Valtra N 121 HiTech
Common rail en detailverschillen
Trekker in 8 woorden

Valtra met common rail motor en
nieuwe cabine

Bruto-adviesprijs
64.870 euro, excl. BTW

Profiel
De N-serie overlapt de 6000 HiTech, de M- en C-serie,
maar is moderner dan de eerste en heeft een 20 cm
langere wielbasis dan de laatste. In tegenstelling tot de
M-serie is de motor achter de vooras geplaatst. Er zijn vijf
modellen van 70,6 kW (96 pk) tot 104,4 kW (142 pk) in
drie luxe niveaus. De meest luxe Advance komt eind
van het jaar en heeft loadsensing-hydrauliek, standaard
geveerde vooras en armleuningbediening met terminal.
De meest sobere Classic heeft een gesynchroniseerde
omkeer. Wij reden met de eerste Valtra N in Nederland,
de HiTech-uitvoering met hydraulische omkeer.

Meest opvallend
De 92,6 kW (126 pk) Valtra N121 is de op een na sterkste
trekker uit de serie en heeft een common rail motor.
Onder de kap ligt namelijk de nieuwste viercilinder, een
4,4 liter SisuDiesel Citius motor, klaar voor Stage III en
met 10 procent meer koppel dan de oude HiTech
Valtra’s. Verder vallen detailverbeteringen op aan de
cabine en het nieuwe logo, de V van Valtra, op de grille.

Uitvoering
De N-serie onderscheidt zich in uiterlijk van de andere
series met zijn vernieuwde cabine met deuren zonder
dwarsstijl, zwarte dakrand, nieuwe spatborden. De
gelaagde kunststof spatborden met beschermbuis kunnen eenvoudig worden verbreed. Al rijdend is duidelijk
dat de trekker door de cabine en nieuwe motor vooral
stiller is geworden. Er is keus uit een 24/24 en een 36/36
transmissie. Wij reden met de laatste versie. De bak heeft
drie lastig te schakelen groepen, vier versnellingen en
drie powershifttrappen. Deze zijn evenals de koppelingsknop handig te schakelen met knopjes op zowel de groepen- als de versnellingspook. De HiTech onderscheidt
zich met de Power Control elektrohydraulische omkeerhendel onder het kleine stuur. Het wat kleine hendeltje
heeft ook een handremstand. In deze P-stand, daalt
het toerental van stationair (850 omw./min) naar
650 omw./min. Zo wordt brandstof bespaard en geluid
verminderd. Een knop onder de hendel is voor het
maken van diverse instellingen voor automatisch
schakelen van de powershifttrappen. De uitvoering van
de hydrauliek steekt wat schril af tegen de moderne
transmissie. De cruisecontrol op snelheid of motortoeren is tijdens het werk mooi te combineren met de
automatische functies van de bak.

Wat tegenvalt
De hydrauliek heeft vier mechanisch DW-ventielen
waarvan één op flow gestuurd. Het handgas is een
miniem knopje. De elektronische fijnregelknoppen van
de hef werken alleen stapsgewijs. De motorkap gaat in
drie delen open en vereist een sleutel voor de zijplaten.

Wat levert het op?
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Motorvermogen: 92,6 kW (126 pk)
Koppel: 540 Nm bij 1.500 omw./min
Wielbasis: 2.565 mm
Gewicht: 2.800 kg
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De nieuwe common rail motor geeft tijdens transport in de drie hoogste versnellingen een vermoge
ensboost van 11 pk (1). Aan de typeaanduiding, het nieuwe logo en de deur is nog het best te zien dat
het hier om een andere trekker gaat (2). Van de vier hydrauliekventielen is de eerste op flow te sturen
n en via een klepje in de bekleding vast te zetten voor het aandrijven van een hydromotor (3).
De nieuw gevormde spatborden hebben afstandsbediening voor de hef en zijn eenvoudig te verbrede
en (4).

De nieuwe common rail motor heeft een lager geluidsniveau, werkt efficiënter en geeft een powerboost van
11 pk tijdens transport. De langere wielbasis geeft de
trekker meer stabiliteit.
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