
série A4 + A4s
79 – 135 cv



VersATiLiDADe NO CAMPO.
ALTO reNDiMeNTO NAs OPerAÇÕes.
Os tratores das séries A4 e A4s simbolizam o que há de mais versátil e funcional no mercado de máquinas 
agrícolas. A linha A4s, disponível nos modelos A74s, A84s e A94s, simboliza praticidade para o agricultor. 
O motor AGCO Power confere o torque necessário para todas as atividades no campo e as transmissões 
12x12 com reversão mecânica ou eletro-hidráulica representam alto rendimento. As máquinas podem ser 
equipadas com Super Creeper, que proporciona uma transmissão 24x24 para as duas versões. 

Nos modelos A94 e A104, a Série A4 carrega consigo a tecnologia da Valtra aplicada no motor AGCO Power, 
na transmissão 12x12 sincronizada, no Power Shuttle e na capacidade de trabalhar em baixas rotações 
com o Super Creeper. 

MODeLOs e POTÊNCiAs
SAE J1995 / ISO TR14396

A74s 79 / 76 cv

A84s 89 / 86 cv

A94s 99 / 95 cv

A94 99 / 95 cv

A104 105 / 101 cv

A114 115 / 111 cv

A124 125 / 121 cv

A134 135 / 131 cv
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CONfiAbiLiDADe, ANO APós ANO
Sabemos que, se desejamos que o trabalho seja 
bem feito, é melhor que nós mesmos o façamos. 
Por isso, produzimos os principais componentes 
de nossos tratores. Nós mesmos projetamos e 
construímos o chassi inteligente, a transmissão 
potente e a cabine. A AGCO Power, o “Sisu”, é o 
motor Valtra há mais de 60 anos. É o motor que 
define o padrão industrial de confiabilidade.

fACiLiDADe De usO eM quALquer TrAbALhO
A Série A possui a força suficiente para puxar um 
arado e, ao mesmo tempo, a agilidade para ali-
mentar seus animais. Ela oferece uma excelente 
visibilidade para trabalhos de precisão e versati-
lidade para implementos que necessitam muita 
potênca. A operação de transmissão não pode-
ria ser mais fácil. O trator é compacto do lado de 
fora, mas dentro da cabine tem-se muito espaço 
e conforto. A manutenção diária é simples: verifi-
car o consumo de combustível, óleo e outros pro-
dutos líquidos.

bAixO CusTO TOTAL De PrOPrieDADe
O custo total de propriedade está relacionado 
com as grandes estruturas, mas também com os 
pequenos detalhes. O principal é ter à mão uma 
máquina robusta e durável. Mas nós fomos mais 
longe e desenvolvemos tecnologias inovadoras e 
serviços que aumentam seus rendimentos finan-
ceiros. Você pode selecionar o atendimento Pre-
mium ou os contratos de atendimento ao clien-
te que correspondam aos seus custos mensais 
para as horas anuais de operação. A AGCO Finan-
ce ajuda você a encontrar uma solução ideal para 
o seu investimento. E, finalmente, o seu distribui-
dor Valtra está sempre pronto a lhe ajudar a ob-
ter uma performance eficaz e o melhor valor de 
revenda para o seu trator.
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COMeCe suA jOrNADA 
esCOLheNDO eNTre uM DOs 
8 MODeLOs DisPONíVeis.
A configuração do seu Série A começa com a escolha da potência que melhor se encaixa às necessida-
des atuais e futuras de seu negócio. Depois disso, o design modular e a lista repleta de opções indicam 
que o seu Valtra pode ser adaptado às suas necessidades. Nossas oficinas exclusivas oferecem a 
você um resultado verdadeiramente customizado. 

Todas as séries têm 12F + 12R de transmissão com seis velocidades em cada uma das duas faixas e creeper opcional.

•  Novos motores AGCO Power  
da Série Compact de 3 cilindros

• Distância entre eixos de 2.250 mm

• Valtra Power shuttle transmission 12F + 12R

•  Novos motores AGCO Power  
da Série Compact de 3 cilindros

• Distância entre eixos de 2.430 mm

• Valtra Power shuttle transmission 12F + 12R

79 - 89 - 99 cv, chassi s 99 - 105 cv, chassi M
•  Novos motores AGCO Power  

da Série Compact de 4 cilindros

• Distância entre eixos de 2.500 mm

• Valtra Power shuttle transmission 12F + 12R

115 - 125 - 135 cv, chassi L
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PrOjeTO PreMiADO 
que fAZ TODA 
A DifereNÇA.
A cabine oferece um ambiente de trabalho de 
última geração e confortável para longos dias 
no campo. Seguindo os passos de sucesso da 
Série T – premiada na Europa – a cabine Série A 
oferece os melhores níveis de visibilidade, con-
forto e espaço da categoria. O novo design de 
seis barras combina a excelente visibilidade de 
uma cabine de quatro barras com a solidez pro-
porcionada pela estrutura rígida de uma cabine 
de seis barras.
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PrOjeTADA PArA PrOPOrCiONAr óTiMA VisibiLiDADe 
A cabine de seis barras foi projetada para permitir excelen-
te visibilidade durante todas as jornadas de trabalho. É o 
que nós chamamos de conceito de visibilidade nos 365 dias:
•  O design exclusivo alongado do pilar A melhora a visibili-

dade dianteira.
•  O para-brisa curvado para cima e a ampla janela no teto (teto 

de alta visibilidade opcional) permitem um excelente panora-
ma de visão para operações de plainas frontais.

•  Devido às dimensões compactas do sistema de controle 
de emissões do motor, a Série A tem um capô inclinado 
com design de 4ª geração para obter a melhor visibilidade 
frontal do mercado. 

•  Luzes de trabalho perfeitas e as melhores vigas superio-
res, inferiores e centrais do mercado.

•  A grande janela traseira e o teto curto proporcionam ex-
celente visibilidade traseira, especialmente em função do 
assento giratório de 180°, muito útil para tarefas especiais 
como silvicultura.

PrOjeTADA PArA OfereCer O MáxiMO De CONfOrTO 
A melhor ergonomia da classe, aliada a um baixo nível de 
ruído (apenas 75 dB), garante que a Série A ofereça uma 
experiência confortável em quaisquer situações. Com 25 
cm a mais de largura e 3 cm a mais de comprimento que 
a de seu antecessor, a cabine compacta, porém espaçosa, 
foi projetada para oferecer mais espaço onde é realmente 
preciso. A estrutura da cabine é estreita na parte da frente 
para ajudá-lo a dirigir em áreas de galpões ou em regiões de 
florestas densas. Na linha do ombro do operador, a cabine 
é larga para o máximo conforto de trabalho, além de propi-
ciar muito espaço de armazenamento. O design inteligente 
permite ainda que haja espaço para um ótimo assento es-
tofado de passageiro. 

PrOjeTADA PArA PerMiTir PrATiCiDADe 
A essência do design escandinavo traz muito mais do que 
apenas boa aparência. Trata-se de soluções inteligentes 
que tornam as operações diárias fáceis e eficazes. Para 
executar multitarefas de forma mais fácil, a Série A está 
disponível com o Power Shuttle, que conta com a posição 
de estacionamento simples de operar. Outra característica 
inteligente é o volante com prático pedal de inclinação.

PrOjeTADA PArA Ter DurAbiLiDADe
O novo design da cabine é baseado em perfis curvos e peças 
desenhadas em profundidade semelhantes às dos carros. Isso 
se traduz em uma estrutura mais rígida e livre de vibrações 
e ruídos extras. A qualidade de construção premium também 
garante a vedação de portas e janelas, e fornece uma base 
robusta para encaixes de acabamentos de alta qualidade.
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CAbiNe e
CONTrOLes.
A cabine da Série A é a mais recente, e oferece o espaço opera-
cional mais eficiente de sua classe. O teto com inclinação dian-
teira proporciona ao trator um visual potente, até agressivo, o 
que certamente pode gerar mais negócios. Materiais e design 
de qualidade estão aparentes em todos os detalhes, desde o 
projeto preciso de quadros novos até os painéis modernos, com 
displays analógicos e digitais para funções avançadas, como o 
monitor de desempenho operacional que mantém você atualiza-
do sobre o consumo de combustível e área trabalhada.
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esPAÇO DO OPerADOr
1 - Alavanca de mudança de velocidade.
2 - Controles hidráulicos auxiliares.
3 - Botão de rotação armazenada do motor.
4 - Alavanca de ajuste do levante hidráulico traseiro.
5 - Ajuste de parada de altura/profundidade do levante hidráulico traseiro.
6 -  Faixa adicional do levante hidráulico traseiro (a ser usado apenas para desbloquear o engate da coleta, se instalado).
7 - Acelerador manual.
8 - Interruptor de elevação/posição neutra/descida do levante hidráulico traseiro.
9 - Interruptor de acionamento da tração dianteira.
10 - Interruptor de engate de bloqueio do diferencial.
11 - Tecla de ajuste do levante hidráulico.
12 - Interruptor de engate da tomada de potência traseira.
13 - Interruptor dos faróis de trabalho traseiros.
14 -  Interruptor dos faróis de trabalho dianteiros (se esta opção estiver disponível).
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rObusTeZ e 
fáCiL MANuTeNÇãO.
Uma máquina de trabalho bem construído, robusto, durável e fácil de man-
ter, com estilo moderno – o Valtra Série A é uma ferramenta verdadeira-
mente versátil para impulsionar seus negócios. Trabalhando como a prin-
cipal máquina ou como parte de uma frota, a combinação dos recentes 
motores AGCO Power, a inovadora cabine e os novos eixos transversos, 
especificamente adaptados para a categoria de 79 a 135 cv, garante com 
que a Série A desempenhe suas funções impecavelmente.
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MOTOr AGCO POwer.
ALTA POTÊNCiA.
Os motores AGCO Power são sinônimos de alto rendimento e econo-
mia, pois são desenvolvidos exclusivamente para o meio agrícola, 
o que confere excelente desempenho nas atividades do setor. Com 
alto torque, os motores possibilitam o trabalho nas mais diversas 
condições e a durabilidade garante a presença dos tratores onde 
eles devem sempre estar: no campo.

A74s A84s A94s A94 A104 A114 A124 A134

Potência máx. do motor
@  2.000 rpm - cv (kw)

SAE J1995 79 (58) 89 (65) 99 (73) 99 (73) 105 (77) 115 (85) 125 (92) 135 (99)

ISO TR14396 76 (56) 86 (63) 95 (70) 95 (70) 101 (74) 111 (82) 121 (89) 131 (96)

Torque máximo 
@ 1.500 rpm - Nm (kgfm) ISO TR14396 312 (31,8) 347 (35,4) 355 (36,2) 380 (38,7) 410 (41,8) 417 (42,5) 510 (52) 540 (55)

Tipo de transmissão 12x12 Sincro

Tipo de motor AGCO Power 3,3 litros – 3 Cilindros* AGCO Power 4,4 litros – 4 Cilindros*

Vazão (l/min) 65 l/min 57 ou 98 l/min

Versão Cabinado / Plataformado

Distância entre eixos 2.250 mm 2.430 mm 2.500 mm

Capacidade de levante 3.000 kg 4.300 kg 4.950 kg

*Em conformidade as especificações de emissões MAR-1
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Máxima confiabilidade
Reconhecidos pela qualidade e desempenho, os motores 
AGCO Power foram desenvolvidos com 3 e 4 cilindros de 
alto torque para as Séries A4 e A4s. Por serem desen-
volvidos e fabricados pela mesma fábrica, os tratores e 
motores possuem total compatibilidade, o que garante 
máximo rendimento nas operações.

Meio ambiente
Em respeito ao meio ambiente e à norma MAR-1 do Pro-
conve, as máquinas das Séries A4 e A4s saem de fábri-
ca equipadas com o sistema iEGR, que minimiza as emis-
sões de poluentes na natureza.
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NOVA TrANsMissãO e sisTeMA hiDráuLiCO. 
Os reCursOs que VOCÊ PreCisA.
Para garantir que a potência dos novos motores seja efetivamente 
transferida para o solo, equipamos a Série A com uma nova transmis-
são altamente eficiente. A nova caixa de câmbio fornece 12 velocidades 
de avanço e de ré, em 2 faixas. Seis das velocidades ajustam-se à faixa 
de velocidades de trabalho típica de 4 a 12 km/h. Uma opção de Super 
Creeper oferece velocidades de até 0,09 km/h (motor 1400 r/min), tor-
nando-a uma verdadeira caixa de câmbio de múltiplas aplicações.

Facilidade de uso significa eficiência. A alta capacidade de levante 
e o fluxo hidráulico de quase 100 l/min significam que não haverão 
perdas. A série A foi projetada feita para que seus trabalhos mais 
difíceis sejam concluídos no prazo. Não ficamos só na tentativa, nós 
fazemos. Assim é a Valtra.

[14] VAlTRA  



serviço especializado

fuse Contact Center 

Os clientes Valtra podem contar com a AGCO Service para manter suas máquinas em pleno fun-
cionamento, com garantia de alto rendimento e rapidez. Isso porque a marca possui uma equipe 
formada por profissionais competentes a fim de prestar um suporte técnico de qualidade nas 
concessionárias ou nas propriedades agrícolas. 

Por todo o Brasil, a Valtra procura capacitar os colaboradores de suas concessionárias com trei-
namentos, novas ferramentas e programas. Assim que uma máquina Valtra necessitar de repa-
ros, a equipe AGCO Service estará pronta para prestar a assistência adequada.

suporte integral

Para atender toda a demanda de aproximadamente 500 concessionárias autorizadas, a AGCO 
Parts dispõe de três Centros de Distribuição instalados estrategicamente no território nacional. 
Em Jundiaí (SP), sede brasileira da empresa, o espaço de quase 21 mil m² atende a toda região 
sudeste com um estoque de 80 mil itens. Além deste, também possuímos centros de distribui-
ção localizados estrategicamente em Anápolis (GO) e Ernestina (RS) que contabilizam mais de 
40 mil itens em estoque. AGCO Parts, sempre pensando na satisfação do cliente, exija Peças Ge-
nuínas AGCO Parts!

**Os Centros de Distribuição de peças, foram estrategicamente pensados dentro de nosso país, 
para garantir agilidade e rapidez na entrega das peças por todo Brasil. Além disso temos também 
todo mercado latino Americano, com exportações para Uruguai, Chile e Paraguai por exemplo.

Peças Genuínas Valtra

Atenta às necessidades de seus clientes, a Valtra possui marcas de suporte para auxiliar o ho-
mem do campo em tempo integral. Com o objetivo de facilitar a compra de máquinas existe a 
AGCO Finance, que está à disposição dos clientes Valtra para oferecer formas diferenciadas de 
financiamento agrícola. A unidade de negócios possui ferramentas de crédito com condições ex-
clusivas e uma equipe especializada na área de máquinas para o campo. 

Outra opção é o Consórcio Nacional Valtra, que tem garantia de entrega pela fábrica e facilida-
des inovadoras no mercado de consórcio brasileiro, permitindo a seus consorciados uma forma 
planejada e econômica na aquisição e renovação de sua frota. Toda linha de produtos Valtra, tra-
tores, colheitadeiras, pulverizadores e implementos, disponíveis para consórcio.

Contact Center

A estratégia Fuse é uma iniciativa global da AGCO para a agricultura de precisão, que abran-
ge todos os produtos, tecnologias atuais e futuras e serviços da AGCO.

O Fuse Contact Center é um canal de contato com os usuários de tecnologias AGCO, que in-
cluem piloto automático, tele metria, diagnóstico, controle de aplicação, monitoramento de 
produtividade, aplicativos móveis e monitoramento de armazenamento de grãos. O objetivo é 
disponibilizar um canal de atendimento direto e apoiar os usuários com orientações, dúvidas 
de configuração, operação e relatórios.

Chamadas de dentro do Brasil 0800 761 8611 
Horário: Das 4h às 23h (horário de Brasília) – Disponível: 7 dias por semana
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ValtraGlobal
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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