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YOUR
WORKING
MACHINE



A 
WORKING 
HERO.
Uw land is uw leven.
Uw boerderij is uw fundament.
Uw gewas is uw carrière.
Uw tractor is het werkinstrument van uw beroep.

Daarom kiest u voor een Valtra.
Valtra geeft u het vertrouwen en de moed om de klus te klaren,  net zoals het betrouwbaar gereedschap
van een vakman dat doen, elke dag. Steeds opnieuw. In elke werkomgeving.

Bij Valtra hebben wij altijd het minst bewandelde pad gekozen - want waar wij vandaan komen,
leiden ook de wegen. Wij aarzelen niet om voor u een tandje bij te zetten. 
We werken op deze manier omdat het de beste is.
En omdat we geloven in efficiënt werken.

U doet geen concessies. Wij ook niet.

Klaar de klus.
Kies voor een Valtra.
Your working machine.

2

A-Serie / 75 - 130 pk



YOUR
Waar voor uw geld .........................................6
Selecteer wat het beste bij uw
werk past ........................................................8

WORKING
365 dagen cabine met goed zicht ............. 12
Superieure voorladerbesturing .................. 16

MACHINE
Nieuwe motor ..........................................................20
Nieuwe transmissie en hydrauliek .................22
Connect, Care & Go .......................................24
Onderhoud ...................................................... 26
Technische specificaties ................................28

3

A-Serie / 75 - 130 pk



 

BE CAREFUL
WHAT YOU WISH FOR
BECAUSE YOU JUST 
MIGHT GET IT.
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Wij praten niet veel, wij luisteren. Daarom kennen wij 
onze klanten. Wij weten wat het is om dag en nacht ‘s 
zomers en ‘s winters te moeten werken. Wij kennen het 
wikken en wegen tussen taken en vereisten zonder voor 
elk hiervan verbintenissen aan te gaan. 

En wij weten welke drie dingen u zoekt bij uw keuze voor 
een Valtra:

Hij moet betrouwbaar zijn, elke dag weer, jaar in, jaar uit. 
Hij moet gebruiksvriendelijk zijn wanneer u hard aan het 
werk bent. En hij moet de laagst mogelijke operationele 
kosten hebben.

Daarom hebben wij de gloednieuwe Valtra A-serie 
van de vierde generatie gebouwd. Deze deelt veel 
kenmerken met zijn grote broers van de N- en de 
T-serie, maar in een zeer compacte vorm. Hij rijdt 
plezierig, licht en behendig, maar heeft volle kracht op 
de grond en biedt een enorm potentieel voor
uw moderne werktuigen.
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U KRIJGT 
WAAR VOOR UW
GELD EN NOG MEER OOK.
U werkt hard voor uw geld en vraagt dan ook veel als u dit uitgeeft. 
Bij de tractor van de A-serie heeft elke cent zijn waarde. Elke dag, 
elk seizoen weer, is de A-serie uw werkmachine. Valtra’s volledige 
module-design past zich aan al uw behoeften aan. De modules 
fungeren als bouwblokken voor de configuratie van tractoren. Er 
wordt nauwgezet een menu met productspecificaties aangemaakt 
om u een ontwerp met maximum waarde te bieden. Uw eigen Valtra 
A-serie kan eenvoudig worden gemaakt en volledig aan uw boerderij 
worden aangepast. Met de A-serie hoeft u niet harder te werken. Want 
u werkt intelligenter.
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Betrouwbaarheid, jaar in jaar uit
Wij weten dat als we een goed resultaat willen, we het 
werk zelf moeten doen. Daarom produceren wij de 
hoofdcomponenten van onze tractoren bij ons in huis. We 
hebben het intelligente chassis, de robuuste transmissie 
en de ruime cabine zelf ontworpen en gefabriceerd. AGCO 
Power, de ‘Sisu’, is al meer dan 60 jaar de Valtra-motor. Het 
is de motor die de norm bepaalt voor betrouwbaarheid.

Gebruiksvriendelijk voor elke taak
De A-serie heeft de kracht om een ploeg te trekken en de 
behendigheid om uw dieren te voeden. Ze biedt excellente 
zichtbaarheid voor precisiewerk en flexibiliteit voor 
krachtvereisende hulpmiddelen. De transmissiewerking 
kán niet eenvoudiger. De tractor is vrij compact van buiten, 
maar binnen in de cabine hebt u volop ruimte en comfort. 
Het dagelijks onderhoud is simpel: het controleren van 
brandstof, olie en andere vloeistoffen is in een handomdraai 
gebeurd.

Lage totale eigendomskosten
De totale eigendomskosten betreffen niet alleen de grote 
lijnen maar ook de kleinste details. Het belangrijkste is dat het 
een robuuste en duurzame machine is die speciaal gebouwd 
is voor elke taak. Maar wij zijn nog verder gegaan en hebben 
innovatieve technologieën ontwikkeld die uw portemonnee 
minder belasten. De SCR-only AGCO Power motoren bieden 
u de beste spaarzame vloeistoffen. Kies voor de uitgebreide 
garantie van Valtra Care om uw onderhoudskosten onder 
controle te houden en van een onderhoudscontract te 
genieten dat geschikt is voor uw behoeften. AGCO Finance 
helpt u bij het vinden van een optimale oplossing voor 
uw investering. En tot slot is uw Valtra-dealer altijd voor 
u beschikbaar om hoogwaardige prestatie en de hoogste 
verkoopwaarde voor uw tractor te garanderen.

Alle tractoren hebben een 12+12R-transmissie met zes snelheden in elk van de twee snelheidsbereiken en optionele kruipsnelheid.
Het M-chassis is ook verkrijgbaar met de HiTech 4-transmissie met vier bereiken en vier powershift versnellingen en optionele kruipsnelheid.

Motorvermogen 75, 85 of 95 pk.
Nieuwe 3-cilinder motoren van de Compact 
serie van AGCO Power
Wielbasis 2250 mm
Valtra Power schakelingstransmissie (of 
mechanische schakeling) 12+12R
Zeer eenvoudig te besturen

Motorvermogen 100 of 110 pk
Nieuwe 4-cilinder motoren van de Compact serie 
van AGCO Power
Wielbasis 2430 mm
Valtra HiTech 4 met 16+16R transmissie zonder 
koppeling 
Valtra Power schakelingstransmissie (of 
mechanische schakeling) 12+12R
Zeer eenvoudig te besturen

Motorvermogen 120 of 130 pk
Nieuwe 4-cilinder motoren van de Compact 
serie van AGCO Power
Wielbasis 2500 mm
Valtra Power schakelingstransmissie (of 
mechanische schakeling) 12+12R
Zeer eenvoudig te besturen

75 - 95 pk, S-chassis 100 - 110 pk, M-chassis 120 en 130 pk, L-chassis

STEL UW EIGEN VALTRA A-SERIE SAMEN
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VOOR ALLE 
WERKZAAMHEDEN VINDEN 
WIJ EEN WEG
Er zijn honderdduizenden klanten met duizenden compleet 
verschillende werkzaamheden. Daarom is er Valtra 
Unlimited met onbeperkte oplossingen. Het gaat niet 
alleen om een specifieke kleur of een bepaalde optie. Het 
gaat om nieuwe kansen, om nieuwe wegen in te slaan om 
nog productiever te zijn. Zowel in de landbouw, bosbouw, 
gemeentewerken, logistiek of compleet ander werk, met 
de juiste uitrusting wordt elke Valtra de ‘Unlimited’ multi-
inzetbare tractor voor jouw toekomst.
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GROTE IDEEËN
IN EEN COMPACT 
FORMAAT.
De A-serie deelt veel kenmerken met zijn 
bekroonde grote broers, waarbij deze 
compactere afmetingen heeft voor een 
excellente bruikbaarheid en bediening. Het 
ontwerp en de productie van elk component is 
gebaseerd op het concept van “de vorm volgt 
de functie”. Zoals gebruikelijk hebben wij geen 
compromissen gesloten om onze kleinste 3- en 
4-cilinder tractoren te perfectioneren.
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PRAKTISCH ONTWORPEN
De essentie van het Scandinavisch ontwerp 
is veel méér dan alleen er goed uitzien. 
Het gaat hier om intelligente oplossingen 
waardoor de dagelijkse activiteiten 
gemakkelijk en efficiënt worden uitgevoerd 
zonder dat hier een extra prijskaartje aan 
wordt gehangen. De wigvormige cabine 
helpt bij de besturing op nauwe landwegen 
en voert water en sneeuw of boomtakken 
af.  Om multitasking eenvoudiger te maken, 
is de A-serie uitgerust met de bekende Valtra 
powershuttle met de geïntegreerde eenvoudig 
te gebruiken parkeerpositie. De positie van 
het stuur kan eenvoudig worden aangepast 
door pedaaloplichting. De toegang tot de 
bestuurdersstoel kán niet eenvoudiger.
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AWARDED DESIGN 
THAT MATTERS. 
De gloednieuwe cabine biedt een moderne en 
comfortabele werkomgeving voor lange dagen 
buiten in het veld. In navolging van het bekroonde 
succes van de N- en T-serie, biedt de cabine 
van de  A-serie toonaangevende zichtbaarheid, 
comfort en ruimte. 

ONTWORPEN VOOR ZICHTBAARHEID
De nieuwe cabine met zes lijsten is ontworpen voor 
excellente zichtbaarheid de hele dag door, dag in, 
dag uit.
Wij noemen dit het 365-dagen 
zichtbaarheidsconcept:
• Het unieke ontwerp met gebogen A-stijl 

verbetert de zichtbaarheid vooruit
• De opwaarts gebogen ruit en het grote dakraam 

(optioneel hoog zichtbaarheidsdak) bieden een 
excellent zicht op voorladerwerkzaamheden. 

• De A-serie heeft een aflopende motorkap 
dankzij de compacte afmetingen van het 
motoremissiebesturingssysteem. Deze biedt 
de look en het design van de vierde generatie 
voor het beste neerwaartse front-zicht dat op de 
markt te vinden is.

• Perfecte werklichten en toonaangevende hoge, 
lage en koplampen.

• De grote achterruit en het korte dak bieden 
excellente zichtbaarheid achter, vooral door de 
draaistoel van 180° voor speciale taken, bijv. in 
de bosbouw.

ONTWORPEN VOOR COMFORT
De toonaangevende ergonomie en het lage 
geluidsniveau van slechts 75dB zorgen dat 
de A-serie u comfort biedt in alle situaties. De 
compacte maar ruime cabine is 25 cm breder 
en slechts 3 cm langer dan zijn voorganger, en 
is ontworpen om meer ruimte te bieden dáár 
waar dit vereist wordt. De smalle voorzijde van 
de cabinestructuur helpt u bij het manoeuvreren 
in besloten ruimten zoals in stallen of dichte 
bossen. Bij de schouderlijn van de bestuurder is 
de cabine breed voor een maximaal werkcomfort 
en een grote opslagruimte. Het intelligente 
design betekent ook dat er ruimte is voor een 
passagiersstoel met kussenvoering. De optionele 
verwarmingsunit beneden bij de voeten verhoogt 
uw welbehagen tijdens het werk op koude 
winterdagen - net als de airconditioning in de 
zomerhitte. Voor meer comfort kunnen de HiTech 
4-modellen geleverd worden met optionele 
cabinevering.

ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
Het nieuwe cabinedesign is gebaseerd op 
gebogen profielen en dieptrekonderdelen zoals 
bij auto’s. Dit vertaalt zich in een strakkere 
structuur zonder trilling of extra geluid. 
Topkwaliteit bij de ontwikkeling verzekert verder 
de hermetische dichtheid van de deuren en ramen 
en biedt een solide basis voor de hoogwaardige 
binnenbekleding en toebehoren.
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ONTWORPEN OM HET 
VERSCHIL TE MAKEN.
De cabine van de A-serie biedt de 
meest moderne en comfortabele 
werkomgeving in zijn klasse. De 
kwaliteitsmaterialen en ontwerp 
springen in het oog bij elk detail, 
van de precies ontworpen nieuwe 
frameconstructie tot het moderne 
dashboard. Er zijn zowel analoge 
als digitale meters aanwezig 
met geavanceerde functies zoals 
een performance-monitor, om u 
op de hoogte te houden van het 
brandstofverbruik van het bewerkte 
oppervlak.

1. Snelheidsbereik-drukknop 
2. HiShift-knop 
3. Powershift-drukknop 
4. Schakelaar voor automatische schakeling 
5. Schakelaar voor kruipversnelling 
6. Handgashendel
7. Testschakelaar voor serviceremmen van 

trailer
8. Geheugenknop voor motortoerental
9. Schakelaar voor vierwielaandrijving (4WD)
10. Schakelaar voor differentieelslot
11. Bedieningshendel voor bijkomende 

hydraulische kleppen
12. Joystick met drukknoppen voor 3e en 4e 

functie 
13. Schakelaar voor voorlader aan/uit 
14. Hydraulische werktuigvergrendeling van 

de voorlader
15. SoftDrive voorlader 
16. Schakelaar voor combineren hydraulische 

pompen (98 liter)

Bestuurdersruimte
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De tractoren van Valtra worden geleverd met in de fabriek gemonteerde 
voorladers die in de montagelijn naadloos in het chassis worden 
geïntegreerd. Dit zorgt voor een hoogwaardige kwaliteit en ergonomisch 
ontwerp in de montage en besturing. Omdat de voorlader een geïntegreerd 
onderdeel is van het tractordesign heeft deze geen invloed op de draaicirkel 
van de tractor. De ruime cabine van de A-serie is ontworpen om excellente 
zichtbaarheid te bieden tijdens voorladerwerkzaamheden, waarbij het 
optionele hoge zichtbaarheidsdak het zicht nog meer verbetert.

Wij denken met stelligheid te kunnen beweren beweren dat de A-serie 
als voorladertractor de beste op de markt is. Daarom is het ook niet 
verbazingwekkend dat meer dan de helft van de Valtra A-serie tractoren 
besteld zijn met een voorlader die in de fabriek wordt gemonteerd.

AF FABRIEK GEMONTEERDE VOORLADER.
ONTWIKKELD ALS PERFECTE
AANVULLING
VOOR UW TRACTOR.
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KRACHTIG GOED. De Valtra A-serie is een doelmatig, robuust, duurzaam en 
gemakkelijk te onderhouden werkpaard in moderne stijl en 
een veelzijdige tool om uw bedrijf te stimuleren.  Of deze nu als 
hoofdmachine of als onderdeel van een vloot wordt ingezet, 
de combinatie van de gloednieuwe AGCO POWER-motoren, de 
volledig nieuwe cabine en speciaal op de 75 - 130 pk afgestemde 
transmissies zorgen ervoor dat de A-serie presteert.
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AGCO-POWER MOTOR,
DE  ONGEBONDEN
BESTUURDERS-
ERVARING.
De AGCO-motoren van 3,3 en 4,4 liter zijn beroemd 
om hun betrouwbaarheid, duurzaamheid en zuinig 
brandstofverbruik, waarbij zij milieuvriendelijk 
en geluidloos zijn en een hoge koppel leveren bij 
een breed snelheidsbereik. De Valtra A-serie is 
plezierig om te rijden en eenvoudig te hanteren 
vanwege de onovertroffen motorfuncties.
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Precies de juiste maat
AGCO Power motoren zijn bekend omdat zij een optimale 
oplossing bieden voor elk vermogenssegment. Een 
van de sterke punten hiervan is de ideale verplaatsing-
vermogensverhouding bij een zuinig totaal brandstofverbruik 
(diesel + urea) samen met een hoog trekvermogen en 
excellente duurzaamheid.

SCR-only technologie
Begin 2009 leverden wij al op volle schaal onze eerste met 
SCR uitgeruste tractoren in serieproductie. Dit waren de 
voorlopers van de SCR-technologie. Met de nieuwe AGCO 
Power motorserie lanceren wij nu een van de eerste stage 
4-compliant tractoren in het 100 pk-bereik. Door onze 
bewezen SCR-only technologie verder te ontwikkelen waren 
wij in staat de kosten van onze klanten te verminderen 
en bestond er geen noodzaak voor meer complexe 
uitlaatgasreinigingsoplossingen. 

Valtra’s onderhoudsvrije SCR-technologie
• zorgt voor optimaal motorvermogen en verbetert de 

brandstofefficiëntie.
• vermindert oxide- en deeltjesemissies
• zorgt voor excellente zichtbaarheid vanwege de 

compacte afmetingen van componenten
• is 100% onderhoudsvrij zonder risico van verstoppingen
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NIEUWE TRANSMISSIE
EN HYDRAULIEK - 
DE OUTPUT
DIE U NODIG HEBT.
Er zijn twee hoog-efficiënte transmissies verkrijgbaar voor de 
A4-serie: een transmissie met 12 snelheden vooruit en 12 achteruit 
is verkrijgbaar op alle modellen, terwijl de A104- en A114 HiTech 
4-modellen optioneel een transmissie met 16 snelheden vooruit 
en 16 achteruit aanbieden.  In de HiTech 4 modellen zorgt een 
combinatie van de viertraps powershift en geautomatiseerde 
versnellingengroep een gebruiksvriendelijke oplossing om al 
uw taken uit te voeren. De powershift kan automatisch of 
handmatig worden bediend, u kunt zelfs uw startsnelheden 
voor- en achteruit vooraf instellen, wat van dit voertuig de ideale 
tractor met voorlader maakt. Beide transmissieopties bieden de 
AutoTraction-functie (stoppen en wegrijden met het rempedaal) 
en een super-kruipversnelling voor speciale werkzaamheden is als 
optie verkrijgbaar.

De bekende power shuttle van Valtra is een essentieel onderdeel 
van alle uitvoeringen, inclusief een handige snelheidsaanpassing.
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Meer dan 5 ton hefvermogen op uw vingertoppen en een 
hydraulische stroom tot 100 l/min betekenen dat er geen 
compromissen hoeven worden gesloten. De A-serie is 
gemaakt om de moeilijkste taken op tijd uit te voeren.  
No trying, just doing. Dát is Valtra.
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GEMOEDRUST.
ONDER HANDBEREIK.

Wij geloven in een naadloze verbinding tussen onze 
klanten, dealers, machines en de Valtra fabriek. Als 
u bent verbonden kunt u kiezen uit de gewenste 
onderhouds- en garantiepaketten die voldoen aan uw 
verwachtingen en vereisten.  Wij zorgen voor u, zodat u 
voor uw bedrijf kunt zorgen.

CONNECT 
Blijf altijd en overal verbonden
Door te kiezen voor Valtra komt u in contact met 
een team van professionals die u zullen helpen 
om een maximale productiviteit te bereiken. 
U kunt contact opnemen met uw lokale service-
netwerk via ons online klantenportaal. Dit biedt u 
ook 24/7 toegang tot handleidingen, contractu-
ele informatie en diensten met betrekking tot uw 
machines. De Valtra Connect-telemetrie be-
waakt, voortdurend, alle activiteiten en GPS-be-
wegingen van de tractor. Het kan historische en 
real-time gegevens weergegeven op uw mobiele 
apparaat en u kunt de gegevens altijd en overal 
bekijken. Met behulp van deze gegevens kunnen 
u en uw Valtra-servicepartner anticiperen op 
onderhoudsbehoeften, en sneller reageren om 
kleine problemen op te lossen en extra bezoeken 
aan uw bevoegde servicecentrum vermijden.

CARE
100 % gemoedsrust
Met de contracten voor uitgebreide garantie van 
Valtra Care kunt u volledige gemoedsrust vinden 
en u tegen bijkomende kosten voor reparatie van 
niet slijtagegevoelige onderdelen beschermen. 
Met Care kunt u uw vaste kosten bepalen bij het 
kopen van uw Valtra tractor, of bepalen wanneer 
de standaard garantie verloopt. Ze zijn flexibel en 
verkrijgbaar tot 5 jaar of 6.000 bedrijfsuren.

GO
Maximaliseer uw beschikbaarheid
Bepaal uw vaste kosten bij de aankoop van 
uw Valtra machine en zorg voor optimale 
prestaties, garandeer tegelijkertijd de efficiëntie 
en maximaliseer de restwaarde van uw 
machine! De Valtra Go onderhoudscontracten 
verzekeren regelmatig en grondig onderhoud, 
waardoor u langer zal kunnen genieten van 
een betrouwbare werking van uw Valtra-
tractor. De onderhoudskosten zijn laag in 
vergelijking met de reparatiekosten die het 
gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud. Het 
Valtra Go servicepakket omvat alle boekbare 
voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden 
tot 10.000 bedrijfsuren voor nieuwe en gebruikte 
machines.

UW EIGEN VALTRA-DEALER
Uw Valtra-dealer is de meest deskundige op 
het gebied van tractoren en werkmachines 
in uw omgeving. Hij begrijpt de technische 
aspecten van uw tractor en de problemen 
waar u tegenover staat. U kunt u altijd tot uw 
dealer richten om de beste service te krijgen 
voor adviesverlening, onderhoud, reparatie en 
reserveonderdelen voor de aankoop van een 
nieuw onderdeel van uw apparatuur. Valtra-
dealers zijn onafhankelijke ondernemers. AGCO 
controleert zijn dealers jaarlijks om te verzekeren 
dat u de best mogelijke service krijgt.

CONNECT
TRACTORGEGEVENS, INFORMATIE  

EN DIENSTEN.

CARE
UITGEBREIDE 

FABRIEKSGARANTIE.

GO
ONDERHOUDS-

CONTRACT.
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ALLES WAT U NODIG HEBT - ALTIJD BESCHIKBAAR
De uitgebreide reserveonderdelenservice van Valtra 
levert u de onderdelen die u nodig hebt – en zó snel dat 
u deze de morgen erop al ontvangt. Zo blijft uw tractor 
productief tijdens de drukke ploeg- en oogstseizoenen. 
Het AGCO-onderdelenetiket verzekert u dat u originele 
reserveonderdelen van Valtra krijgt aan de hand van een 
zorgvuldige inspectie en testen.

AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR,
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.
Als AGCO-financieringsdienst bieden wij 
maatoplossingen voor uw persoonlijke financiën 
op basis van uw kasstroom en activiteiten. Zeg ons 
wat u maandelijks kan betalen en wij zullen een 
flexibel betalingsplan voor u opstellen volgens uw 
bedrijfsbehoeften waarbij wij de seizoensvariaties in 
aanmerking nemen.

Als volledige dienstverlener bieden wij ook 
financieringsdiensten zoals leasing, huur en verzekering. 
Onze diensten kunnen variëren tussen de landen. Bezoek 
onze website of uw dichtstbijzijnde verkoper voor een 
offerte.

VALTRA UNLIMITED
De Valtra Unlimited studio in de fabriek van Suolahti staat 
algemeen bekend om zijn capaciteiten om de wensen van 
de klant waar te maken. De studio kan tijdens het normale 
productieproces accessoires en apparatuur aanpassen 
die in de productielijn niet direct beschikbaar zijn.

Onze Valtra Unlimited-monteurs zijn gekwalificeerde 
specialisten die worden ondersteund door de 
vaardigheden en expertise van de hele fabriek. Zij zorgen 
voor de hoogste kwaliteitsniveaus en veiligheid, ook voor 
onze maatproducten. Alle accessoires en apparatuur die 
door de Valtra Unlimited studio worden aangepast, zijn 
gedekt door de fabrieksgarantie, en wij leveren hier ook 
de service- en reserveonderdelen voor.
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VALTRA TEAM
Valtra Team is ons klantentijdschrift dat twee keer per 
jaar verschijnt. Elke aflevering bevat nuttige informatie 
over de nieuwste innovaties en de meest efficiënte 
werkmethoden. U hebt ook toegang tot de online-
archieven van het tijdschrift en u kunt artikelen tot het 
jaar 2000 teruglezen.

AGCO ACADEMY
Tractoren en verwante technologieën, en bovenal 
precisielandbouwtechnologieën ontwikkelen zich in een 
snel tempo. De Valtra Academy leidt voortdurend Valtra-
verkopers en servicetechnici op, zodat de topklasse en 
actuele expertise die u vandaag van uw Valtra-verkoper 
krijgt ook in de toekomst aan uw behoeften zal voldoen.

VALTRA COLLECTIE
De Valtra Collectie biedt hoogwaardige werk- en 
vrijetijdskleding en accessoires. De materialen en 
details worden met zorg gekozen. De kleding geeft het 
moderne ontwerpconcept van Valtra weer, met lichte 
en toch duurzame materialen die stijl en functionaliteit 
combineren. 
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TRACTORMODEL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Aantal cilinders 3 4

Standaard max vermogen, [kW] 55 63 70 75 82 89 97

Standaard max vermogen, [PK] 75 85 95 100 110 120 130

Standaard max koppel, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

TRANSMISSIEOPTIES

Power shuttle X X X X X X X

12+12 met 6 mechanische snelheden in 2 groepen X X X X X X X

HiTech4: 16+16 met viertraps powershift en 
geautomatiseerd wisselen van bereik

Optie Optie

Kruipversnelling Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

AFMETINGEN

Wielbasis [mm] 2250 2430 2500

Lengte [mm] (zonder frontgewicht) 4078 4357 4389

Lengte [mm] (met frontgewicht) 4424 4703 4735

Hoogte [mm] (min band SRI) 2664 2713 2713

Hoogte [mm] (max band SRI) 2714 2763 2788

Hoogte achteras midden tot bovenaan standaard dak 
[mm] 

1963

Draaicirkel (spoorbreedte 1704mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Bodemvrijheid voor [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Bodemvrijheid midden [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Bodemvrijheid achter [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Gewicht (volle tanks) [kg] 3500 4000 4500

Gewichtsverdeling voor/achter [%] 40/60

Max voorasgewicht [kg] 3000 3500

Max achterasgewicht [kg] 5000 6400

Max totaal gewicht [kg] 6200 8500
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TRACTORMODEL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISSIE

Schakelversnelling Mechanisch Mechanisch (Optie powershift) Mechanisch

Aantal versnellingen zonder kruipsnelheid 12 12 (optie 16) 12

Kruipbak (aantal kruipversnellingen) Optie Optie Optie

Kruipsnelheidsbereik (16,9R38)* 0,14-3,06 (40km/h versie)

Tractorsnelheid (km/h) 40 40 40

HYDRAULIEK

Open-centre systeem Open-centre

Max pomp-output (l/min) 65 98

Liter olie beschikbaar voor werktuigen [L] 20 32

VOORAS

Vooras-oscillatiehoek, alle posities [graad] +/- 10°

Max. besturingshoek 55

REMMEN

Remmen, achter Multi-Disc remmen; 4 schijven aan elke kant

Remmen, voor  –

BANDEN

Max / min band SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

AFTAKAS (3 OF 2 SNELHEDEN)

Inschakelingstype Elektrohydraullisch Elektrohydraullisch

540 / 540E STD Bij motortoerentallen: 1920/1560 Bij motortoerentallen: 1920/1560

540 / 1000 (OPT) N.v.t. Bij motortoerentallen: 1920/1960

540/540E/1000 (OPT) N.v.t. Bij motortoerentallen: 1920/1560/1960

HEFINRICHTING ACHTER

Max hefvermogen bij koppeleinde [kg] 3000 4300 5200
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*A104 snelheidsbereik (SRI 800mm) met motorsnelheid 2200 tpm



DE GLOEDNIEUWE A-SERIE,
VERNIEUWD OM
TE DIENEN ALS
YOUR WORKING MACHINE.

Mechan Groep bv
Hessenweg 164
NL-3791 PM Achterveld
Tel.: 0031 (0)342-459 541

www.valtra.nl
www.youtube.com/user/ValtraVideos
www.facebook.com/ValtraNetherlands

De weergegeven trekkers in deze brochure zijn mogelijk voorzien van speciale opties. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk - alle rechten voorbehouden.

Valtra is een wereldwijd merk van AGCO.
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