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Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Elke koper kan zijn trekker naar eigen ideeën samenstellen. Valtra heeft daarbij een beetje geholpen door de N121
in twee basisversies aan te bieden, de HiTech en de luxere Advance. De test is van de HiTech variant.

Valtra N121 HiTech
Finse veiligheid, altijd wat extra

N

iet alles onder een noemer en dan in
verschillende kleuren op de markt
brengen. De top van het AGCO-concern
in navolging van Robert Ratliff ook Martin
Richenhagen, zet duidelijk in op duidelijk
herkenbare merken. Natuurlijk zijn er componenten die Valtra met de zusterbedrijven uit
Marktoberdorf en Beauvais uitwisselt, maar
de typische kenmerken blijven toch overeind.
De verschillen komen vooral tot uitdrukking
in componenten die aan het koude milieu in
Scandinavië zijn gerelateerd. Motorisch maakt
Valtra gebruik van Sisu-motoren, sterke en
taaie krachtbronnen. Voor de transmissie van
het vermogen naar de rijaandrijving plaatst
Valtra voor de versnellingsbak een vloeistofkoppeling. Resultaat: soepel wegtrekken
zonder afslaan van de motor. Dat de
veiligheidscabine van een goed werkende
klimaatregeling is voorzien, spreekt uit
het voorgaande voor zich.

Brandstofverbruik
Door de aftakassen aan te drijven bij toerentallen
onder nominaal blijft het (specifieke) verbruik op
een redelijk niveau. Rijden op maximum toerental
tijdens wegtransport is af te raden, want het brandstofverbruik groeit sterker dan de winst in tijd.
Onverklaarbaar blijft het verschil in motortoerental
tussen optimaal specifiek verbruik en maximum
koppel.

Motor blijft vasthoudend
De Valtra N121 HiTech heeft een viercilinder
Sisu diesel met common-rail inspuiting en met
een uitlaatgascompressor met tussenkoeling.
De zuigers hebben een boring van 108 mm en
een slag van 120 mm. Dat geeft aan deze lange
slag motor een inhoud van 4.397 cm3.
Brandstofpomp en inspuitsysteem worden
elektronisch gestuurd en zijn geprogrammeerd op basis van HiTech, het principe dat
Valtra in 1997 introduceerde ter bescherming
tegen overbelasting van de aandrijflijn. Bij de
officiële, stationaire vermogenstest wordt aan
de aftakas een maximum vermogen gemeten
van 85,7 kW bij 2.000 omw./min. Het motorvermogen is dan 93 kW (126 pk), volgens de
norm ECE-R24. Bij hogere toerentallen zorgt
de procescomputer voor een verdere reductie
van de brandstoftoevoer. Bij nominaal toerental (2.200 omw./min) is het gemeten vermogen
80,4 kW. De koppelkromme verloopt iets
opbollend met een gemiddelde stijging van
38%. Het maximum koppel is bij deze trekker
elektronisch constant gehouden tussen 1.100
en 1.500 omw./min. Het bovenste toerental is
vrij hoog. De motor wijkt daarbij af van de
algemene regel, dat de optima in de koppelkromme en in de specifieke brandstofkromme
bij hetzelfde toerental wordt bereikt.
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Afmetingen
Valtra N121 HiTech

A Hoogte cabine/
uitlaat (mm)
2.790
B Lengte (mm)
4.450
C Wielbasis (mm)
2.565
D Vrije ruimte (mm)
480
E Breedte (mm)
2.480
F Spoorbreedte (mm)
– vooras
1.650 - 2.110
– achteras
1.710 - 2.090
G Draaistraal (mm)
5.000
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Valtra N121 HiTech... Technische specificaties

Transmissie

Banden tijdens test:
– voor:480/65R28 en achter:600/65R38
In Nederland wordt de Valtra N 121 HiTech standaard
geleverd op:
– 14.9R28 voorbanden en 18.4R38 achterbanden
Andere leverbare bandenmaten voor voor- en achteras zijn:
– 16.9R28 met 20.8R38,
– 480/65R28 met 600/65R38 en
– 540/65R28 met 650/65R38

Algemeen
Merk en type Valtra N 121 HiTech met vierwielaandrijving
Cabine
Valtra
Fabrikant
Valtra
FAT- testnummer trekker
1909/06
De trekker is getest door FAT in Tänikon (Zwitserland)

Aftakas
Soort en type
onafhankelijk,met zes spiebanen
Toerental
540 en 1.000 omw./min
Diameter stomp:
34,9 mm.
Frontaftakas:
– toerental
1.000 omw./min
– diameter
34,9 mm
Het standaard toerental van de frontaftakas correspondeert met een motortoerental van 2.000 omw./min.

Motor
Merk
Cilinders
Luchttoevoer
Boring en slag
Inhoud
Vermogen

Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
13 l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud transmissie en achterbrug,incl.hydraulisch
systeem,stuurinrichting en eindaandrijving
55 l
Verversingsinterval transmissie
2.000 uur
Verversingsperiode voorasaandrijving
500 uur

Vermogen aan de aftakas
Maximum *)
Bij nominaal toerental
Bij 540 omw./min aftakas
Bij 1.000 omw./min aftakas

Sisu
4,met common-rail
turbo en tussenkoeler
108 x 120 mm
4.397 cm3
101 kW (137 pk)

91,0 kW
80,4 kW
85,4 kW
85,7 kW

1.980 omw./min
2.200 omw./min
1.874 omw./min
2.000 omw./min

*) in de hoogste versnellingen

Equivalent draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
349 Nm 2.200 omw./min
Maximum
482 Nm 1.500 omw./min
Koppelstijging
38%
Motortoerental onbelast
2.400 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Soort brandstofpomp
Inspuiting
Inspuitdruk
Merk en type verstuivers
Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
Bij 2.000 omw./min *)
Bij 2.200 omw./min

Bosch
elektronisch geregeld
Common Rail
280 bar
Stanadyne,multihole

252g/kWh
236 g/kWh
251 g/kWh

*) is het aftakastoerental bij 1.000 omw./min.

Gewichten,zonder ballast en met frontaanbouw
Het gewicht van de trekker,zonder extra ballast,bedraagt
in de test 4.710 kg. Het gewicht van de Nederlandse uitvoering,volgens opgave importeur (zonder brandstof),is 4.350
kg. Eens te meer blijkt hier weer uit dat de uitrusting van de
trekker en al dan niet gevulde brandstoftank (van 150 l) een
behoorlijk grote invloed hebben. Met ballast,bestaande uit
wiel- en frontgewichten mag het totale gewicht niet groter
worden dan 9.000 kg.
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen voor- en
achteras: 1:1,323
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Hydraulische installatie
Merk
Bosch
Type
open center
Capaciteit tandwielpomp *)
56 l/min bij 172 bar
Max.werkdruk
202 bar
Hydraulisch vermogen bij 90% van max.druk 14,4 kW
Olie voor extern gebruik
30 l
Aantal regelventielen
standaard 2,dubbelwerkend,
maximaal 3 (optie)

Motorkarakteristieken

De N121 HiTech heeft een moderne transmissie, die
over alle versnellingen en over de werkgroep en de
transportgroep zonder te koppelen kan worden
geschakeld. Bij de geteste uitvoering met meervoudige platenkoppeling is geautomatiseerd versnellen van 0 tot 40 km/h niet mogelijk. In de uitvoering
met HiTrol vloeistofkoppeling bestaat die mogelijkheid wel.

Op de brandstoftank zit een Traxx-sticker.
Gebruik kwaliteit, schrijft importeur Kuiken
dus voor.

Extra brandstoftoevoer
Omdat in de hoogste versnellingen van de
transportgroep de hele aandrijflijn veel toeren
maakt, is het draaimoment veel lager dan bij
vermogensoverdracht bij beperkte snelheid.
Valtra benut die ruimte door in die hoogste
versnellingen extra brandstof in te spuiten en
het motorvermogen op te voeren tot 101 kW
(137 pk) bij nominaal toerental.

Gezonde motor
De lijn van het specifieke brandstofverbruik

De Nederlandse fronthef en -aftakas wordt op
de fabriek gemonteerd. De motor zit niet meer
boven de vooras, maar gewoon weer voor de
koppeling.

laat een optimum zien bij 1.300 omw./min. Bij
dat toerental is echt sprake van een dip. Vrij
snel stijgt het specifieke verbruik. Vanaf ongeveer 1.900 omw./min ‘explodeert’ de verbruikscurve naar grote hoogtes. Vol gas over de
openbare weg om vijf minuten eerder thuis te
zijn, wordt dan een relatief dure bezigheid. De
gestandaardiseerde aftakastoerentallen liggen
bij 1.874, resp. 2.000 omw./min van de motor.
Het specifieke verbruik bij volle belasting is
bij de 540-aftakas 250 g/kWh en bij de 1.000toeren aftakas 265 g/kWh. Dat zijn ‘gezonde’

waarden. Aandrijven over de 540-aftakas is dus
een stukje zuiniger. Bij een blik op grafieken
van vermogen, koppel en verbruik is goed te
zien, dat deze keuze heel bewust is gemaakt.
Bij die toerentallen is het aftakasvermogen
bijna maximaal en het verbruik flink verminderd. Eens te meer weer een bewijs dat door
heel hoge motortoerental het brandstofverbruik op ongewenst hoog niveau komt.
De N121 is af fabriek leverbaar met een
combinatie van een fronthefinrichting en
een frontaftakas.

*) In de Nederlandse uitvoering 71 /l/min.

Hefinrichting en hefvermogen
Categorie
III
Doorgaande hefkracht door hele traject:
– tussen de vanghaken
6.200 daN
– over een afstand van
770 mm
– afstandsbediening
drukknoppen,op spatborden
Trekhaaktest
De trekprestaties van deze trekker zijn tijdens de test
niet gemeten.Met een verhouding tussen maximum
vermogen en gewicht van 63 kg/kW en 40 procent van
het totale gewicht rustend op de vooras is wel een situatie
gecreëerd voor een goede ontwikkeling van trekkracht.
Daarbij mag de trekker ook nog met behoorlijk wat extra
gewicht worden uitgerust om nog meer trekkracht te
kunnen ontwikkelen.
Geluidsniveau
In de cabine
Omgevingsgeluid

73,5 dB(A)
85 dB(A)

Prijs
De bruto-adviesprijs van de Valtra N 121 HiTech met
vierwielaandrijving is 64.870 euro excl.BTW,geleverd
op 14.9R28 voorbanden en 18.4R38 achterbanden.
In de ruime cabine zijn de hendels en knoppen overzichtelijk gepositioneerd. Linksboven op het instrumentenpaneel zit autocontrol en rechtsboven de instelknoppen
voor hydrauliek. Met het pientere rode hendeltje links onder het stuur kun je elektronisch van rijrichting veranderen en de handrem activeren. De transmissie heeft
12 basisschakelingen voor en achteruit, verdeeld over drie groepen. Elke versnelling is weer over drie niveaus onder belasting te schakelen, zodat in totaal 36 versnellingen beschikbaar zijn.
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Hefinrichting en hydrauliek
De zwaar uitgevoerde hefinrichting is door de gunstige gewichtsverhouding tussen voor- en achteras,
tot grote prestaties in staat. In de standaard uitvoering in ons land heeft de N121 HiTech een open
center circuit met een vaste pompopbrengst van
73 l/min bij 175 bar. Voor de bediening van de
externe cilinders ruim voldoende.

Rijden zonder koppelen
De Valtra N121 HiTech uit onze test heeft een
transmissie met 12 basisschakelingen zowel
vooruit als achteruit, verdeeld over drie groepen. Elke versnelling in een groep is weer over
drie niveaus onder belasting te schakelen,
zodat in totaal 36 versnellingen beschikbaar
zijn. De rijsnelheid begint bij vol gas bij 700
m/h en eindigt bij 43,0 km/h bij gereduceerd
motortoerental. Dat laatste bouwt Valtra in
om aan de toelatingseisen in diverse landen te
voldoen, waarbij de trekker maximaal 40 km/h
(+ 10%) mag kunnen rijden.
Links onder het stuur zit een hendel voor het
elektronisch veranderen van de rijrichting.
Met deze hendel kun je ook de handrem elektronisch activeren. De rijsnelheid moet dan tot
minder dan 2 km/h zijn gedaald. De koppeling
zelf bestaat uit een meervoudige, natte platenkoppeling. Al die functies worden elektronisch
geregeld en aangestuurd door het Power
Control Systeem. Dat PCS beschermt de trans-

missie ook tegen onjuiste handelingen, zoals
veranderen van rijrichting bij meer dan 10
km/h, activeren van de handrem bij meer dan
2 km/h en het inactiveren van defect geraakte
componenten.
Wie meer comfort wil, kiest bij de overbrenging voor een vloeistofkoppeling. Bij ingeschakelde Autotraction versnelt de trekker vanuit
stilstand tot maximumsnelheid zonder dat de
koppeling wordt gebruikt. Wie nog meer comfort bij het schakelen wil, komt bij de Advance
terecht. Bij die versnellingsbak schakelt de
elektronica – met een knop op een pook – niet
alleen binnen de groepen, maar ook tussen de
werk- en de transportgroep.

Vierwielaandrijving en grendels
De voorwielaandrijving is in- en uitschakelbaar.
Op basis van de gewenste trekkracht schakelt
de procescomputer de voorwielaandrijving in,
met een reactietijd van ongeveer een seconde.
Zowel het differentieel in de vooras als in de

Valtra N121 HiTech: De ervaringen van een gebruiker

Valtra N121 HiTech: Wat zijn alternatieven?

Merk
Type

Case IH
125 Maxxum
Multicontroller

Fendt
414 Vario

John Deere
6630 Premium

Motor
Aantal cilinders /drukvulling
Brandstofinspuiting
Inhoud (cm3)
Motorvermogen (kW / pk)
Nom.toerental (omw./min)
Bepaald volgens
Max.koppel (Nm) bij… omw./min
Transmissie
Vmax (km/h)
Hydraulisch systeem
– max.werkdruk (bar)
– max.pompcap.(l/min)
Hefvermogen kogels (daN)
Gewicht (kg)
Prijs (euro) *)

CNH
6 TI
Common-rail
6.728
93
2.200
ISO 14394
606 /1.400
24 / 24
40
CCLS
210
113
6.218
4.940
69.391

Deutz
4TI
Common-rail
4.038
96
2.200
ECE-R 24
589 /1400
Vario/2
50
CCLS
200
110
6.646
5.420
100.553

DPS
6 TI
Common-rail
6.788
92
2.300
ECE-R 24
N.B.
24 / 24
40
CCLS
200
96
7.420
5.230
76.958

In de vermogens tussen 90 en 100 kW beginnen
sommige fabrikanten te twijfelen over de zin en
het nut van trekkers met viercilinder motoren.
Valtra niet, want door de kortere wielbasis zijn
trekkers met viercilinders vaak wendbaarder dan
de langere zescilinders. Bij Fendt is daarom de
400 Vario-serie naar boven uitgebreid met vier
typen. Case IH en John Deere zijn het omslagpunt
naar zespitters al gepasseerd. De Valtra N121 in de
HiTech uitvoering heeft flink wat elektronica. Dat is
ook het geval bij de drie trekkers in de tabel. Alle
motoren zijn verschillend. De viercilinders worden
wel aanzienlijk zwaarder belast dan de zescilinder
motoren. Bij de transmissies moeten de trekkers
met zes cilinders het stellen met minder schakelingmogelijkheden. Soepel aanpassen aan de
bewerking blijft echter goed mogelijk. De hydrauliek laat een opvallende overeenkomst zien in
werkdruk en pompcapaciteit en daarmee ook in
prestatie. Het hefvermogen is weer een verhaal
apart. De constructie van de basishef is sterk
genoeg en torent ruim uit boven het totale trekkergewicht. Bij welke hefkracht de trekker aan de
voorkant omhoog komt, vertelt het verhaal niet.
Tenslotte de prijs. Dat Fendt een nogal hoge cataloguswaarde heeft, is bekend maar een verschil
van 30.000 euro is wel erg royaal.

*) De prijs is een richtprijs.Door diverse alternatieve modules (o.a.bij transmissie, voorasvering en bandenmaat) kan deze afwijken.

“Eerst op de handrem, dan pas wegrijden”
“Kinderen zijn slim. Ze weten al lang dat je met de hendel onder het stuur kunt
wegrijden. Als zij dat hendeltje bij de Valtra N121 naar voren bewegen, gebeurt
er echter niets want het systeem is extra beveiligd. Bovendien is een kind niet
zwaar genoeg om het elektrische contact onder de zitting te herstellen en hij
weet ook niet dat je het hendeltje vanuit neutraal eerst in de parkeerstand moet
zetten voordat de transmissie weer kan gaan werken. Een typisch staaltje van

Finse logica bij veiligheid.”Zo eindigt het gesprek met Martin de Visser, akkerbouwer in Dronten. “Vorig jaar heb ik de Valtra 6750 EcoPower ingeruild voor de
N121 HiTech. Ik wilde wat meer vermogen, een 50 kilometerbak en ook kennis
nemen van de laatste nieuwste snufjes. Over de motor kan ik kort zijn: taai en
nooit stuk. Ik heb bovendien het idee dat met common-rail inspuiting het omgevingsgeluid is teruggedrongen. Door de Power Boost wordt het taaie karakter
nog eens onderstreept. In de hogere versnellingen wordt
extra brandstof ingespoten en zo het vermogen opgevoerd. Ik merk dat bij het transport met volle kippers.
Het opschakelen met de Powershift en het automatisch
schakelen naar de goede opvolgende versnelling, speedmatching, draagt daaraan ook bij. Overigens bij alle
Valtra’s die wij hebben gehad, is de opbouw van opeenvolgende rijsnelheden perfect. Dat mijn trekker ook is
voorzien van AutoPower moet je zien als mijn technische
nieuwsgierigheid. Hiermee kan ik de trekker bijna als
automaat rijden. Het koppelingspedaal is gepromoveerd
tot veiligheid. De N121 heeft geen spaaraftakas. Ik mis die
niet echt, maar juist met de soepele en taaie motor zou
een spaaraftakas wel een goede optie zijn. Bij het spuiten
vervang ik de standaard achterbanden (520/70R38) door
cultuurbanden (270/95R54), waarmee ik net op 1,50 m
spoorbreedte kan komen. Ik heb daarbij het geluk dat
deze banden onder de spatborden passen. In de ruime
cabine zijn hendel en knoppen goed gepositioneerd. Dat
een nieuwe bestuurder enige tijd moet oefenen om alle
‘toeters en bellen’ onder de knie te krijgen, spreekt voor
zich. Wat tegenvalt, is het gaspedaal. De pedaaldruk is zo
licht, dat je moeilijker met een constante snelheid kunt
rijden op minder vlak terrein. Handgas en cruise control
Martin de Visser: “Met AutoPower is het koppelingspedaal gepromoveerd tot veiligheid.”
bieden dan toch weer uitkomst.”
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achteras is uitgerust met een differentieelslot.
In principe schakelen die automatisch in. Bij
het maken van bochten zorgt de elektronica
ervoor, dat de sloten worden ontgrendeld. Dat
geldt ook bij rijsnelheden boven 10 km/h. De
differentieelsloten zijn ook gekoppeld aan de
hefinrichting. Ga je op het eind heffen, dan
ontkoppelt de grendel. Als het werktuig na
draaien weer in werkstand zakt, schakelen

ook de differentieelsloten automatisch weer in.

Comfort
De N121 heeft een ruime, mechanische geveerde
veiligheidscabine met vlakke vloer. Het paneel
rechts naast de bestuurder heeft een groot aantal hendels en knoppen, die overzichtelijk zijn
aangebracht. Het geluidsniveau in de cabine
voldoet met 73,5 dB(A) ruim aan de eisen. Zoals

ook bij andere trekkers zal deze Valtra N121
HiTech niet bij vol gas en volle belasting worden gebruikt en de daadwerkelijke geluidsdruk
flink lager zijn. Als extra is een geveerde vooras
leverbaar. Naast de vermelde extra’s tegen
meerprijs kan deze trekker ook nog worden
uitgevoerd met een terugrij-inrichting (Twin
Trac) om bij werktuigen in de hef niet permanent achterom te hoeven te kijken.

Valtra N121 HiTech

Onderhoud
De motorkap klapt omhoog waardoor koelaggregaten, filters en andere motorcomponenten
goed bereikbaar zijn. Met 2.000 uren heeft
Valtra – ondanks de zware omstandigheden in
Scandinavië – een wel erg lange verversingsperiode geïntroduceerd.

Bij de Valtra N121 HiTech valt allereerst de terugkeer van de conventionele bouwwijze op. Dat
doet aan de gewichtsverdeling over voor- en
achteras geen afbreuk. Opvallend is ook de zeer
geavanceerde transmissie op deze HiTech uitvoering met veel mogelijkheden. De Sisu motor
heeft een taai karakter, de hefinrichting is tot
veel in staat. Een aanwinst binnen het Valtra
programma.

Voor en tegen
+
+
+
+
+

Wendbaar
Comfortabele werkplek
HiTech bescherming tegen overbelasting
Ruime en soepele schakelmogelijkheden
Goed gekozen toerentallen voor aftakaswerk

– Brandstofverbruik bij hoog toerental
– Bediening gaspedaal/brandstofpomp
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