trabalho a qualquer 
momento. 
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Telemetria AGCO para o cliente
Experiência de utilizador 

totalmente centrada no cliente e 
no utilizador

TRACÇÃO AUTOMÁTICA EM 
TODOS OS MODELOS
A famosa AutoTraction da Valtra 
permite-lhe conduzir o seu 
tractor da Série A sem tocar na 
embraiagem. Com a AutoTraction, 
pode parar o seu tractor 
pressionando apenas os travões e, 
quando soltar os travões, o tractor 
começa a deslocar-se novamente. A 
AutoTraction está sempre disponível 
e pronta a utilizar e pode ser ligada 
e desligada com um interruptor 
basculante robusto no pilar B. 
Quando precisar, pode engatar 
facilmente a embraiagem premindo 
ambos os pedais dos travões a 
velocidades inferiores a 20 km/h.
Além disso, todos os tractores 
da série A são fornecidos com a 
reconhecida transmissão shuttle da 
Valtra, que inclui o travão de mão 
integrado.

CONTROLO HIDRÁULICO FÁCIL
Todos os modelos da Série A são fornecidos de série 
com elevador AutoControl controlado electricamente, 
que proporciona a capacidade de elevação ideal para 
o tamanho do seu tractor. Com o sistema hidráulico de 
centro aberto, obtém um funcionamento rápido tanto 
para o carregador frontal como para os acessórios. O 
seu tractor pode ser equipado com até três válvulas 
remotas e o controlo do fluxo hidráulico também está 
disponível como opção. As válvulas têm acoplamentos 
rápidos para permitir a ligação e a remoção fáceis dos 
acessórios.

VALTRA CONNECT
O sistema Valtra Connect é a nossa solução de 
telemetria que regista continuamente a actividade 
e a localização GPS do tractor. Pode ver o histórico 
e os dados em tempo real no seu dispositivo 
móvel em qualquer lugar, a qualquer momento. 
Com estes dados, o utilizador e o seu parceiro de 
assistência Valtra podem prever as necessidades de 
manutenção, reagir mais rapidamente para resolver 
pequenos problemas e evitar visitas adicionais ao 
seu centro de assistência autorizado. 

O Valtra Connect está disponível para todos os 
tractores da Série A, tanto nos modelos GL como 
nos modelos HiTech4.

INTERFACE DE UTILIZADOR MELHORADA
A Série A de 5.ª geração inclui muitas melhorias que facilitam 
a utilização do seu tractor. Por exemplo, um interruptor para 
ligar/desligar a AutoTraction, um novo pedal do acelerador e 
um interruptor do elevador traseiro melhorado. 

Os modelos HiTech4 incluem também interruptores de 
tracção às 4 rodas e bloqueio do diferencial, um interruptor 
externo de activação/desactivação da TDF no guarda-lamas 
traseiro e um apoio de braço electrónico para um controlo 
fácil do acessório e do carregador frontal.
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HITECHMODELO GL
• Powershift 

revolucionário: 4PS

• Sistema hidráulico de 
centro aberto com 3 
conjuntos mecânicos

• Apoio de braço 
com especificações 
intermédias

• 2 modelos: A105, 
A115

TRANSMISSÕES 
VALTRA FÁCEIS  
DE UTILIZAR
A Série A de 5.ª geração inclui sete modelos resistentes 
e todos estão disponíveis em versão GL com 
transmissão mecânica fácil de utilizar. A transmissão 
GL é a melhor transmissão mecânica alguma vez vista 
em tractores desta dimensão, tendo as 12 velocidades 
de marcha em frente e as 12 velocidades de marcha-
atrás agrupadas em duas gamas para minimizar as 
acções manuais nas alavancas. 

A transmissão eléctrica HiTech4 
está disponível para os modelos 
com chassis M e também 
introduzimos transmissões HiTech2 
para os modelos com chassis S. 
A transmissão HiTech2 tem 24 
velocidades de marcha em frente e 
24 velocidades de marcha-atrás, com 
6 velocidades sincronizadas em 2 
gamas. Inclui também o Powershuttle 
com Powershift de 2 velocidades 
e correspondência de velocidades. 
Para maior precisão, a HiTech2 
tem uma vasta gama de trabalho 
com 12 velocidades que abrangem 
velocidades entre 7 e 17 km/h.

Todos os três chassis podem ser 
equipados com uma transmissão 

12+12R com seis velocidades em 
cada uma das duas gamas de 
velocidades. A transmissão HiTech4 
controlada electricamente está 
disponível para o chassis M e inclui 
quatro gamas e quatro velocidades 
Powershift, que também podem 
ser controladas automaticamente. 
Também permite mudar com rapidez 
e facilidade entre velocidades 
agrupadas utilizando apenas um 
interruptor basculante. A velocidade 
máxima em estrada pode ser 
atingida com uma velocidade 
do motor reduzida para poupar 
combustível. Todos os modelos são 
fornecidos de série com tracção às 
quatro rodas e AutoTraction.

MODELO
CHASSIS S

A75 - 95

CHASSIS M

A105 E A115

CHASSIS L

A125 E A135

Potência do 
motor 75, 85 e 95 cavalos 105 e 115 cavalos 125 e 135 cavalos

Motor

Novos motores STAGE 
V da série compacta

de 3 cilindros da AGCO 
Power

Novos motores STAGE 
V da série compacta

de 4 cilindros da AGCO 
Power

Novos motores da série 
compacta

de 4 cilindros da AGCO 
Power

Distância entre 
eixos 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Transmissão

MODELOS GL
Transmissão controlada 

mecanicamente

Transmissão 
Powershuttle da Valtra 

12+12R ou 24+24R 
com HiTech2

Transmissão 
Powershuttle da Valtra 

12+12R

Transmissão 
Powershuttle da Valtra 

12+12R

MODELOS HITECH 4
Transmissão controlada 
electronicamente, com 

redutor opcional

Valtra HiTech 4 com 
Powershift de quatro 
passos; transmissão 

16+16R
Controlo eléctrico,
sem alavancas de 

mudanças

CONFIGURE O SEU PRÓPRIO VALTRA DA SÉRIE A
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MOTORES STAGE V 
COMPACTOS

Os novos modelos da Série A estão 
equipados com motores AGCO POWER 
MBTN-D5. Os três modelos mais 
pequenos têm motores de 3,3 litros e três 
cilindros, enquanto os quatro modelos 
maiores têm motores de 4,4 litros e 
quatro cilindros. Estes motores fáceis de 
utilizar estão equipados com tecnologia 

de ponta, como injecção de combustível 
por common rail a 1600 bar e cabeças 
de cilindros de quatro válvulas, e têm um 
intervalo de 600 horas entre revisões. 

O motor compacto significa que o 
capot pode ser mais pequeno para lhe 
proporcionar uma visão desobstruída 

na direcção de condução. A unidade 
de pós-tratamento de escape Stage V 
encontra-se debaixo da cabina para uma 
visibilidade ideal. O conjunto completo 
inclui o DOC, o DPF e a SCR com AdBlue 
e, uma vez que não existe recirculação 
dos gases de escape (EGR), o motor 
utiliza sempre ar fresco e limpo.

Com a Série A de 5.ª geração, obtém mais potência com 
os motores avançados e compactos. Todos os modelos 
com chassis médio a grande e motores de quatro 
cilindros fornecem agora mais 5 cavalos do que na 
geração anterior.

SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO 
COMPLETO COM
Catalisador por oxidação de gasóleo (DOC),
Filtro de partículas de gasóleo (DPF) e
Redução catalítica selectiva (SCR).
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MANUTENÇÃO DIÁRIA FÁCIL
Bastam cinco verificações rápidas para 
garantir um dia de trabalho sem interrupções. 
Toda a manutenção é fácil de fazer.

Verificar visualmente se existem fugas de ar dos 
pneus ou fugas de óleo. Limpar as grelhas e o 
radiador.

Verificar o nível do líquido de refrigeração.

Verificar os níveis de combustível e AdBlue.

Verificar o nível de óleo do motor.

Verificar o nível de óleo da transmissão.

CONECTIVIDADE PERMANENTE. 
CONTROLO PERMANENTE.
Você trabalha arduamente. Opere em ambientes desafiantes e diversos, 
executando cinco tarefas ao mesmo tempo, colocando longas horas e 
transportando distâncias. É nosso trabalho tornar o seu tractor a melhor 
experiência possível. O nosso conceito de serviço fácil Connect, Care & Go 
oferece praticablidade incomparável que facilita a operação e manutenção 
diárias sem adicionar custos ao proprietário. A melhor experiência de 
tractor não é apenas a máquina ou o momento em que a compra  
- nós, os nossos parceiros e a nossa vasta rede de concessionários, 
estamos aqui para o ajudar durante todo o ciclo de vida do seu tractor.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

PAZ DE ESPIRITO. 
NAS SUAS MÃOS
Acreditamos numa ligação perfeita entre os 
nossos clientes, concessionários, máquinas e a 
fábrica da Valtra. Quando ligado, pode seleccionar 
os pacotes de serviço e garantia desejados para 
atender às suas expectativas e exigências. Nós 
cuidamos de si, para que possa cuidar dos seus 
negócios.

MANTENHA-SE LIGADO EM QUALQUER SITIO,  
A QUALQUER HORA
Ao escolher a Valtra, está-se a ligar a uma equipa de 
profissionais que o ajudam a aproveitar ao máximo os seus 
negócios. Pode entrar em contacto com o suporte local 
através do nosso portal de clientes on-line, que também 
oferece acesso 24/7 a tutoriais, informações contratuais e 
serviços acerca das suas máquinas. A solução de telemetria 
Valtra Connect regista a actividade do tractor e os movimentos 
do GPS permanentemente. Pode exibir dados históricos e em 
tempo real no seu dispositivo móvel e você pode aceder aos 
dados em qualquer lugar, a qualquer momento. Com estes 
dados, você e o seu parceiro de serviço da Valtra podem 
antecipar as necessidades de manutenção e reagir mais 
rapidamente para resolver pequenos problemas e evitar visitas 
extras ao centro de serviço autorizado.

PAZ DE ESPIRITO TOTAL
Com os contractos de garantia estendida da Valtra Care, 
pode encontrar a máxima tranquilidade e segurança contra 
custos adicionais de repação de peças sem desgaste. 
O CARE permite-lhe definir as suas despesas gerais ao 
comprar o seu tractor Valtra ou quando a garantia standard 
expirar. São flexíveis, oferecendo três níveis - 0 €, 290 € ou 
590 € e estão disponíveis até 5 anos ou 6.000 horas.

MAXIMIZE O SEU TEMPO DE ACTIVIDADE
Fixe os seus custos no momento da compra da sua 
máquina Valtra e garanta o desempenho ideal, garantindo 
eficiência e maximizando o valor residual da sua máquina! 
Os contractos de serviço Valtra Go garantem manutenção 
regular e completa, prolongando a operação confiável do seu 
tractor Valtra. Os custos de manutenção são pequenos em 
comparação com os custos de reparação resultantes da falta 
de manutenção. O pacote de serviços Valtra Go inclui todo o 
trabalho de manutenção prescrito, que pode ser marcado até 
10.000 horas para máquinas novas e usadas.

CONNECT
DADOS, INFORMAÇÕES 

E SERVIÇOS DO 
TRACTOR. 

CARE
GARANTIA ESTENDIDA 

DA FÁBRICA. 

GO
CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO
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ESTABILIDADE 
FINANCEIRA 
COM CONTROLO 
DE CUSTOS
Não existem 2 propriedades exactamente 
iguais. Cada uma tem características 
únicas e desafios próprios. É por isso que 
oferecemos soluções flexíveis para ajudar a 
mater-se a par dos seus custos.
O fluxo de caixa de uma 
quinta pode frequentemente 
ser imprevisível e afectado 
por muitos factores externos. 
As estações do ano são 
diferentes e os preços variam, 
pelo que permanecer no 
topo das finanças pode ser 
complicado. Para ser bem 
sucedido e ter paz de espírito, 
precisa de estabilidade 
financeira e controlo total dos 
seus custos.

As máquinas e os 
equipamentos são vitais para 
qualquer operação agrícola 
e representam uma despesa 
importante. Existe ainda a 
necessidade de soluções 
diferentes para situações 

diferentes, como opções de 
propriedade flexíveis. 

O financiamento de uma 
máquina Valtra é agora mais 
fácil e flexível do que nunca. 
Com o programa de aluguer, 
compra e leasing oferecido 
pela AGCO Finance, 
conseguimos criar uma 
solução de financiamento 
que satisfaça as suas 
necessidades. Juntamente 
com as soluções Connect, 
Care & Go, não há melhor 
forma de manter a sua 
empresa estável e a gastar 
pouco.

VAMOS FALAR MAIS!

LEASE
LEASING OPERACIONAL COM 
OU SEM SEM CONTRACTO DE 

SERVIÇO

PROPRIEDADE DE 
TRACTORES COM CONNECT, 

CARE E GO  OPCIONAL

COMPRAR
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O SEU PRÓPRIO CONCESSIONÁRIO 
VALTRA
O seu concessionário Valtra representa 
a melhor experiência em tractores e 
implementos da sua área. Ele compreende 
os aspectos técnicos do seu tractor e 
os desafios que enfrenta. Pode recorrer 
sempre ao seu concessionáio e receber 
o melhor serviço, desde consultoria, 
manutenção, reparação e peças de 
reposição até à compra de um novo 
equipamento. Os concessionários Valtra 
são empreendedores independentes. A 
AGCO audita os seus representantes de 
concessão todos os anos, para garantir 
que você obtem o melhor serviço possível.

PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA QUALIDADE - SEMPRE 
DISPONÍVEIS
O abrangente serviço de peças de 
reposição da Valtra fornece as peças de 
que você precisa - tão rápido como na 
manhã seguinte. Isto ajuda-o a manter o 
tractor produtivo durante as épocas de 
arar e colheita. A etiqueta de peças AGCO 

garante que obtem peças de reposição 
originais Valtra que foram completamente 
inspecionadas e testadas.

A AGCO TORNA-OS IMBATÍVEIS, NÓS 
TORNAMO-LOS ACESSIVEIS.
Na AGCO Finance, adaptamos a sua 
solução de finanças pessoais com base 
no seu fluxo de caixa e operação. Diga-
nos quanto pode pagar mensalmente e 
criaremos um programa de pagamento 
flexível de acordo com as necessidades do 
seu negócio, tendo em consideração as 

variações sazonais.
Como prestador de serviço completo, 
também oferecemos serviços de 
financiamento, como leasing. Os nossos 
serviços podem variar de país para país; 
portanto, consulte o site ou o oncessionário 
mais próximo para obter a oferta disponível.

VALTRA TEAM
Valtra Team é a nossa revista de clientes, 
publicada duas vezes por ano. Cada 
edição contém informações úteis sobre 
as mais recentes inovações e os métodos 

de trabalho mais eficientes. Pode também 
aceder aos arquivos da revista on-line e ler 
artigos que datam de 2000.

ACADEMIA AGCO
Tractores e tecnologias relacionadas, 
especialmente tecnologias agrícolas 
de precisão, estão a desenvolver-se 
rapidamente. A Academia Valtra treina 
continuamente os concessionários e 
técnicos de serviço Valtra, para que 
o conhecimento de primeira classe 
sempre  atualizado que obtém do seu 
concessionário Valtra hoje continue a 
atender às suas necessidades no futuro.

VALTRA COLLECTION
A Valtra Collection oferece roupas 
e acessórios de alta qualidade para 
trabalho e lazer. Os materiais e detalhes 
são cuidadosamente seleccionados. As 
roupas refletem a linguagem de design 
moderno da Valtra, com materiais leves 
e extremamente duráveis que combinam 
estilo e funcionalidade.
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PACOTES 
OPCIONAIS

3. PERSONALIZE DE ACORDO COM AS 
SUAS NECESSIDADES

2. SELECCIONE O CARREGADOR 
FRONTAL

1. ADICIONE UM PACOTE DE OPÇÕES

3. VALTRA UNLIMITED2. CARREGADORES 
FRONTAIS
A Série A é excelente para trabalhos 
com carregador frontal e o pacote 
de carregador frontal está aqui para 
lhe oferecer essa funcionalidade. 
A grande visibilidade e o bom 
raio de viragem do tractor são 
complementados na perfeição por 
este pacote opcional que inclui:

Conjunto de estrutura inferior e 
carregador frontal instalado e testado 
na fábrica

Pode adicionar opções Valtra 
Unlimited aos modelos com HiTech 
4 para adaptar o tractor às suas 
necessidades exactas. 

Configurar a sua máquina de trabalho com 
a Valtra também é em si uma experiência 
gratificante. Dispomos de centenas de 
acessórios e opções diferentes à escolha, que 
significam uma infinidade de combinações 
diferentes. Uma vez que pode ser difícil 
escolher e seleccionar, dispomos agora de 
pacotes de opções económicos para o ajudar 
a decidir. 

Os pacotes de opções facilitam a 
especificação de um novo tractor: nenhum 
item importante é esquecido e o preço 
de revenda do tractor também é tido em 
consideração. Quando adquirido em forma de 
pacote, o equipamento é menos dispendioso 
do que quando encomendado em separado. 
O melhor de tudo é que os pacotes de opções 
não limitam a selecção de funcionalidades 
adicionais no Unlimited Studio.

1. CONFORTO
O pacote Comfort eleva a sua zona 
de conforto para outro nível. Este 
pacote está disponível para todos os 
modelos da Série A. Opções incluídas 
no pacote Comfort:

• TDF de 3 velocidades 
540/540E/1000 (apenas com 
HiTech4) 

• 3 válvulas traseiras

• Cabina com suspensão (apenas com 
HiTech4)

• Banco com suspensão pneumática

• Banco de passageiro

• Luzes de estrada com luzes 
superiores e luzes traseiras em LED

• Luzes de trabalho: 4 dianteiras + 4 
traseiras
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VOCÊ ENCONTRA O 
TRABALHO.  
NÓS ENCONTRAREMOS  
O CAMINHO.
Fatos e tractores – são duas coisas que só estão 
bem quando são feitos à medida. Quer seja devido 
à evolução da necessidades de trabalho ou ao 
desejo de se destacar dos outros, há sempre um 
motivo para optar por Unlimited. De que é que 
necessita? Com que é que sonha? Feito e feito. 
Podemos tornar isso realidade. Disponível para os 
modelos com HiTech 4.

Com as soluções personalizadas Valtra 
Unlimited, o seu tractor será um verdadeiro 
veículo multiusos. É construído de 
acordo com as especificações fornecidas 
por si e com o design, o conforto e as 
funcionalidades de que precisa para 
trabalhar em qualquer ambiente. 

FORMA, FUNÇÃO E ESTILO
A gama Valtra Unlimited oferece-lhe 
mais possibilidades de versatilidade, 
desde carregadores frontais e TDF a 
cores especiais para uso municipal. 
Os tractores da Série A de 5.ª geração 
estão prontos para trabalhar em marcha-
atrás e o Unlimited Studio permite-lhe 
personalizar o seu tractor para trabalho 
florestal profissional, com características 

que incluem equipamento de protecção 
para trabalho florestal e equipamento 
de manuseamento de madeira. Também 
pode escolher o acabamento da cabina e 
fazer pedidos especiais para elevar a sua 
experiência individual com o tractor para 
um nível superior.

MONTAGEM DE FÁBRICA
Todos os acessórios e equipamentos 
instalados pelo estúdio Valtra Unlimited 
estão cobertos pela garantia de fábrica, 
também fornecemos todas as peças de 
reposição e manutenção. Os acessórios 
e equipamento disponíveis no Estúdio 
Ilimitado incluem luzes adicionais, 
lubrificação central, sistemas de estéreo e 
muito mais.
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C
B

AESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA SÉRIE A

*B
 A

ltu
ra

*A Comprimento Largura

75 - 135 HP

MODELO
POT. MÁX. BINÁRIO MÁX.

HP kW STD

A75 75 56 315

A85 85 63 350

A95 95 70 355

A105 105 78 435

A115 115 86 455

A125 125 93 520

A135 135 100 540

KG

Peso total kh:

A75 - A95:  6200
A105-A115:  8500
A125-A135:  8500

Peso em vazio kg:

A75 - A95:  3700
A105-A115:  4300
A125-A135:  4540

Largura de guardalamas:

Sem extensões:  1858
Estreito:  2028
Largo:  2320

Largura:

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MODELO
PEQUENO MÉDIO GRANDE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

MOTOR

AGCO Power rotações do motor 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

Nº de cilindros 3 4 4

Cilindrada, (litros) 3,3 4,4 4,4

Rotações do motor à pot. Máx (r/min) 2000 2000 2000

Rotação nominal motor (r/min) 2200 2200 2200

Rotação do motor no binário máx. (r/min) 1500 1500 1500

Ralenti (r/min) 850

Ralenti baixo (r/min) 700

Intervalos de mudança òleo (h) 600

Nível de emissões Stage V

Sistema de tratamento de gases  DOC + DPF + SCR

TRANSMISSÃO

Modelos de alavancas de marchas 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 com creeper 32+32R

STD speeds às 2200 r/min (k/h) 2,0 - 40

Veloc. Mínima do creeper at 2200 r/min (km(h) 0,15

HIDRÁULICOS

Capacidade de elevação traseira (max kN) 3000 4300 5200

Tipo de hidráulicos Centro aberto

Capacidade máx. da bomba (l(min) 65 98 98

Óleos de transmissão e hidráulico Common rail

Nº de válvulas mecânicas traseiras 2 ou 3

Óleo disponível para implementos (litros) 20 32 32

TDF em modelos alavancas

Tipo de engrenamento Electrohidráulico

540/1000 @ rotações do motor (r/min) 1920 / 1960

540/540E/ 1000 @ rotações do motor (r/min) 1920 / 1560 / 1960

TDF modelos HT4

Tipo de engrenamento Electrohidráulico

540/1000 @ rotações do motor (r/min) 1920 / 1960

540/540E/ 1000 @ rotações do motor (r/min) 1920 / 1560 / 1960

MODELO
PEQUENO MÉDIO GRANDE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

DIMENSÕES

Dist. Entre eixos (mm) 2250 2430 2500

*A comprimento (mm) sem pesos diant 4078 4367 4389

*A comprimento (mm) com pesos diant 4424 4713 4735

*B Altura (mm) (Raio indice minimo) 2664 2749 2774

*B Altura (mm) (Raio indice máximo) 2714 2799 2824
Altura do centro do eixo traseiro O topo do tejadilho 

(mm) 1964 1999 1999

Raio de viragem (via 1704 mm) (m) 3,72 4,04 4,5

Desafogo ao solo FRENTE (mm) (max/min) 425/475 446/496 434/509

Desafogo ao solo MEIO (mm) (max/min) 390/440 428/478 453/503

Desafogo ao solo ATRÁS (mm) (max/min) 440/490 456/506 459/534

Peso (tanques vazios) (kg) 3700 4305 4540

Distribuição de peso F/A (%) 40/60

Peso máx eixo dianteiro (kg) 3000 3500 3500

Peso máx eixo traseiro (kg) 5000 6400 6400

Peso máx total (kg) 6200 8500 8500

Capacidade combustível básica (L) 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Capacidade combust, tanque aço (L) 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

Capacidade Adblue (L) 13 13 13

Tamanho mínimo do pneu
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Tamanho máximo do pneu
SRI 750 

420/85R34  
+ 340/85R24

SRI 800 
420/85R38  

+ 340/85R28

SRI 825 
460/85R38  

+ 380/85R28
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 
Changes possible - all rights reserved.

Você assume extremos todos os dias.

Você trabalha em ambientes desafiadores, climas e paisagens.
Você trabalha árduamente, dedicando longas horas e transportando 

distâncias.
Você trabalha com tarefas que exigem velocidade, potência e precisão.

Para estar no controlo total, você merece um parceiro visionário.
Para estar sempre ligado, você precisa da máquina mais inteligente.

É por isso que você confia na Valtra.

Trabalhamos duramente para facilitar o trabalho árduo.
Encontramos novas maneiras de resolver os seus desafios.

Fabricamos máquinas que são resistentes por fora e inteligentes por dentro.

As nossas máquinas são construídas para durar.
Construídas para funcionar. Construídas para si. 


