
tratores 
série a4 9 9 - 1 0 5  c v

conforto para o operador

10% mais agilidade e rendimento

8% mais economia de combustível

100% adequado a sua operação

cabine e carroceria moderna

transmissão sincronizada 12fx12r

aumento na produtividade da lavoura

pacote de personalização tecnológica da máquina

100% na medida
do seu negócio.

sua máquina de trabalho



especificaçÕes a94 a104
rendimento do trator
potência máxima do  motor 
@ 2.000 rpm - cv sae J1995 99 105

torque máximo @ 1.500 
rpm - nm (kgfm) iso tr14396 380 (38,7) 410 (41,8)

potência máxima na tdp - cv  79 85
marca agco power
número de cilindros 3
cilindrada - cm³ 3.300
aspiração turbo intercooler
transmissão
tipo 12f + 12r sincronizada
reversor mecânico – eletro-hidráulico
embreagem seca – multidisco úmida
acionamento mecânico – eletro-hidráulico
eixos

tipo dianteiro – 4x4
traseiro – flange

acionamento eletro-hidráulico
redução final epicíclica
bloqueio do diferencial eletro-hidraulica
tomada de potÊncia
tipo eletro-hidráulica
rotação nominal da tdp - rpm 540 - 540 / 540e*
rotação do motor na rotação 
nominal da tdp - rpm 2.000 (540) / 1.550 (540e)*

sistema de direção
tipo Hidrostática
levante de trÊs pontos
controle eletrônico
capacidade de levante (kgf ) 4.300

funções de controle eletrônico posição, profundidade, reação, 
controle de transporte e intermix

ao fixar implementos pesados em 3ps, observe o limite de carga das rodas

especificaçÕes a94 a104
sistema hidráulico
controle remoto
tipo independente
bomba engrenagem 
número de válvulas 2 / 3
fluxo máximo (l/min) 57 / 98
pressão máxima - bar (kgf/cm²) 200 (204)
rodado
dianteiro traseiro
14.9-24 r1 18.4-34 r1
12.4-24 r1 13.6-38 r1 duplo
*consulte a disponibilidades com seu concessionário / pacote de vendas

freios
freio de serviço - tipo multidisco úmido
acionamento Hidráulico
freio de estacionamento - tipo freio de mão mecânico
capacidades

tanque de combustível (l)
140 plataformado

153 cabinado
bitola
dianteiro mínima-máxima (mm) 1.300 / 2.000
traseiro mínima-máxima (mm) 1.430 / 2.470
largura externa traseira (mm) 1925
pesos e dimensÕes
comprimento total (mm) 4.305
distância entre eixos (mm) 2.430
altura máxima (mm) 2.637
largura externa traseira máx. (mm) 1.925
vão livre máx. (mm) 480
peso máximo com lastro (kg) 5.300 5.850
*dimensões se aplicam aos modelos cabinados
**consulte disponibilidade de modelos e versões

opcionais
super creeper 
para-lamas dianteiros 
piloto elétrico valtra guide, by trimble 

especificaçÕes (todos modelos)
velocidades de trabalho e transporte 
rotação do motor - rpm  2.200
pneu   18.4-30 r1

marchas velocidade /
redutor de velocidade marchas velocidade /

redutor de velocidade
l1 1.2 0.1 H1 3.5 0.3
l2 2.9 0.2 H2 8.2 0.6
l3 4.0 0.3 H3 11.3 0.8
l4 5.5 0.4 H4 15.7 1.1
l5 7.7 0.6 H5 21.8 1.6
l6 9.3 0.7 H6 26.3 1.9
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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. 
fop/vt/a4/fv/Jun-2021


