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série A3F
CABINADO E PLATAFORMADO



MODERNA E INOVADORA: 
chegou a nova série a3F
Projetar máquinas com design inovador e arrojado é uma das características 

marcantes da Valtra. Com a nova linha de tratores Geração A3 Fruteiro, não é 

diferente. A série A3F chega ao mercado equipada com o motor AGCO Power 

eletrônico e disponível em quatro versões: o A63F (69 cv), A73F (79 cv),  

A83F (89 cv) e o A93F (99 cv), o mais potente do segmento. 
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99 cv
ÚNICO DA CATEGORIA 
DISPONÍVEL COM 
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qUATRO OPçõES DE TRANSMISSãO 
trazem versatilidade e eFiciência

Os modelos A3F oferecem quatro opções de transmissão sincronizadas, sendo  
uma com reversão, que colocam a máquina entre as mais versáteis da categoria. 
A configuração traz resultados expressivos, como maior facilidade para a execução 
de manobras, movimentos frente e ré, agilidade, eficiência e ganho operacional. 
O excelente escalonamento permite ao operador adequar a marcha certa para cada 
operação, sem gaps de velocidade, oferecendo maior rendimento e menor consumo.

velocidades na tdp
Com duas opções de velocidade de TDP (540 e 540E) e acionamento 
eletro-mecânico, trazem suavidade na liberação, evitando trancos e 
aumentando a vida útil do disco da embreagem.
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MOTOR agco power
As máquinas vêm equipadas com o motor eletrônico AGCO Power Eletrônico de 
três cilindros. Os tratores da linha  também estão alinhados ao Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), e possuem 
o sistema de Recirculação de Gases de Escape interno (iEGR), que limita a 
emissão de poluentes no ar como, monóxido de carbono. 
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cabine DE FáBRICA
O ambiente de trabalho sempre teve atenção especial 
para os projetistas da Valtra. A Série A3F segue o 
alto nível de conforto e ergonomia característicos da 
marca. As versões plataformada ou cabinada dispõem 
de piso plano e de alavancas laterais, melhorando, 
consideravelmente, o conforto operacional.

inFormações instantâneas
O novo painel de instrumentos do A3F é moderno 
e de fácil visualização. Mostra informações 
essenciais e instantâneas para o operador 
tais como consumo de combustível, horímetro, 
rotação e diagnóstico do motor. 

cruise control
Uma ferramenta que traz mais precisão e 
resultado na operação. Ao acionar o Cruise Control 
no painel, o operador faz com que a máquina 
alcance a rotação adequada de cada implemento, 
ganhando em agilidade e rendimento.

redutor
O opcional que permite aplicações em 
baixas velocidades de até 450 metros/hora.
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SISTEMA hidráulico
A série conta com um sistema hidráulico robusto, com capacidade 
de levante de 3.135 kgf, o maior da categoria. Os modelos vêm 
com duas opções de vazão – 42 ou 55 l/min – para atender a 
qualquer tipo de implemento da categoria. Opção de duas ou três 
válvulas de controle remoto e regulagem de vazão.
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3.135 kgf 
A MAIOR CAPACIDADE 
DE LEVANTE DO SEGMENTO 
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ValtraBR
0800 192 211

www.valtra.com.br 

ValtraVideos

valtra é uma marca mundial da agco. 
Este material contém o resumo das informações do 
Produto, cujas especificações podem ser alteradas a 
qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão 
standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, 
antes de comprar, sempre confirme todas as informações 
do Produto com a concessionária de sua região.
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