
A SERIES
75 - 130 LE

YOUR
WORKING
MACHINE



A
MUNKA
HŐSE.
A föld az élete.
A farm életének alapja.
A termény a karrierje.
A traktor az üzletének szerszáma.

És az ezért egy Valtra.
Akár a mesterembereknek a megbízható szerszámok, a Valtra úgy biztosítja Önnek a munka elvégzéséhez
szükséges magabiztosságot. Minden nap. Mindenkor. Minden munkakörnyezetben.

Mi a Valtránál mindig a kevésbé járt utat választottuk – mert ahonnan származunk,
olyanok az utak. Nem gondolkodunk egy percig sem azon, hogy megtegyük Ön helyett ezt a plusz utat.
Azért alkalmazzuk ezt a módszert, mert ez a legjobb módszer.
És mert hiszünk a munka elvégzésében.

Ön nem alkuszik meg. Ahogy mi sem.

Végezze el a munkát.
Vegyen egy Valtrát.
Az Ön munkagépe.
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VIGYÁZZON,
MIT KÍVÁN,
MERT MÉG A VÉGÉN
VALÓRA VÁLIK.
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Nem beszélünk túl sokat, de figyelünk. Ezért ismerjük 
olyan jól vásárlóinkat. Tudjuk milyen éjjel-nappal, télen-
nyáron dolgozni. Tudjuk, hogy milyen egyszerre több 
munkát végezni és felelősséget betölteni anélkül, hogy 
bármelyik csorbát szenvedne. 

És azt is tudjuk, mely az a három dolog, amelyet Ön a 
Valtra kiválasztásakor keres:

Megbízhatónak kell lennie egész évben, minden nap. 
Könnyen használhatónak kell lennie amíg Ön keményen 
dolgozik. És a legalacsonyabb üzemeltetési költségeket 
kell biztosítania.

Így alakítottuk ki az új, negyedik generációs Valtra A 
Series-t. Sok közös vonása van idősebb testvéreivel, 
az N és a T Series-zel, de azoknál sokkal kompaktabb. 
Élvezet vezeti, könnyű és fürge, de megmunkálja a 
földet, és bőséges energiát biztosít modern eszközeinek.
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MEGKAPJA, AMIÉRT FIZETETT.
ÉS TÖBBET IS.
Ön keményen megdolgozik a pénzéért, és a legjobb értéket követeli 
érte cserébe. Az A Series traktor minden ráköltött fillért megér. Az 
A Series az Ön munkagépe, minden évszak minden napján. A Valtra 
moduláris kialakítása teljes mértékben igazodik az Ön igényeihez. 
A modulok a traktor építőelemeiként funkcionálnak, és egy olyan 
termékjellemzőkből álló menüt biztosítanak, amelyet az érték 
maximalizálására terveztek. Könnyen felépítheti saját Valtra A Series 
traktorját, amely a legjobban illik gazdaságához. Az A Series traktorral 
nem kell keményebben dolgoznia. Mert okosabban dolgozik.
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Megbízhatóság, évről évre.
Tudjuk, hogy ha azt szeretnénk, hogy a munka jól legyen
elvégezve, akkor jobb, ha magunk végezzük azt el. Ezért
gyártjuk traktorjaink legfontosabb alkatrészeit házon
belül. Mi magunk alakítottuk ki és terveztük az intelligens
alvázat, a robusztus sebességváltót és a tágas kabint. Az
AGCO Power, azaz a „Sisu” több mint 60 éve adja a Valtra
traktorok motorját. Ez a motor testesíti meg a 
megbízhatóságot. 

Számos munkát megkönnyít.
Az A Series rendelkezik az eke vontatásához szükséges
teljesítménnyel és az állatok etetéséhez szükséges
fürgeséggel. Kiváló láthatóságot biztosít precíziós
munkákhoz, és sokoldalúságot a nehéz húzűású 
munkagépekhez. A sebességváltó működése nem lehetne
egyszerűbb. A traktor külsőre meglehetősen kompakt, de a
vezetőfülke belseje tágas és kényelmes. Napi karbantartása
egyszerű: az üzemanyag, az olaj és az egyéb folyadékok
ellenőrzése néhány pillanat alatt elvégezhető.

Alacsony fenntartási költség
A fenntartási költség a hosszú távra szóló terv része, de a
részletekben rejlik. A legfontosabb egy olyan robusztus és
időtálló gép megvásárlása, amelyet az elvégzendő feladatra
terveztek. Mi ennél továbbmentünk, innovatív technológiákat
és szolgáltatásokat fejlesztettünk ki, amelyek csökkentik a
pénztárcájára nehezedő terhet. A csak SCR technológiával
működő AGCO Power motorok a legjobb gázolaj és AdBlue 
felhasználást biztosítja az Ön számára. Válasszon egy
Valtra Care kiterjesztett garanciát a karbantartási költségei
lefixálására, és az Ön igényeihez illeszkedő szervizszerződést.
Az AGCO Finance segítségével megtalálhatja a
befektetésének megfelelő optimális megoldást. Az Ön Valtra
kereskedője pedig mindig segít a traktor maradéktalan
teljesítményének, valamint legjobb viszonteladási értékének
biztosításában.

Minden sorozat 12+12R sebességváltóval rendelkezik, hat fokozattal mindkét sebességtartományban. Az M-alváz a HiTech 4-es hajtóművel is 
rendelhető, amely négy tartománnyal és négy powershift fokozattal rendelkezik, opcionálisan mászó fokozat is kérhető hozzá.

Motorteljesítmény: 75, 85 vagy 95 le
Új három hengeres kompakt motorsorozat
AGCO Power
Tengelytáv: 2250
A Valtra terhelés alatti irányváltó 12+12R
Egyszerű működtetés

Motorteljesítmény: 100 vagy 110 le
Új négy hengeres kompakt motorsorozat
AGCO Power
Tengelytáv: 2430
A Valtra terhelés alatti irányváltó 12+12R
Valtra HiTech 4 tengelykapcsoló nélküli 16+16R 
hajtóművel 
Egyszerű működtetés

Motorteljesítmény: 120 vagy 130 le
Új négy hengeres kompakt motorsorozat
AGCO Power
Tengelytáv: 2500
A Valtra terhelés alatti irányváltó 12+12R
Egyszerű működtetés

75 - 95 le, S alváz 100 és 110 le, M alváz 120 és 130 le, L alváz

ÉPÍTSE FEL ÖN A SAJÁT VALTRA A SZÉRIÁS TRAKTORÁT
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ÖN MEGTALÁLJA A MUNKÁT
MI MEGTALÁLJUK A 
MEGOLDÁST

Százezernyi künönböző gazda, ezernyi különféle feladattal. 
Ezért kínál a Valtra Unlimited Studió korlátlan számú 
megoldást.   nem c sak a megfelelő szín kiválasztására, 
vagy egy újfajta tulajdonság kialakítása a cél. A cél 
megtalálni azt a megoldást ami a legjobban illeszkedik 
Önhöz hogy még termelékenyebb legyen. Legyen 
mezőgazdaság, erdészet, városgazdálkodás, logisztika, 
-vagy bármi más. Munkaspecifikus munkagépet szerelve 
a  Valtra traktorra biztosan kompromisszumok nélküli 
megoldást nyújtunk. 
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NAGY ÖTLETEK
KOMPAKT CSOMAGBAN. 

AzA Series a díjnyertes testvéreiből átvett rengeteg funkcióval
rendelkezik, miközben kompaktabb méretet és kiváló
felhasználhatóságot, valamint kezelhetőséget biztosít. Az új
traktor minden alkatrészének tervezésénél a funkciót követő
forma felfogás érvényesült. A legkisebb 3 és 4 hengeres kivitel
tervezésénél szokás szerint nem alkudtunk meg.

10

A Series / 75 - 130 le



GYAKORLATIASSÁGRA TERVEZVE
A skandináv kialakítás nem csupán az 
esztétikus megjelenésre helyezi a hangsúlyt. 
Az intelligens megoldásokról szól, amelyek 
megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a napi 
feladatokat az ár növelése nélkül. Az ék alakú 
kezelőfülke megkönnyíti a közlekedést a szűk 
udvarokban,valamint elvezeti a vizet, havat és 
az ágakat. Hogy a többfunkciós feladatokat 
is könnyebben végezhessük el, az A –széria 
is elérhető a híres Valtra Power irányváltóval, 
mely beintegrált, könnyen kapcsolható „park” 
állással is rendelkezik. A kormánykerék 
helyzetét egy pedál benyomásával könnyen 
beállíthatja. A sofőrüléshez nem is lehetne 
könnyebben hozzáférni.
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DÍJNYERTES
TERVEZÉS, AMI
SZÁMÍT.
A teljesen új kezelőfülke modern és kényelmes 
munkakörnyezetet biztosít a földeken töltött hosszú 
napokon. A díjnyertes N és T Series sikere után az 
A Series kezelőfülkéje osztályvezető láthatóságot, 
kényelmet és tágas kialakítást biztosít. 

LÁTHATÓSÁGRA TERVEZVE
Az új hat oszlopos kezelőfülke kiváló láthatóságot 
biztosít minden irányban, minden nap.
365 napos láthatóságnak nevezzük:
• Az egyedi A-oszlopos kialakítás javítja a mene-

tirányú láthatóságot.
• A felfelé ívelő szélvédő és a nagy tetőablak 

(opcionális nagyfokú láthatóságot biztosító 
tető) kiváló rálátást biztosít az elülső rakodó 
műveletekre.

• A motorkibocsátás-csökkentő rendszer kompa-
kt méretének köszönhetően az A Series lejtős 
motorháztetővel rendelkezik, a 4. generációs 
megjelenésnek és kialakításnak köszönhetően 
pedig a legjobb lefelé irányuló elülső láthatóságot 
biztosítja a piacon.

• Tökéletes munkalámpák és piacvezető felső, alsó 
és központi fényszóró.

• A nagyméretű hátsóablak és a rövid tető kiváló 
hátsó láthatóságot biztosít, különösen a 180°-ban 
elfordítható üléssel kombinálva, az olyan különleg-
es feladatokhoz, mint az erdőgazdaság.

KÉNYELEMRE TERVEZVE
Az osztályvezető ergonómia és a csupán 75dB-
es alacsony zajszint gondoskodik arról, hogy az 
A Series minden helyzetben biztosítsa az Ön 
biztonságát. Az elődeinél 25 cm-rel szélesebb, 
de csupán 3 cm-re hosszabb, kompakt de tágas 
kezelőfülkét úgy alakították ki, hogy a szükséges 
helyeken biztosítson nagyon helyet. A kezelőfül-
ke előre felé szűkül, így könnyebb lavírozást tesz 
lehetővé az állattartó épületek között vagy sűrű 
erdős területeken. A fülke a kezelő vállának von-
alában a legszélesebb, hogy kényelmes munkát 
tegyen lehetővé, és bőséges tárolóhelyet biztosít. 
Az intelligens kialakításnak köszönhetően jut hely 
megfelelően párnázott utasülés számára is. A lábak-
nál elhelyezett opcionális alsó fűtőegység a munka 
közbeni egészséget szolgálja a hideg téli napokon 
– ahogy a klímaberendezés a nyári melegben. A 
további kényelem érdekében a HiTech 4 modellek 
opcionálisan fülkerugózással is rendelhetők.

IDŐTÁLLÓNAK TERVEZVE
Az új kezelőfülke keretét az ívelt profilok és az 
autószerű mélyhúzott alkatrészek alapján tervezték. 
Ez egy merevebb, rezgésektől és extra zajtól 
mentes szerkezetet eredményezett. A prémium 
kialakítás gondoskodik az ajtók és ablakok szoros 
illeszkedéséről, valamint szilárd alapot biztosít a 
kiváló minőségű kárpitozásnak.. 
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ARRA TERVEZTÉK, HOGY
MARADANDÓ BENYOMÁST 
KELTSEN.
Az A szériás vezetőfülke az osztályában 
a legfejlettebb kezelői környezetet 
kínálja. Minőségi anyagok és 
formatervezés tűnik szembe minden 
részleten, a precízen megtervezett új 
vázszerkezettől a modern műszerfal 
kialakításig. A vegyesen analóg 
és digitális kijelzők olyan fejlett 
funkciókkal rendelkeznek, mint a 
teljesítmény-monitor, hogy naprakész 
információi lehessenek az üzemanyag-
fogyasztással és a ledolgozott 
munkaterülettel kapcsolatosan is.

1. Tartományváltó nyomógomb 
2. HiShift nyomógomb 
3. Powershift nyomógomb 
4. Fokozatváltó automatika kapcsoló 
5. A kúszás mód sebességkapcsolója 
6. Kézi gázkar
7. Tesztkapcsoló a pótkocsi üzemi fékekhez
8. Motorfordulatszám memóriakezelő 

gombja
9. Négykerékhajtás kapcsolója (4WD)
10. Differenciálzár kapcsolója
11. Vezérlőkar a kihelyezett hidraulika 

szelepekhez
12. A joystick a 3. és 4. funkciók 

működtetésére nyomógombokkal 
rendelkezik 

13. Homlokrakodó be/ki kapcsoló 
14. Homlokrakodó munkaeszköz rögzítés
15. Homlokrakodó SoftDrive 
16. Kapcsoló a hidraulikaszivattyúk 

kombinálására (98 liter)” 

Kezelői tér 
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A Valtra traktorok gyárilag felszerelt homlokrakodóval rendelkeznek, 
amely tökéletesen illeszkedik a traktorhoz. Ez biztosítja az összeszerelés 
minőségét és az ergonomikusan tervezett vezérlőket. Mivel az elülső rakodó 
a traktor dizájnjának szerves része, nem befolyásolja a traktor fordulókörét. 
Az A –széria tágas vezetőfülkéjét a homlokrakodós munkákhoz kivételesen 
jó kiláthatóságira tervezték, az opcionális nagy tetőablak még tovább, felfelé 
is kiterjeszti ezt a kiláthatóságot.

Biztonsággal kijelenthetjük, hogy az elülső rakodóval rendelkező traktorok 
közül az A Series a legjobb a piacon. Nem meglepő tehát, hogy a Valtra A 
Series traktorjainak csaknem felét gyárilag beszerelt elülső rakodóval 
rendelték meg.

GYÁRI HOMLOKRAKODÓ
ÚGY TERVEZTÉK, HOGY 
TÖKÉLETESEN KIEGÉSZÍTSE
TRAKTORÁT 
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STRAPABÍRÓ 
RÉSZEGYSÉGEK

Akár egy egyedi építésű, robusztus, modern megjelenésű könnyen 
fenntartható igásló, a Valtra A igazán sokoldalú segítség üzlete 
fellendítéséhez. Akár egyedüli gépként, akár flotta részeként 
használja, az AGCO POWER motorok, a teljesen új kezelőfülke 
és a vadonatúj, speciálisan a 75-130 le szektorra szabott 
sebességváltó-differenciálmű egység kombinációja gondoskodik 
arról, hogy az A Series beváltsa a hozzá fűzött reményeket. 
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AGCO POWER MOTOR,
A MEGALKUVÁST NEM 
ISMERŐ VEZETÉS
ÉLMÉNYE.
A megbízhatóságukról, időtállóságukról és 
üzemanyag-gazdaságosságáról híres, 3,3 
literes és 4,4 literes AGCO Power motorok 
környezetbarát és csendes szerkezetek, amelyek 
nagy nyomatékot biztosítanak az összes 
sebességtartományban. Motorjának verhetetlen 
jellemzői miatt a Valtra A Seriest élvezet vezetni 
és könnyű kezelni.
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Pont a megfelelő méret.
Az AGCO Power motorok optimális megoldást jelentenek 
minden teljesítményszegmens számára. Egyik erősségük 
az ideális lökettérfogat-teljesítmény arány, amely kiváló 
üzemanyag-gazdaságosságot (dízel + karbamid), erős 
vonóerőt, valamint tartósságot eredményez.

Kizárólagos SCR-technológia
Már 2009 elején megkezdtük első SCR-rel felszerelt 
traktorjaink teljeskörű sorozatgyártását, amelyek azóta is 
úttörőnek számítanak az SCR-technológia terén. Most az új 
AGCO Power motorsorozattal bevezetjük az első, 4. szintnek
megfelelő traktorjainkat a 100LE-s mérettartományban. 
A bizonyított kizárólagos SCR-technológia továbbra is 
alacsonyan tartja vásárlóink költségeit, és segítségével 
nincs szükség további, összetettebb kipufogógáz-tisztítási 
megoldásokra. 

A Valtra karbantartást nem igénylő SCR-technológiája
• gazdaságos üzemanyag felhasználás
• csökkenti a nitrogén-oxid és a részecskekibocsátást
• kompakt méretének köszönhetően kiváló láthatóságot 

tesz lehetővé 
• 100%-osan karbantartásmentes, az eltömődés veszélye 

nélkül
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ÚJ SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS HIDRAULIKA
A TELJESÍTMÉNY,
AMIRE SZÜKSÉGE VAN.
Az A4 szériákhoz két nagyon hatékony hajtómű közül 
választhat: egy 12 előre és 12 hátra fokozatot tartalmazó 
hajtómű az összes modellhez elérhető, míg az A104 és A114 
HiTech4 modellek opcionálisan 16 előre és 16 hátra fokozattal 
is kérhetők. A HiTech 4 modellekben a négyfokozatú 
powershift váltó és egy robotizált tartományváltó 
kombináció egy könnyen használható megoldást kínál 
minden munkafeladathoz. A powershift automatikusan 
vagy manuálisan vezérelhető, és lehetővé teszi az előre és 
hátrameneti sebesség előre programozását is, mely ideálisan 
alkalmassá teszi a traktort homlokrakodási munkákhoz. 
Mindkét hajtómű opció ajánlja az AutoTraction funkciót 
(megállás és indulás a fékpedál használatával) és az opcionális 
szuper mászó fokozatot speciális feladatokhoz.

A Valtra híres power irányváltója az összes változat lényeges 
tartozéka, beleértve a kényelmes sebesség bekapcsolódási 
fokozatosságot is.
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Több mint 5 tonna emelőerőt és max. 100 l/perc térfogatáramú 
hidraulikát vezérelhet az újhegyeivel melyek kompromisszum-
mentes üzemeltetést tesznek lehetővé. Az A Series segítségével 
a legnehezebb munkák is időben elkészülnek. Próbálkozás helyett 
megvalósítás. Ez a Valtra.
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NYUGALOM,  
STABIL HÁTTÉR

Hiszünk az ügyfeleink, kereskedőink, és a Valtra
gyár közötti zökkenőmentes kapcsolatban. 
Kiválaszthatja azokat a szerviz és garancia csomagokat,
melyek legjobban megfelelnek az elvárásainak és
követelményeinek. Mi gondoskodunk Önről, így Ön csak a
vállalkozására koncentrálhat.

CONNECT 
Maradjon kapcsolatban bárhol, bármikor
A Valtra választásával olyan szakemberek 
csoportjához csatlakozhat, akik segítenek 
Önnek abban, hogy üzleti tevékenységéből a 
legtöbbet hozhassa ki. 
A helyi ügyfélszolgálatával Ön kapcsolatba 
léphet az online ügyfélportálunkon keresztül, 
amely 24 órás hozzáférést biztosít az oktatási 
anyagokhoz, szerződéses információkhoz és a 
gépéhez nyújtott szolgáltatásokhoz. 
A Valtra Connect telemetrikus megoldás GPS 
segítségével folyamatosan rögzíti a traktor 
tevékenységét és mozgását. Megjelenítheti egy 
mobil eszközön a valós idejű adattörténetet és 
bárhol és bármikor hozzáférhet az adatokhoz. 
Ezeket az adatokat felhasználva Ön és az Ön 
Valtra szervizpartnere előre láthatja a kar-
bantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a 
kisebb problémák megoldására, és elkerülheti 
a felhatalmazott szervizközpontokhoz történő 
látogatásokat, ügyintézéseket.

CARE
Teljes nyugalom.
A Valtra Care meghosszabbított garanciaszer-
ződései révén a legnagyobb nyugalomban és 
biztonságban érezheti magát a nem kopó alk-
atrészek esetleges további javítási költségei el-
len. A Care lehetővé teszi, hogy a Valtra traktor 
megvásárlásakor, vagy a normál garancia lejárta 
után állítsa be az általános költségeket. Rugal-
masak, három kompenzálási szintet kínálnak  

- 0 €, 290 € vagy 590 € - és legfeljebb 5 évre 
vagy 6000 üzemórára érhetők el.

GO
Maximalizálja az Ön üzemidejét
Rögzítse a költségeit a Valtra gép 
megvásárlásának helyén és biztosítsa be az op-
timális teljesítményt, a garantált hatékonyságot 
és maximalizálja az Ön gépe maradványértékét! 
A Valtra Go szerviz szerződéssel - a rendszeres 
és alapos karbantartás eredményeként – 
meghosszabbíthatja Ön Valtra traktorának 
megbízható működését. A szerviz költségek 
alacsonyabbak annál, mint amekkora kárérték 
keletkezhet a gépben a szerviz elmulasztása 
következtében. A Valtra Go szervizcsomag 
minden előírt karbantartási munkát magába 
foglal, amely akár 10 000 óráig is rendelhető, új 
és használt gépekhez egyaránt.

AZ ÖN SAJÁT VALTRA KERESKEDŐJE
Az Ön Valtra kereskedője képviseli a legjobb 
traktorokkal és eszközökkel kapcsolatos 
szakértelmet a környezetében. Ő tisztában van a 
traktor technikai vonatkozásaival, és azzal, hogy 
Önnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. 
Kereskedőjéhez mindig bizalommal fordulhat a 
legjobb tanácsokért, karbantartással, javítással, 
pótalkatrészekkel, vagy akár az új eszközök 
vásárlásával kapcsolatban. A Valtra kereskedők 
független vállalkozók. Az AGCO minden évben 
felülvizsgálja értékesítő képviselőit annak
érdekében, hogy Ön a lehető legjobb 
szolgáltatást kaphassa.

CONNECT
TRAKTOR ADATOK, INFORMÁCIÓK  

ÉS SZOLGÁLTATÁSOK.

CARE
GYÁRI KITERJESZTETT 

GARANCIA.

GO
KARBANTARTÁSI 

SZERZŐDÉS.
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MINDEN AMIRE SZÜKSÉGE VAN - MINDIG ELÉRHETŐ
A Valtra átfogó pótalkatrészeket kínáló szolgáltatásával 
biztosítja Önnek a szükséges alkatrészeket – akár másnap 
reggelre. Ez segít Önnek működőképesen tartania 
traktorát a zsúfolt szántási és aratási időszakokban. 
Az AGCO Parts címke garantálja, hogy eredeti Valtra 
alkatrészt kapott melyet alaposan ellenőriztek és 
teszteltek.

AZ AGCO GONDOSKODIK A VERHETETLENSÉGRŐL,
MI PEDIG A MEGFIZETHETŐSÉGRŐL.
Az AGCO Finance személyre szabja finanszírozási 
megoldását pénzforgalma és tevékenysége figyelembe 
vételével. Ossza meg velünk, hogy havonta mennyit 
engedhet meg magának, és mi összeállítunk egy 
rugalmas, az Ön üzleti szükségleteihez igazodó fizetési 
ütemtervet a szezonális változások figyelembevételével.

Teljes körű szolgáltatóként pénzügyi szolgáltatásokat 
is nyújtunk, pl. járműlízing, járműbérlés és biztosítás. 
Szolgáltatásaink országonként eltérhetnek, ezért 
a szolgáltatások listájáért kérjük, látogasson el 
weboldalunkra vagy keresse fel a legközelebbi kereskedőt.

VALTRA UNLIMITED
A Suolahti gyárnál található Valtra Unlimited stúdióról 
ismeretes, hogy képes valóra váltani ügyfelei kívánságait. 
A stúdió minden, a normál gyártási folyamat során, 
közvetlenül a gyártósorról nem elérhető kiegészítőt és 
felszerelést beszerel.

A Valtra Unlimited szerelői képzett szakértők, akiket az 
egész gyár támogat készségekkel és szakrételemmel. 
Ez biztosítja személyre szabott termékeink kiváló 
minőségét és biztonságosságát. A Valtra Unlimited stúdió 
által beszerelt kiegészítő tartozékokra kiterjed a gyári 
garancia, és minden szervizelést, valamint pótalkatrészt 
mi biztosítjuk számukra.
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A VALTRA TEAM
A Valtra Team a mi vásárlói magazinunk, mely 
évente kétszer jelenik meg. Minden kiadás hasznos 
információkat tartalmaz a legújabb fejlesztésekről és 
a leghatékonyabb munkamódszerekről. Hozzáférhet 
a magazin online archívumához is, és 2000-ig 
visszamenően olvashatja el a cikkeket.

AZ AGCO ACADEMY
A traktorok és a hozzájuk kapcsolódó technológiák, 
különösképpen a precíziós földművelési technológiák, 
gyors iramban fejlődnek. A Valtra Akadémia folyamatosan 
képzi a Valtra kereskedőket és szerviztechnikusokat, 
hogy a Valtra kereskedők által ma biztosított első 
osztályú, korszerű szakértelem a jövőben is ki tudja 
elégíteni igényeit.

A VALTRA KOLLEKCIÓ
A VAltra kollekció kiváló minőségű ruhézatot és 
kiegészítőket kínál a munkához és a szabadidőhöz. 
Az anyagokat és a részleteket nagy körültekintéssel 
válogatjuk. A ruházat a Valtra modern dizájnnyelvét 
tükrözi, a könnyű, azonban rendkívül tartós anyagok 
felhasználásával, amelyek ötvözik a stílust és a 
funkcionalitást..
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MŰSZAKI
MŰSZAKI ADATOK
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TRAKTOR MODELL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Hengerek: 3 4

Maximális teljesítmény, kW 55 63 70 75 82 89 97

Maximális teljesítmény, LE 75 85 95 100 110 120 130

Standard Max Torque, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

SEBESSÉGVÁLTÓ OPCIÓK

Elektro-hidraulikus irányváltó X X X X X X X

12+12, 6 mechanikus sebesség 2 tartományban X X X X X X X

HiTech4: 16+16 négyfokozatú powershifttel és 
robotizált tartományváltással

Opció Opció

Kúszás Opció Opció Opció Opció Opció Opció Opció

MÉRETEK

Tengelytáv [mm] 2250 2430 2500

Hossz [mm] (elülső súly nélkül) 4078 4357 4389

Hossz [mm] (elülső súllyal) 4424 4703 4735

Magasság [mm] (min gumi SRI ) 2664 2713 2713

Magasság [mm] (max gumi SRI ) 2714 2763 2788

Hátsó tengely magassága a középponttól a standard 
tető tetejéig [mm] 

1963

Fordulókör (1704mm pálya) [m] 3.72 4.01 4.5

ELÜLSŐ hasmagasság [mm] (max./min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

KÖZÉPSŐ hasmagasság [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

HÁTSÓ hasmagasság [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Súly (teli tankokkal) [kg] 3500 4000 4500

Súlyeloszlás E/H [%] 40/60

Elülső tengely max. súlya [kg] 3000 3500

Hátsó tengely max. súlya [kg] 5000 6400

Teljes max. súly [kg] 6200 8500
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MŰSZAKI
MŰSZAKI ADATOK
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TRAKTOR MODELL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó Mechanikus Mechanikus (Opcionális powerhift) Mechanikus

Sebességfokozatok száma mászó nélkül 12 12 (opció 16) 12

Mászó sebességi fokozatok Opció Opció Opció

Mászó tartomány menetsebessége ( 16,9R38) 0,14-3,06 (40km/h változat)

Traktor sebessége (km/h) 40 40 40

HIDRAULIKA

Rendszer típusa Nyílt központú

Max. szivattyúkimenet (l/perc) 65 98

Munkaeszközök számára elérhető olaj [L] 20 32

ELSŐ TENGELY

Elülső tengely oszcilláció szöge, minden pozíció [fok] +/- 10°

Max. kormányzási szög 55

FÉKEK

Fékek hátul tárcsás hátsó fékek, oldalanként 4 tárcsa

Fékek, elülső  –

GUMIABRONCSOK

Max. / min. gumi SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

PTO (3 VAGY 2 SEBESSÉG)

Indítása Mechanikus elektrohidraulika

540 / 540E STD A következő sebességeknél: 1920/1560 A következő sebességeknél: 1920/1560 (a HiTech 4-ben: NA-nem elérhető)

540 / 1000 (OPC) N.A A következő sebességeknél: 1920/1560 (a HiTech 4-ben: NA-nem elérhető)

540/540E/1000 (OPC) N.A A következő sebességeknél: 1920/1560 (a HiTech 4-ben: NA-nem elérhető)

HÁTSÓ RUDAZAT

Max. emelési kapacitás a rudazat végénél [kg] 3000 4300 5200
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*A104 sebességtartomány (SRI 800mm) 2200 ford./perc motorsebességgel



TELJESEN ÚJ A SERIES,
ÚJRATERVEZVE,
AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA.

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

A jelen brosúrában szereplő traktorok közül néhány speciális opciókkal van felszerelve. Változhat - minden jog fenntartva.

Valtra az AGCO világmárkája.

YOUR
WORKING
MACHINE


