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WE WERKEN HARD 
OM HARD WERKEN 
GEMAKKELIJK TE MAKEN
Bij valtra is het onze belangrijkste focus om 
uw behoefte te begrijpen en u de beste tractor 
experience te bieden. Als u op zoek bent naar een 
kleine machine die de klus klaart, dan is de A-serie 
uw perfecte partner. De A-serie deelt veel van zijn 
kenmerken met zijn grote broers maar dan in een 
compacte vorm. Hij is leuk om te rijden, licht en 
wendbaar, zonder in te leveren in vermogen. Stap 
in de ruime cabine, neem plaats en ervaar het zelf. 
Deze machine is voor u gebouwd.

De award winnende A-serie is het perfecte 
voorbeeld van onze design filosofie, vorm 
volgt functie. Hij biedt een ongeëvenaarde 
balans tussen behendige beweging en 
optimaal vermogen, zowel aan de grond 
als met werktuigen. Zoals altijd bij Valtra 
tractoren is de A-serie betrouwbaar en 
gemakkelijk in gebruik met iedere taak klus 
die u aangaat.

We hebben altijd uw perfecte werkdag in 
gedachte en de echte ster van de A-serie is 
de cabine en zijn ergomie.De comfortabele 
en functionele cabine is makkelijk te 
betreden. Wanneer u comfortabel zit heeft u 
perfect zicht op uw omgeving en volledige 
controle over uw werk met de vernieuwde 
gebruikersinterface.
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HELE DAG COMFORT
De cabine is zo ontworpen dat u 
comfortabel kunt werken. U krijgt 
veel ruimte, uitstekend toegang 
tot de bediening en uitstekend 
zicht. Stap in en ga zitten. U voelt 
zich meteen thuis.

EEN VOORLADER SPECIALIST
De aflopende motorkap en het grote raam geven 
u een vrij zicht op uw werkgebied. Ook is het 
voorlader subframe in de fabriek geïntegreerd 
voor een feilloze werking.

TWEE TYPE 
TRANSMISSIES
U heeft de keuze uit 
2 type transmissie 
opties: HiTech3 
electronische 
transmissie en 
GL mechanische 
transmissie. Beide 
zijn gemakkelijk in 
gebruik en helpen 
u te werken zonder 
vermoeid te worden.

DE KLEINE REUS
De A-serie is klein in formaat 
maar groot in prestaties. 
Waar u ook bent, van krappe 
ruimtes tot het open veld, hij 
geeft u de kracht die u nodig 
heeft om het werk gedaan te 
krijgen.
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STAP IN EN GA 
AAN DE SLAG
De A-serie is uw werkmachine. Neem plaats in de 
bestuurdersstoel en u ziet meteen waarom. De 
ruime cabine zorgt ervoor dat u meteen aan het 
werk kunt, zonder dat er iets in de weg staat en 
alles binnen handbereik.

Met de A-serie krijgt u een 
nieuwe compacte tractor die een 
hoge productiviteit en de hele 
dag comfort biedt. De cabine 
is ergonomisch, stil en geeft u 
uitstekend zicht in alle richtingen.

Met Valtra krijgt een exact de 
goede tractor passend bij uw 
behoefte. Alle zeven A-serie 
modellen zijn beschikbaar met 

een makkelijk te gebruiken GL 
mechanische transmissie. Onze 
populaire 105 en 115pk modellen 
zijn ook beschikbaar met een 
HiTech4 viertraps powershift 
transmissie, deze is electronisch 
bedient. Alle A-serie tractoren 
worden geleverd met Valtra’s 
vernieuwde shuttle transmissie 
inclusief een geïntegreerde 
handrem.

2. ZIEN
UITSTEKEND ZICHT RONDOM
U krijgt uitstekend zicht aan de voorkant, zijkanten, 
achterkant op de werktuigen en hoog vooraan voor het 
voorladerwerk.

3. WERKEN
GEMAAKT OM PRODUCTIEF TE ZIJN
De A-serie is ergonomisch ontworpen, 
is gemakkelijk in gebruik en heeft het 
vermogen dat u nodig heeft om uw 
werktuigen aan het werk te zetten.

1. TOEGANG   
NIETS STAAT U IN DE WEG
Stap direct in met een makkelijke en 
veilige instap, kantel de stuurkolom 
met een pedaal voor meer comfort 
en geniet van de goede stoel voor 
een perfecte rijpositie.
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4. GL MODELLEN
MAKKELIJK TE BEDIENEN MECHANISCHE TRANSMISSIE 
Een mechanisch en eenvoudig design dat makkelijk in 
gebruik is.  De basistransmissie is 12+12R- of meer met de 
HiTech2/creeper - allemaal geïmplementeerd zodat u kunt 
werken zonder vermoeid te raken.

10. CONNECT,  
CARE & GO 
DE A-SERIE IS VERBONDEN
Volg de activiteiten van uw 
tractor met de Valtra Connect 
telemetrie oplossing, geniet van 
gemoedsrust met het Valtra Care 
verlengde garantie contract en 
maximaliseer uw uptime met het 
Valtra Go service contract.

5. HITECH4 MODELS
ELEKTRONISCH AANGESTUURDE TRANSMISSIE
Een verfijnde oplossing om de juiste 
snelheid voor uw werk te krijgen, zonder 
versnellingshendels en makkelijk in gebruik.

9. LAGE EIGEN-
DOMSKOSTEN
EFFICIËNT EN PRODUCTIEF
Betaalbare aanschafwaarde 
is slechts de start van 
het verhaal; vergelijk het 
lage brandstofverbruik en 
servicekosten met de prestaties 
van de machine en zie hoeveel 
winst u maakt.

7. LADER EERST
ONTWORPEN VOOR VOORLADERWERK
Het uitgebalanseerde chassis maakt het werken 
met Valtra’s hoge kwaliteit voorladers gemakkelijk 
en betrouwbaar. Het uitstekende zicht en de 
elektronische bediening maken het nog beter.

6. KRACHTIGE 
HYDRAULIEK
HAAL HET MEESTE UIT UW WERKTUIGEN
De A-serie heeft een hoge capaciteit 
hydrauliekpomp zodat u efficiënt 
kunt werken met uw werktuigen en 
de voorlader.

8. MAKKELIJKE 
SERVICE
GEMAAKT OM TE BLIJVEN WERKEN
Vijf snelle checks garanderen 
ononderbroken werkdag. Al het 
onderhoud is makkelijk te doen.
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DE VOORLADER-
SPECIALIST
De A-serie is ontworpen om u volledige controle te 
geven over uw tractor en uw voorlader, zodat u veilig en 
efficiënt kunt werken onder alle omstandigheden. Met zijn 
compacte afmetingen heeft u een korte draaicirkel en de 
grote cabineramen zorgen voor een onbelemmerd zicht. U 
heeft uitstekend zicht op uw lading en de omgeving, zelfs 
met de voorlader omhoog. De voorlader heeft gebogen 
hefstangen die de lijn van de motorkap volgen voor een 
nog beter zicht.
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1. Strak en modern design met ingesloten 
leidingen

2. Gebogen parallelstangen die de vorm 
van de motorkap volgen

3. Uitstekend zicht en volledig overzicht 
op de werktuigen

4. Hoge pomp capaciteit voor efficiënt 
voorladerwerk

5. Optioneel dakraam voor uitstekend 
zicht 

6. Electrische armsteun met joystick om 
de voorlader te bedienen

7. SoftDrive voorlader transportdemping 
en precise self-levelling 

8. Lock-and-go systeem voor het snel 
aan/af-koppelen van de lader

9. Geïntegreerd heavy-duty subframe  
af-fabriek gemonteerd
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ONTWORPEN 
RONDOM DE 
BESTUURDER
Valtra tractoren zijn vanaf de start 
ontworpen om er voor te zorgen dat 
u meer kunt doen. Ieder onderdeel en 
detail dat we toevoegen is gedaan 
met gebruiksgemak en comfort in 
gedachten.

2-LEIDINGS TRAILERREMMEN
De 5e generatie A-serie heeft nu de 
keuze uit 2-leidings hydraulisch of 
2-leidings lucht trailerremmen om 
u te helpen aan de EU regelgeving 
te voldoen. De tractor detecteert 
automatisch welk type remsysteem 
de trailer heeft, zo kunt u zowel enkel 
als dubbelleidings geremde trailers 
gebruiken.

Sommige details heeft u misschien niet eens door 
en dat is precies zoals wij dat bedoelt hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan het geluid, het gaat om 
wat er niet is dat telt. De cabine van de A-serie is 
ontworpen om een laag geluidsniveau van slechts 
75dB te hebben. Een ander goed voorbeeld is 
de constructie van de cabine - deze is smal aan 
de voorkant om u door krappe ruimtes zoals de 
stallen of dicht bebost gebied te navigeren. Toch 
is de cabine breedt op schouderhoogte voor een 
maximaal werkcomfort.

EEN PERFECT ZICHT
De gehele tractor is ontworpen 
voor een uitstekend zicht het 
hele jaar door. Te beginnen 
met de compacte motor en 
aflopende motorkap, deze 
geven u het beste zicht naar 
voren van de hele markt. The 
spacious six-post cabin has 
an upward curving windscreen 
and sweeping A-pillar for 
forward visibility, as well as a 
large rear window and a short 
roof for rear visibility. Met de 
optionele 180 ° draaibare stoel 
is dit ideaal voor speciale taken 
zoals bosbouw. We bieden ook 
de mogelijkheid van krachtige 
werklampen, achterlichten en 
bovenlichten, zodat u uw werk 
altijd kunt verlichten.
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AGCO telemetrie voor klanten
Volledig klant- en 

gebruikersgedreven 
gebruikerservaring

AUTOTRACTION OP ALLE 
MODELLEN
Valtra’s beroemde Autotraction 
laat u de A-serie rijden zonder 
het aanraken van de koppeling. 
Met Autotraction kunt u 
stoppen door simpelweg op 
de rem te drukken, als u de 
remmen weer loslaat begint 
de tractor vanzelf weer te 
rijden. Autotraction is altijd 
beschikbaar en klaar voor 
gebruik, u kunt het aan/uit 
zetten door middel van een 
stevige schakelaar op de 
B-stijl. Wanneer nodig kunt u 
de de koppeling gemakkelijk 
inschakelen door beide 
rempedalen in te drukken bij 
snelheden onder de 20km/h.
Als toevoeging, alle A-serie 
tractoren beschikken over 
Valtra’s bekende shuttle 
transmissie inclusief 
geïntegreerde handrem.

MAKKELIJKE HYDRAULISCHE BEDIENING
Alle A-serie modellen hebben standaard een 
electronisch bediende AutoControl hefinrichting, deze 
levert een optimale liftcapaciteit voor het formaat 
van uw tractor. Met de open center hydrauliek heeft 
u snelle bediening voor zowel uw voorlader als 
uw werktuigen. Uw tractor kan worden uitgerust 
met tot wel drie regelventielen en hydraulische 
doorstroomregeling is ook beschikbaar als optie. De 
ventielen hebben snelkoppelingen om het aansluiten 
en loskoppelen van uw werktuigen makkelijk te 
maken.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect is onze telemetrie-oplossing die 
constant de activiteit en de GPS locatie van de tractor 
meet. U kunt zowel de geschiedenis als de real-time 
informatie op uw mobiele apparaat bekijken, waar u 
ook bent, wanneer u wilt.  Door het gebruik van deze 
data kunt u samen met uw Valtra service partner de 
onderhoudsbehoefte voorspellen, sneller reageren om 
kleine probleempjes op te lossen en het voorkomen van 
onnodige tripjes naar uw geauthoriseerd servicepunt.

Valtra Connect is beschikbaar op alle A-serie tractors, 
zowel GL als HiTech4 modellen.

VERBETERDE GEBRUIKERSINTERFACE
De 5e generatie van de A-serie bevat veel verbeteringen die de 
bediening van de tractor makkelijker maken. Zo bevat de A-serie 
een aan/uit schakelaar voor de Autotraction, een vernieuwd 
gaspedaal en een verbeterde schakelaar voor de hefinrichting 
achter.

HiTech4 modellen bevatten ook nog 4 wheel drive, Differential 
Lock schakelaars, een externe aan/uit schakelaar voor de aftakas 
op het achterspatbord en een electronische armsteun voor 
gemakkelijke bediening van de werktuigen en voorladerbediening.

9 DE NIEUWE 5E GENERATIE



HITECHGL MODEL
• Revolutionair  

Powershift: 6PS

• Open-center hydrauliek met 3 
mechanische ventielen

• Midden spec armsteun

• 2 modellen A105, A115

GEMAKKELIJK TE 
GEBRUIKEN VALTRA 
TRANSMISSIES
De 5e generatie A-serie bevat zeven hardwerkende 
modellen en alle zijn te verkrijgen in de GL variant 
met een makkelijk te gebruiken mechanische 
transmissie. De GL transmissie is de beste 
mechanische transmissie ooit gezien in dit formaat 
tractor. De 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit 
zijn verdeeld in twee groepen om het gebruik van 
de versnellingspook te minimaliseren.

HiTech4 electrische transmissie 
is beschikbaar op de M-chassis 
modellen en we hebben ook de 
HiTech2 transmissie geïntroduceerd 
op de S-chassis modellen. De 
HiTech2 transmissie heeft 24 
versnellingen vooruit en 25 
achteruit met 6 gesynchroniseerde 
versnellingen in 2 groepen. Dit bevat 
ook een Powershuttle met 2-traps 
powershift en speed matching. 
Voor meer precisie heeft de HiTech2 
een breed werkbereik van 12 
versnellingen voor snelheden tussen 
7 en 17 km/h.

Alle drie de chassistypes kunnen 
worden uitgerust met de 12+12R 
transmissie met 6 versnellingen 
in 2 groepen. HiTech4 electrisch 
bediende transmissie is beschikbaar 
voor het M-chassis en heeft 
vier groepen met 4 powershift 
versnellingen die ook automatisch 
bediend kunnen worden. Het 
schakelen tussen de verschillende 
groepen gaat gemakkelijk via een 
tuimelschakelaar. maximum snelheid 
op de weg kan bereikt worden met 
een gereduceerd motortoerental om 
brandstof te besparen. Alle modellen 
zijn uitgerust met vierwielaandrijving 
en Autotraction.

MODEL
S-CHASSIS

A75 - 95

M-CHASSIS

A105 EN A115

L-CHASSIS

A125 EN A135

Motorvermogen 75, 85, 95 pk 105, 115 pk 125, 135 pk

Motor
Nieuwe STAGE V, 

compacte 3-cilinder 
motor van AGCO Power

Nieuwe STAGE V 
compacte 4-cilinder 

motor van AGCO Power

Nieuwe compacte 
4-cilinder motor van 

AGCO Power

Wielbasis 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Transmissie

GL MODELLEN
Mechanisch bediende 

transmissie

Valtra power shuttle 
transmissie 12+12R

Of met HiTech2 24+24R

Valtra power shuttle 
transmissie 12+12R

Valtra power shuttle 
transmissie 12+12R

HITECH 4 MODELLEN
Electronisch bediende 

transmissie met optioneel 
kruipversnelling

Valtra HiTech 4 met 
4-traps powershift; 
16+16R transmissie

Electrische bediening
geen versnellingspook

BOUW UW EIGEN VALTRA A-SERIE
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COMPACTE STAGE V 
MOTOREN

De nieuwste A-serie modellen worden 
aangedreven door AGCO POWER 
MBTN-D5 motoren. De drie kleinste 
modellen hebben een drie cilinder 
3.3 liter motor en de vier grootste 
modellen hebben een vier cilinder 4.4 
liter motor. De gebruiksvriendelijke 
motoren zijn uitgerust met state-of-the-

art technologie zoals common rail 1600 
bar brandstof injectie, cilinderkoppen 
met vier kleppen en hebben een service 
interval van 600 uur.

Het compacte formaat van de motor 
betekent dat de motorkap smaller is 
om u uitstekend zicht in de rijrichting 

te geven. De Stage V uitlaatgas 
nabehandelingsunit is onder de cabine 
geplaatst voor optimaal zicht. Het 
complete pakket bevat DOC, DPF 
en SCR gebruikmakend van AdBlue. 
Omdat er geen gebruik gemaakt 
wordt van Uitlaatgasrecirculatie (EGR) 
gebruikt de motor altijd schone lucht. 

Met de 5e generatie A-serie krijgt u meer vermogen met 
de geavanceerde maar compacte motoren. Alle medium 
en large chassis modellen met de viercilinder motoren 
leveren nu 5 pk meer dan de vorige generatie.

ALLES-IN-ÉÉN NABEHAN-
DELINGSYSTEEM MET
Diesel Oxidation Catalyst (DOC),
Diesel Particulate Filter (DPF) en
Selective Catalytic Reduction (SCR).
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MAKKELIJKE DAGELIJKSE SERVICE 
U hoeft slechts vijf snelle checks te doen om 
zeker te zijn van een ononderbroken werkdag. 
All het onderhoudt is gemakkelijk uit te voeren.

Visuele controle van banden en op olielekkage. 
Maak de grill en radiateur schoon.

Controleer het niveau van de koelvloeistof.

Controleer de hoeveelheid brandstof en AdBlue.

Controleer het motor oliepeil.

Controleer het transmissie-oliepeil.

ALTIJD VERBONDEN, 
ALTIJD ONDER CONTROLE.
U werkt hard. U werkt in uitdagende en afwisselende 
omgevingen, voert vijf taken tegelijk uit, maakt lange dagen en 
legt grote afstanden af. Het is onze taak om uw tractorervaring 
zo goed mogelijk te maken. Ons eenvoudige Connect, Care & 
Go-serviceconcept biedt ongeëvenaarde functionaliteit die de 
dagelijkse bediening en het onderhoud vereenvoudigt zonder 
extra kosten voor de eigenaar. De beste tractorervaring is niet 
alleen de machine of het moment waarop u hem koopt - wij, onze 
partners en ons uitgebreide dealernetwerk zijn er om u door de 
hele levenscyclus van uw tractor te helpen.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

GEMOEDSRUST. 
IN UW HANDEN.
Wij geloven in een naadloze verbinden tussen onze 
klanten, dealers, machines en de Valtra-fabriek. 
Wanneer u bent aangesloten kunt u de gewenste 
service- en garantiepakketten selecteren om aan 
uw verwachtigngen en vereisten te voldoen. Wij 
zorgen voor u, zodat u voor uw bedrijf kunt zorgen.

BLIJF OVERAL VERBONDEN, ALTIJD
Door voor Valtra te kiezen, verbindt u zich met een team
van professionals die u helpen het meeste uit uw bedrijf te
halen. U kunt contact opnemen met uw lokale ondersteuning
via ons online klantenportaal, dat u ook 24/7 toegang geeft
tot tutorials, contractuele informatie en services rond uw
machines. De Valtra Connect-telemetrie-oplossing registreert
voortdurend tractoractiviteit en GPS-bewegingen. Het kan
geschiedenis en realtime gegevens op uw mobiele apparaat
weergeven en u hebt altijd en overal toegang tot de gegevens. 
Met 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 
geautoriseerde servicecentrum te voorkomen.

TOTALE GEMOEDSRUST
Met Valtra Care verlengde garantiecontracten vindt u ultieme
gemoedsrust en veiligheid tegen extra reparatiekosten
van niet-slijtende onderdelen. Met Care kunt u uw
overheadkosten instellen wanneer u uw Valtra-tractor koopt
of wanneer de standaardgarantie vervalt. Ze zijn flexibel,
bieden drie extra niveaus - 0 €, 290 € of 590 € en zijn
beschikbaar tot 5 jaar of 6.000 uur.

MAXIMALISEER UW WERKTIJD
Bepaal uw kosten op het moment van aankoop van uw 
Valtramachine en zorg voor optimale prestaties, met 
gegarandeerde efficiëntie en u maximaliseert de restwaarde van 
uw machine! Valtra Go-servicecontracten zorgen voor regelmatig 
en grondig onderhoud, waardoor de betrouwbare werking 
van uw Valtra-tractor wordt verlengd. Onderhoudskosten 
zijn klein in vergelijking met reparatiekosten als gevolg van 
gebrek aan onderhoud. Het Valtra Go-servicepakket omvat alle 
voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden die tot 10.000 uur 
kunnen worden geboekt voor nieuwe en gebruikte machines.

CONNECT
TRACTORGEGEVENS, 

INFORMATIE EN 
DIENSTEN.

CARE
VERLENGDE GARANTIE

VANUIT DE FABRIEK.

GO
ONDERHOUDS-

CONTRACT.
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FINANCIËLE STA-
BILITEIT MET KOS-
TENBEHEERSING
Geen enkele boerderij is hetzelfde. Iedere
boerderij heeft unieke kenmerken en
individuele uitdagingen. Daarom bieden wij u
een flexibele oplossing om u te helpen boven
op uw kosten te zitten.
De cashflow van een 
boerderij is meestal 
onvoorspelbaar en wordt 
beïnvloed door vele externe 
factoren. Seizoenen zijn 
verschillend en de prijzen 
variëren dus bovenop uw 
kosten zitten kan lastig zijn. 
Om succesvol te zijn en 
gemoedsrust te hebben, 
heeft u financiële stabiliteit 
en volledige controle over 
uw kosten nodig.

Machines en apparatuur zijn 
beide een vitaal onderdeel 
en een grote kostenpost 
voor iedere boerderij. U heeft 
verschillende oplossingen 
nodig voor de verschillende 

situaties zoals een flexibel 
model voor eigenaarschap.

De financiering van een 
Valtra machine is nu 
makkelijker en flexibeler 
dan ooit. Met het Huur, 
Koop, Lease programma 
aangeboden door AGCO 
Finance zijn we in staat 
een financiële oplossing 
te bieden passend bij 
uw situatie. Samen met 
Connect, Care & Go is dit 
de beste manier om uw 
bedrijfskosten effectief en 
stabiel te houden.

LET’S TALK MORE!

LEASE
OPERATIONAL LEASE 

MET OF ZONDER 
SERVICE CONTRACT

HUUR
KORTE TERMIJN HUUR 

INCLUSIEF SERVICE
TRACTOR EIGENDOM 
MET OPTIE CONNECT, 

CARE EN GO

KOOP
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UW EIGEN VALTRA DEALER
Uw Valtra-dealer levert de beste tractor 
en expertise in uw regio. Hij begrijpt 
de technische aspecten van uw tractor 
en de uitdagingen waarmee u wordt 
geconfronteerd. U kunt altijd bij uw dealer 
terecht en krijgt de beste service. advies, 
onderhoud, reparatie en reserveonderdelen 
tot de aanschaf van een nieuwe machine. 
Valtra-dealers zijn onafhankelijke 
ondernemers. AGCO controleert jaarlijks 
zijn vertegenwoordigers van dealers om 
ervoor te zorgen dat u de best mogelijke 
service krijgt.

ORIGINELE ONDERDELEN EN 
ACCESSOIRES VAN HOGE KWALITEIT - 
ALTIJD BESCHIKBAAR
Valtra’s uitgebreide service voor 
reserveonderdelen levert de onderdelen die 
u nodig heeft - vaak zelfs al de volgende 
ochtend. Dit helpt u om uw tractor 
productief te houden tijdens de drukke 
ploeg- en oogstseizoenen. Het AGCO 
Parts-label zorgt ervoor dat u originele 
Valtra-reserveonderdelen krijgt die grondig 
zijn geïnspecteerd en getest.

AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR,
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.

Bij AGCO Finance maken we een 
persoonlijk financieel voorstel voor u, 
op basis van uw behoeften, cashflow 
en situatie. Vertel ons hoeveel u zich 
maandelijks kunt veroorloven en wij zullen 
een flexibel betalingsschema opstellen op 
basis van uw zakelijke behoeften, rekening 
houdend met seizoensvariaties.

Als full service provider bieden wij ook 
financieringsdiensten aan zoals leasing, 
verhuur en verzekeringen. Onze diensten 
kunnen per land verschillen, dus kijk op 
onze website of bij uw dichtstbijzijnde 
dealer voor het beschikbare aanbod.

VALTRA TEAM
Valtra Team is ons klantenmagazine dat 
twee keer per jaar verschijnt. Elk nummer 
bevat nuttige informatie over de laatste 

innovaties en de meest efficiënte werkwijze. 
U kunt ook online toegang krijgen tot de 
archieven van het tijdschrift en artikels 
lezen die teruggaan tot 2000.

AGCO ACADEMY
Tractoren en aanverwante technologieën, 
met name precisielandbouwtechnologieën, 
ontwikkelen zich in hoog tempo. De Valtra 
Academy leidt voortdurend Valtra-dealers 
en servicetechnici op, zodat de eersteklas 
en up-to-date expertise die u vandaag van 
uw Valtra-dealer krijgt, ook in de toekomst 
aan uw behoeften blijft voldoen.

VALTRA COLLECTIE
De Valtra-collectie biedt hoogwaardige 
kleding en accessoires voor werk en vrije 
tijd. De materialen en details zijn zorgvuldig 
geselecteerd. De kleding weerspiegelt de 
moderne ontwerptaal van Valtra, met lichte, 
maar extreem duurzame materialen die stijl 
en functionaliteit combineren.
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OPTIE-
PAKKETTEN

3. AANPASSEN AAN UW BEHOEFTEN

2. KIES UW VOORLADER

1. VOEG EEN OPTIEPAKKET TOE

3. VALTRA UNLIMITED2. VOORLADERS
De A-serie is perfect voor 
voorladerwerk en het 
voorladerpakket is er om deze 
feature te ontgrendelen.

Het uitstekende zicht van de 
tractor en zijn goede draaicirkel 
zorgen voor een perfecte 
aanvulling op dit optiepakket. 
Het pakket bevat: Af-fabriek 
gemonteerd en getest voorlader & 
subframe set Panoramadak

U kunt Valtra Unlimited opties 
toevoegen aan de HiTech4 modellen 
om ze helemaal naar uw wens aan te 
passen.

Het samenstellen van uw ‘’working machine’’ 
met Valtra is een ervaring op zich. We bieden 
honderden verschillende accessoires en 
opties om uit te kiezen wat resulteert in 
oneindig veel verschillende combinaties. 
Omdat kiezen soms lastig kan zijn bieden we 
nu voordelige optiepakketten aan om u te 
helpen bij het maken van de keuzes.

De optiepakketten maken het makkelijker 
om een nieuwe tractor te specificeren: 
Niks belangrijks is achterwege gelaten 
en de verkoopprijs van de tractor is in het 
achterhoofd gehouden. Wanneer u kiest voor 
een optiepakket zijn de opties goedkoper 
dan wanneer los besteld. Het beste van alles 
is dat de optiepakketten u niet belemmeren 
om ook nog extra opties van de Unlimited 
Studio toe te voegen.

1. COMFORT
The Comfort package takes your 
comfort zone to another level. This 
package is available for all A Series 
models. Options included in the 
Comfort package:

• 3 speed PTO 540/540E/1000 
(HiTech4 only)

• 3 rear valves

• Suspended cab (HiTech4 only)

• Seat, Air Suspended

• Passenger seat

• Road lights with LED rear lights  
and upper lights

• 4 front + 4 rear work lights
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U VINDT HET WERK.  
WIJ VINDEN DE MANIER.
Maatpakken en tractoren - dat zijn twee dingen 
die precies goed zijn als ze op maat worden 
gemaakt. Of het nu is vanwege veranderende 
werkbehoeften of omdat u zich wil onderscheiden 
van de rest, er is altijd een reden om naar 
Unlimited te gaan. Wat heeft u nodig? Waar 
heeft u altijd van gedroomd? Wij maken dit waar. 
Beschikbaar op HiTech 4 modellen.

Met Valtra Unlimited op maat gemaakte 
oplossingen is uw tractor een echt 
multifunctioneel voertuig. Hij is gebouwd 
met de specificaties van uw wensen, met 
het design, comfort en de opties die u nodig 
heeft om in iedere omgeving te kunnen 
presteren.

VORM, FUNCTIE EN STIJL
Valtra Unlimited biedt u meer mogelijkheden 
voor veelzijdigheid, van voorladers en 
aftakassen tot speciale kleuren voor 
gemeentelijk gebruik. De 5e generatie 
tractoren uit de A-serie zijn klaar om 
achteruit te werken en met Unlimited 
studio kunt u uw tractor afstemmen 
op professioneel bosbouwwerk, met 

functies zoals bosbescherming en 
houtverwerkingsapparatuur. U kunt ook de 
afwerking van de cabine kiezen en u kunt 
speciale verzoeken doen om uw individuele 
tractorervaring naar een hoger niveau te 
tillen.

AF FABRIEK GEMONTEERD
Alle accessoires en apparatuur die door de 
Valtra Unlimited-studio zijn gemonteerd, 
worden gedekt door de fabrieksgarantie 
en we leveren ook alle onderhouds- en 
reserveonderdelen. De accessoires en 
apparatuur beschikbaar via de Unlimited 
Studio omvat o.a. extra verlichting, centrale 
smering, muziek installaties en nog veel 
meer.
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AA-SERIE TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

*B
 H
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gh
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*A Length Width

75 - 135 PK

MODEL
MAX POWER MAX. TORQUE NM

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

Max total weight kg:

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

Own working weight kg:

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

Mudguard widths:

Without extensions:  1858
Narrow:  2028
Wide:  2320

Widths:

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MODEL
SMALL MEDIUM LARGE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

ENGINE

AGCO Power engine type 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

No of cylinders 3 4 4

Engine volume, (litres) 3,3 4,4 4,4

Engine speed at max power [r/min] 2000 2000 2000

Engine nominal speed [r/min] 2200 2200 2200

Engine speed at max torque [r/min] 1500 1500 1500

Idle speed [r/min] 850

Low idle (shuttle lever on P) [r/min] 700

Oil-change interval (h) 600

Emission grade Stage V

Exhaust cleaning system  DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Gear Lever models 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 with creeper 32+32R

STD speeds at 2200 r/min [km/h] 2,0 - 40

Lowest creeper speed at 2200 r/min [km/h] 0,15

HYDRAULICS

Lifting power rear [max kN] 3000 4300 5200

Type of hydraulics Open center

Pump capacity max [l/min] 65 98 98

Transmission and hydraulic oils Common oil

Number of mechanical service valves rear 2 or 3

Oil available for implement [litres] 20 32 32

PTO Gearl Lever models

Engagement type Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1560 / 1960

PTO HT4 models

Engagement type Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1560 / 1960

MODEL
SMALL MEDIUM LARGE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

DIMENSIONS

Wheel base [mm] 2250 2430 2500

*A Length [mm] (without front weight) 4078 4367 4389

*A Length [mm] (with front weight) 4424 4713 4735

*B Height [mm] (min tyre SRI) 2664 2749 2774

*B Height [mm] (max tyre SRI) 2714 2799 2824

Height rear axle centre to top of standard roof [mm] 1964 1999 1999

Turning radius (track 1704mm) [m] 3,72 4,04 4,5

Ground clearance FRONT [mm] (max/min) 425/475 446/496 434/509

Ground clearance MID [mm] (max/min) 390/440 428/478 453/503

Ground clearance REAR [mm] (max/min) 440/490 456/506 459/534

Weight (empty tanks) [kg] 3700 4305 4540

Weight distribution F/R [%] 40/60

Max front axle weight [kg] 3000 3500 3500

Max rear axle weight [kg] 5000 6400 6400

Max total weight [kg] 6200 8500 8500

Fuel capasity, basic [l] 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Fuel capasity, steel tank [l] 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

AdBlue capasity [l] 13 13 13

Min tyre size
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Max tyre size
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

De tractoren afgebeeld in deze brochure kunnen zijn uitgerust met speciale 
opties. Wijzigingen zijn mogelijk - Alle rechten voorbehouden.

U krijgt elke dag te maken met extreme situaties.

U werkt in uitdagende omgevingen, klimaten en landschappen.
U werkt hard, maakt lange dagen en legt grote afstanden af.
U werkt aan klussen die snelheid, kracht en precisie vragen.

Om de volledige controle te hebben, verdient u een visionaire partner.
Om altijd verbonden te zijn, heb je de slimste machine nodig.

Daarom vertrouwt u op Valtra.

We werken hard om hard werken gemakkelijk te maken.
We vinden nieuwe manieren om uw uitdagingen op te lossen.

We maken machines die van buiten sterk zijn en slim van binnen.
Onze machines zijn gebouwd om lang mee te gaan.

Gebouwd om te werken. Gebouwd voor jou.

is een wereldwijd  
merk van AGCO


