SÉRIE
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YOUR
WORKING
MACHINE

Série A / 75 - 130 hp

UM
HERÓI
DE TRABALHO.
O seu terreno é a sua vida.
A sua exploração é o seu alicerce.
O seu cultivo é a sua carreira.
O seu trator é a ferramenta do seu ofício.
É por isso que é um Valtra.
Tal como as fiáveis ferramentas de um artesão, o seu Valtra dá-lhe a confiança e coragem necessárias
para concluir o trabalho com êxito. Diariamente. Sempre. Em qualquer ambiente de trabalho.
Na Valtra, escolhemos sempre o caminho menos percorrido porque, de onde vimos,
é assim que os caminhos são. Não hesitamos em ir mais além por si.
Trabalhamos assim porque sabemos que é a melhor forma de fazer as coisas.
E porque acreditamos no “fazer acontecer”.
Você não aceita cedências. E nós também não.
Seja bem-sucedido.
Escolha um Valtra.
A sua máquina de trabalho.
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TENHA CUIDADO
COM O QUE DESEJA.
PORQUE PODE
CONCRETIZAR-SE.
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Não perdemos tempo com conversas, mas ouvimos.
É por isso que conhecemos os nossos clientes.
Sabemos o que é trabalhar de dia e de noite, no verão
e no inverno. Sabemos como equilibrar trabalhos e
requisitos, sem comprometer nenhum deles.
E sabemos que três características procura quando
escolhe um Valtra:
tem de ser fiável, dia após dia, ano após ano. De fácil
utilização quando estiver a trabalhar. E tem de fornecer
os custos totais de funcionamento mais baixos.
Com isso em mente, construímos o novo Valtra da série
A da quarta geração. Partilha muitas das funcionalidade
dos seus irmãos mais velhos, as séries N e T, mas
num formato muito compacto. Possui uma condução
divertida, leve e ágil, mas com potência no solo e com
potência que sobra para a sua atividade.
Acessórios modernos.
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COLHA
O QUE PLANTA.
E MUITO MAIS.
Trabalha arduamente para o seu dinheiro e pretende a maior
rentabilidade quando o gasta. O trator da série A faz valer cada
cêntimo. Diariamente, em todas as épocas, a série A é a sua máquina
de trabalho. O design totalmente modular da Valtra é sinónimo de
plena capacidade de adaptação às suas necessidades. Os módulos
funcionam como blocos de construção para a configuração dos
tratores, criando um menu de especificações do produto que foi
cuidadosamente criado para maximizar o valor para o comprador.
É fácil construir o seu próprio Valtra série A, oferecendo a melhor
opção para a sua exploração. Com a série A não necessita trabalhar
arduamente. Porque está a trabalhar de forma mais inteligente.

MODELOS E POTÊNCIA
A74
A84

75 HP
85 HP

A94
A104

95 HP
100 HP

A114
A124

A134

110 HP
120 HP
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Fiabilidade, ano após ano
Sabemos que se queremos um trabalho bem feito, temos de
ser nós próprios a fazê-lo. É por isso que os componentes
principais dos nossos tratores são produzidos internamente.
O design e a engenharia do chassis inteligente, da
transmissão robusta e da cabina espaçosa são exclusivos
da Valtra. A AGCO Power, o “Sisu”, tem sido o motor da
Valtra há mais de 60 anos. É o motor que define o padrão de
fiabilidade da indústria.

Facilidade de utilização em qualquer trabalho
A série A fornece potência para puxar um arado e agilidade
para alimentar os animais. Proporciona uma visibilidade
excelente para trabalhos de precisão e versatilidade
para acessórios exigentes em termos de potência. O
funcionamento da transmissão não poderia ser mais fácil. O
trator possui um exterior muito compacto, mas o interior da
cabina tem imenso espaço e conforto. A manutenção diária
é simples: verificar o combustível, o óleo e outros líquidos é
feito num instante.
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Baixo custo de propriedade total
O custo total de propriedade está relacionado não só com
os aspetos gerais, mas também com os pequenos detalhes.
O ponto principal é ter uma máquina de trabalho robusta
e duradoura que se adequa à tarefa em mãos. Mas nós
temos de ir mais longe no desenvolvimento de tecnologias e
serviços inovadores que diminuir o impacto na sua carteira.
Os motores AGCO Power apenas com SCR proporcionam a
melhor economia de combustível em geral. Pode selecionar
o Premium Care a um dos nossos contrato de serviço que
corresponda aos seus custos mensais com as suas horas de
funcionamento anuais. A AGCO Finance ajuda-o a encontrar
a solução ideal para o seu investimento. E, finalmente, o seu
concessionário Valtra está sempre disponível para garantir o
desempenho completo e o melhor valor de revenda para o
seu trator.

Série A / 75 - 130 hp
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A OPÇÃO PERFEITA COMEÇA
COM O TAMANHO CERTO.
DEPOIS DISSO, AS POSSIBILIDADES
SÃO ILIMITADAS.
Configurando o seu trator da série A começa com a escolha da potência do motor que melhor se adapta às
necessidades atuais e futuras do seu negócio. Posteriormente, o design modular e longa lista de opções
significam que o seu Valtra pode ser totalmente adaptado às suas necessidades. O seu estúdio Unlimited único
oferece-lhe uma opção verdadeiramente personalizada. Tudo é possível desde configurações de equipamentos
especializadas até pinturas personalizadas - todos cobertos pela garantia de fábrica.
75 - 95 hp, chassis S

100 e 110 hp, chassis M

120 e 130 hp, chassis L

Potência do motor 75, 85 ou 95 hp
Novos motores da série Compact de 3
cilindros
AGCO Power
Distância entre eixos 2250
Transmissão Valtra Power (ou transmissão
mecânica) 12+12R
Muito fácil de utilizar

Motor com potência de 100 ou 110 hp
Novos motores da série Compact de 4
cilindros
AGCO Power
Distância entre eixos 2430
Transmissão Valtra Power (ou transmissão
mecânica) 12+12R
Muito fácil de utilizar

Motor com potência de 120 ou 130 hp
Novos motores da série Compact de 4
cilindros
AGCO Power
Distância entre eixos 2500
Transmissão Valtra Power (ou transmissão
mecânica) 12+12R
Muito fácil de utilizar

Todas as gamas têm transmissão 12+12R com seis velocidades em cada uma das duas gamas de velocidades e creeper opcional.
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GRANDES IDEIAS
NUM PACOTE COMPACTO.
A série A partilha muitas características com os seus irmãos mais
velhos premiados, enquanto oferece dimensões mais compactas para
uma excelente funcionalidade e controlo. A filosofia da forma que
acompanha a função impulsionou o design e produção de todos os
componentes do novo trator. Como habitual, não fizemos restrições ao
aperfeiçoar a nossa máquina de trabalho
mais pequena de 3 e 4 cilindros.
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DESIGN
PREMIADO
COM UM FIM.
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A nova cabina oferece um ambiente de trabalho moderno
e confortável para longos dias no campo. Após o sucesso
premiado das séries N e T, a cabina da série A oferece
visibilidade, conforto e espaço líderes da sua classe. O novo
design com seis postes e duas portas consegue combinar a
excelente visibilidade de uma cabina de quatro postes com a
solidez proporcionada pela estrutura rígida de uma cabina de
seis postes.

CONCEBIDA PARA O CONFORTO
A ergonomia líder da categoria e o baixo
nível de ruído de apenas 75 dB tornam a
série A confortável em todas as situações.
25 centímetros mais larga, mas apenas
três centímetros mais comprida do que a
sua antecessora, a cabina compacta, mas
espaçosa foi concebida para oferecer mais
espaço onde é necessário. A estrutura da
cabina é estreita na dianteira para ajudá-lo
a navegar em ambientes fechados como
edifícios pecuários ou florestas densas. Na
linha do ombro do condutor, a cabina é ampla
para o máximo conforto de trabalho e oferece
muito espaço de armazenamento. O design
inteligente também significa que há espaço
para um banco almofadado para o passageiro.
A unidade de aquecimento inferior opcional
para os pés melhora o seu bem-estar no
trabalho nos dias frios de inverno - assim
como o ar condicionado no calor do verão.
CONCEBIDO PARA VISIBILIDADE
A nova cabina de seis postes foi concebida
para uma excelente visibilidade total, dia após
dia.
Chamamos-lhe o conceito de visibilidade 365
dias por ano:
• O design do pilar em A com uma limpeza
única melhora a visibilidade dianteira.
• O para-brisas com uma curvatura
ascendente e grande janela no tejadilho
(tejadilho de elevada visibilidade opcional)
proporcionam uma excelente vista para as
operações do carregador frontal.
• Devido às dimensões compactas do
sistema de controlo de emissões do motor,
a Série A tem um capot inclinado com
o aspeto e design de 4ª geração para a
melhor visibilidade dianteira no mercado.
• Luzes de trabalho perfeitas e luzes de
presença, médios e máximos líderes de
mercado.
• O grande vidro traseiro e o tejadilho curto
fornecem excelente visibilidade traseira,
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especialmente com o banco rotativo
em 180° para tarefas especiais, como a
silvicultura.
CONCEBIDO PARA SER PRÁTICO
A essência do design escandinavo é muito
mais do que uma boa aparência. Trata-se
de soluções inteligentes que tornam as
operações diárias simples e eficazes sem
um preço adicional. A cabina em forma de
cunha também ajuda a conduzir em espaços
apertados, bem como remove água e neve
ou ramos de árvores. Para tornar mais fácil
a realização de várias tarefas em simultâneo,
a série A está disponível com a famosa
tecnologia Valtra PowerShuttle, com a genial
posição de estacionamento simples de utilizar.
Outro recurso inteligente é o volante com uma
inclinação fácil através do pedal. O acesso ao
banco do condutor não poderia ser mais fácil.
CONCEBIDO PARA DURABILIDADE
O novo design da estrutura da cabina
foi baseado em perfis de curvas e peças
semelhantes às dos automóveis. Isto traduzse numa estrutura mais rígida, sem vibrações
e ruídos suplementares. A qualidade de
construção de topo também garante a
vedação das
portas e janelas, e fornece uma base
resistente para acessórios com
acabamento de alta
qualidade.
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CONCEBIDO
PARA CAUSAR IMPACTO.
A cabina da série A é a mais recente
e oferece o espaço do condutor
mais útil da sua classe. O tejadilho
com inclinação dianteira dá o trator
um aspeto poderoso, até mesmo
agressivo que é sinónimo de trabalho.
Os materiais de qualidade e o
design são evidentes em todos os
detalhes desde a construção da nova
estrutura precisamente concebida
até ao painel de instrumentos
moderno com visores analógicos e
digitais para recursos avançados
como o monitor de desempenho
opcional que o mantém atualizado
sobre o consumo de combustível e a
área trabalhada.

Espaço do condutor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Alavanca principal das mudanças (1-6)
Acelerador de mão
Botão de memória de RPM do motor
Interruptor de tração às 4 rodas (4WD)
Interruptor do bloqueio do diferencial
Interruptor para o carreto creeper
(opcional para os modelos PowerShuttle
A104)
Seletor da gama de mudanças (A ou B)
Alavanca para o carreto creeper (opcional
para os modelos PowerShuttle – A94)
Configurações para a elevação elétrica
hidráulica
Marcador das posições de trabalho
Botão de controlo da posição de trabalho
Interruptor para elevação/manutenção/
descida para elevação elétrica
AutoControl. Destaque para o botão
integrado de descida rápida
Interruptor de elevação/descida para um
engate seguro dos acessórios
Alavanca de libertação do engate de
atrelado
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CARREGADOR FRONTAL
MONTADO DE FÁBRICA.
CONCEBIDO PARA
COMPLEMENTAR
NA PERFEIÇÃO A SUA
MÁQUINA DE TRABALHO.

Os tratores Valtra vêm são fornecidos com carregadores dianteiros
instalados de origem que são perfeitamente integrados no chassis na linha
de montagem. Isto garante a qualidade de montagem e controlos concebidos
ergonomicamente. Como o carregador frontal faz parte integral do design do
trator, não afeta o raio de viragem do trator. A cabina inovadora da série A foi
concebida para proporcionar uma excelente visibilidade durante o trabalho
de carregador frontal e o vidro de alta visibilidade opcional no tejadilho
aumenta ainda mais a visibilidade.
Pensamos que é seguro dizer que, enquanto trator com carregador frontal, a
série A é a melhor no mercado. Como tal, não é surpresa que mais de metade
de tratores Valtra da série A sejam encomendados com um carregador
frontal equipado de fábrica.
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MATERIAL
PODEROSO.

Um cavalo de batalha construído com uma finalidade, robusto,
duradouro e fácil de manter com um estilo moderno - a série A da
Valtra é uma ferramenta versátil para impulsionar o seu negócio.
Quer funcione como a principal máquina ou como parte de uma
frota com outras, a combinação dos novos motores AGCO POWER,
a nova cabina e os novos eixos da transmissão, adaptados
especificamente para o setor de 75-130 hp, garantem que a série
A cumpre a sua missão.
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MOTOR AGCO POWER,
A EXPERIÊNCIA
DE CONDUÇÃO
SEM COMPROMISSO.
Famosos pela sua fiabilidade, durabilidade e
economia de combustível, os motores AGCO
Power de 3,3 litros e 4,4 litros são ecológicos
e silenciosos, oferecendo um binário elevado
através de uma ampla gama de velocidades. A
série A da Valtra é divertida de conduzir e simples
de manobrar devido às características de motor
sem concorrência.
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Apenas o tamanho certo
Os motores AGCO Power são conhecidos por oferecer
uma solução ótima para cada segmento de potência. Um
dos seus pontos fortes é a cilindrada ideal, resultando
numa boa economia de combustível (gasóleo + ureia) e
uma forte capacidade de tração, bem como uma excelente
durabilidade.

Tecnologia apenas com SCR
Já produzimos em série os nossos primeiros tratores
equipados com SCR desde o início de 2009 e temos sido
precursores da tecnologia SCR desde então. Agora, com a
nova série de motores AGCO Power, estamos a introduzir
um dos primeiros tratores de acordo com a Fase 4 na
gama de 100 hp de potência. Ao desenvolver ainda mais a
nossa tecnologia apenas com SCR, temos sido capazes de
manter os custos reduzidos dos nossos clientes e eliminar
a necessidade de soluções adicionais, mais complexas de
tratamento do gás de escape.
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Tecnologia SCR sem manutenção da Valtra
• permite a otimização de motor para melhorar a eficiência
dos fluidos
• reduz o óxido de nitrogénio e as emissões de partículas
• não necessita de um filtro de partículas (DPF) de gasóleo
com uma manutenção intensa
• permite uma excelente visibilidade devido ao tamanho
compacto dos componentes
• 100% livre de assistência sem risco de obstrução
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NOVA TRANSMISSÃO
E SISTEMA HIDRÁULICO –
A POTÊNCIA
DE QUE NECESSITA.
Para garantir que a potência dos novos motores é
efetivamente transferida para o solo, equipamos a série
A com uma nova transmissão altamente eficiente. A nova
caixa de velocidades fornece 12 velocidades de marcha
à frente e marcha-atrás disponibilizadas por 2 gamas.
Seis das velocidades pertencem à gama de velocidade de
campo típica de 4 a 12 km/h. Uma opção de super creeper
oferece velocidades tão baixas como 0,09 km/h (motor
de 1400 r/min), tornando-se uma verdadeira caixa de
velocidades multi-aplicações.
A facilidade de utilização iguala a eficiência. Até mais de 5
toneladas de elevação na ponta dos dedos e quase 100 l/
min de fluxo hidráulico significa que os compromissos não
são necessários. A série A destina-se a efetuar os seus
trabalhos a tempo. Sem tentar, apenas fazendo. Isso é a
Valtra.
22
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AGCO - A LIDERAR
O CAMINHO - SEM MEDO.
O SEU PRÓPRIO CONCESSIONÁRIO
VALTRA
Na sua área, o seu concessionário Valtra
possui os melhores conhecimentos em
termos de tratores e acessórios. Compreende os aspetos técnicos e os desafios que
enfrenta. Pode sempre contactar o seu concessionário e receber o melhor serviço de
consultoria, manutenção, reparação e peças
de reposição para a compra de um novo
equipamento. Os concessionários Valtra são
empresários independentes. A AGCO audita
os seus concessionários representantes
anualmente para garantir que obtém a melhor assistência possível.

Como parte da AGCO, a maior fabricante de máquinas
agrícolas do mundo, disponibilizamos serviços que
o ajudam a gerir a sua maquinaria e maximizar a
produtividade.
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VALTRA PREMIUMCARE
O Valtra PremiumCare permite-lhe antecipar.
de modo flexível, os custos de manutenção
do seu investimento, para que possa gerir melhor os seus custos. A manutenção regular e o
histórico completo de manutenção ajudam a
maximizar o valor de revenda do seu trator. O
Valtra PremiumCare também lhe permite minimizar os custos do ciclo de vida útil. Com o
Valtra PremiumCare, pode padronizar os seus
custos de manutenção até às 10.000 horas de
funcionamento. Além disso, o Valtra PremiumCare inclui uma extensão adicional da
garantia, válida para até cinco anos ou 6000
horas. O Valtra PremiumCare está disponível

para todos os modelos Valtra.
TUDO O QUE NECESSITA – SEMPRE
DISPONÍVEL
O serviço abrangente de peças sobresselentes da Valtra fornece as peças de
que necessita, tão rapidamente como na
manhã seguinte. Isto ajuda-o a manter o
seu trator produtivo durante as atarefadas
épocas de aragem e colheita. A etiqueta
AGCO Parts assegura que está a receber
peças sobresselentes originais da Valtra
que foram rigorosamente inspecionadas e
testadas.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS
Enquanto proprietário de um veículo Valtra, dispõe de acesso à rede de
assistência da Valtra. Os nossos técnicos
qualificados são especialistas em todos
os modelos de tratores Valtra, incluindo
as tecnologias mais recentes e as últimas
funcionalidades. Mesmo que não opte
pelo Valtra PremiumCare, um serviço
regular de manutenção por técnicos aprovados pela Valtra garante que o seu trator
continua a ter um bom desempenho,
época após época. Além disso, o valor de
revenda do seu trator permanece elevado.

Série A / 75 - 130 hp
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A AGCO TORNA-OS IMBATÍVEIS,
NÓS TORNAMO-LOS ACESSÍVEIS.
Na AGCO Finance adaptamos a sua solução financeira
pessoal com base no seu fluxo de caixa e operação.
Diga-nos o quanto pode pagar mensalmente e criamos
um plano de pagamento flexível de acordo com as suas
necessidades de negócios, tendo as variações sazonais
em conta.
Enquanto fornecedor completo de serviços, oferecemos
também serviços de financiamento, tais como locação
financeira, aluguer e seguros. Os nossos serviços variam
entre países, confirme no nosso site Web ou com o
seu concessionário mais próximo quanto às ofertas
disponíveis.
MY VALTRA
Ao comprar um trator Valtra, passa a fazer parte de uma
comunidade online global a que chamamos MyValtra.
Peça conselhos, partilhe experiências, envie fotos e
vídeos e relacione as suas experiências com outros
proprietários de veículos Valtra em mais de 50 países.
www.myvaltra.com
VALTRA UNLIMITED
O estúdio Valtra Unlimited na fábrica Suolahti é
amplamente conhecido pela sua capacidade de
concretizar os desejos dos clientes. O estúdio pode
instalar todos os acessórios e equipamentos que não
estão disponíveis diretamente da linha de produção
durante o processo de fabrico normal.
Os nossos mecânicos na Valtra Unlimited são
especialistas qualificados que possuem as competências
e conhecimentos de toda a fábrica. Tal garante os mais
elevados níveis de qualidade e segurança também para
os nossos produtos personalizados. Todos os acessórios
e equipamentos instalados pelo estúdio Valtra Unlimited
estão cobertos pela garantia de fábrica, e também
fornecemos toda a manutenção e peças de reposição
para os mesmos.
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VALTRA TEAM
A Valtra Team é a revista para os nossos clientes,
publicada duas vezes por ano. Todas as edições contêm
informações úteis sobre as mais recentes inovações
e os métodos de trabalho mais eficientes. Também
pode aceder aos arquivos da revista online e ler artigos
publicados desde 2000.
AGCO ACADEMY
Os tratores e as tecnologias relacionadas, sobretudo
as tecnologias agrícolas de precisão, têm registado
um ritmo de evolução extremamente rápido. A Valtra
Academy treina continuamente os concessionários
e técnicos de reparações Valtra de modo a que o
conhecimento de topo e atualizado que obtém do
concessionário Valtra continue a satisfazer futuramente
as suas necessidades.
COLEÇÃO VALTRA
Na Coleção Valtra, poderá encontrar vestuário e
acessórios de qualidade elevada para trabalho e lazer.
Os materiais e os pormenores são cuidadosamente
selecionados. A roupa reflete a linguagem de
design moderna da Valtra, com materiais leves, mas
extremamente duradouros, que combinam estilo e
funcionalidade.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
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TRATOR MODELO

A74

A84

33 AWIC

33 AWFC

A94

A104

A114

A124

A134

MOTOR
Moto, Agco Power
Cilindros

3

Potência máx. padrão, [kW]

56

Potência máx. padrão, [hp]

75

Binário máx. padrão, [Nm]

312

Inversor electrohidráulico

X

Creeper

X

44 AWFC
4

63

71

75

82

89

97

85

95

100

110

120

130

355

410

850

417

502

540

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OPÇÕES DE TRANSMISSÃO

DIMENSÕES
Distância entre eixos [mm]

2250

2430

2500

Comprimento [mm] (sem peso dianteiro)

4078

4357

4389

Comprimento [mm] (com peso dianteiro)

4424

4703

4735

Altura [mm] (SRI mín. dos pneus)

2664

2713

2713

Altura [mm] (SRI máx. dos pneus)

2714

2763

2788

Altura do centro do eixo traseiro ao topo do tejadilho
padrão [mm]

1963

Raio de viragem (rasto de 1704 mm) [m]

3.72

4.01

4.5

Distância ao solo DIANTEIRA [mm] (máx./mín.)

475 / 425

487 / 437

512 / 437

Distância ao solo CENTRO [mm] (máx./mín.)

500 / 450

543 / 493

520 / 445

Distância ao solo TRASEIRA [mm] (máx./mín.)

490 / 440

506 / 456

534 / 459

Peso (depósitos cheios) [kg]

3500

4000

4500

Distribuição do peso dianteira/traseira [%]

40/60

Peso máximo no eixo dianteiro [kg]

3000

3500

Peso máximo no eixo traseiro [kg]

5000

6400

Peso total máx. [kg]

6200

8500
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Série A / 75 - 130 hp

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

30

Série A / 75 - 130 hp

TRATOR MODELO

A74

A84

A94

A104

A114

A124

TRANSMISSÃO
Caixa de velocidades

mecânica

mecânica

mecânica

Nº de marchas s/ creeper

12

12

12

Creeper (nº de marchas)

12 (opcional)

12 (opcional)

12 (opcional)

40

40

Gama de velocidades creeper (16.9R38)*

0,14-3,06 (versão de 40 km/h)

Velocidade do trator (km/h)

40

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de sistema

Centro aberto

Caudal máximo da bomba (l/min)

65

57 / 98 (padrão com PowerShuttle)

Litros de óleo disponíveis para acessórios [L]

20

32

EIXO DIANTEIRO
Ângulo de oscilação do eixo dianteiro, todas as
posições [graus]

+/- 10°

Ângulo máx. de viragem

55

TRAVÕES
Travões, travões

traseiros multi-discos; 4 discos em cada lado

Travões, dianteiros

–

PNEUS
SRI máx./mín. Dos pneus [mm]

750 / 700

800 / 750

825 / 750

TDP (3 OU 2 VELOCIDADES)
Acoplamento do tipo

mecânico

ou eletro-hidráulico

540/540E DE SÉRIE

A rotações do motor: 1920/1560

A rotações do motor: 1920/1560

540/1000 (OPC)

N.A

A rotações do motor: 1920/1960

540/540E/1000 (OPC)

N.A

A rotações do moto: 1920/1560/1960

3000

4300

HIDRÁULICO TRASEIRO
Capacidade de elevação máxima na extremidade de
ligação [kg]

*Gama de velocidades A104 (SRI 800 mm) com rotações do motor de 2200 rpm
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5200

A134

A NOVA SÉRIE A,
COM UMA NOVA CONCEÇÃO PARA SER
A SUA MÁQUINA DE TRABALHO.

Valtra é uma marca mundial da AGCO.
Valtractor-C.T.M.A, S.A.
Parque Industrial Vale do Alecrim
Rua do Ferro, 150
Pinhal Novo
2950-007 Palmela

Portugal
Tel: 212 388 680
Fax: 212 388 689
www.valtra.pt

www.youtube.com/valtravideos
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobba

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

YOUR
WORKING
MACHINE

