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KEMÉNYEN DOLGOZUNK
HOGY A KEMÉNY MUNKA
KÖNNYEBB LEGYEN
A Valtra felméri a vevői igényeket, megismerjük
elvárásaikat azért hogy a legjobb vezetési
élményt tudjuk nyújtani. Az új G Széria adja meg
a választ vevőink igényeire. Kicsi, kompakt,
minden feladatra befogható traktor. Dőljünk
hátra az ülésben, élvezzük a komfortos
nyugalmat amíg a traktor elvégzi a munkát.

A Valtránál a funkcionalitás alapján
alakítjuk ki traktoraink részleteit. Ilyen
egyszerű ez. Ezért a G Szériánk kompakt
méretű, mégis erős kialakítású. Megtaláltuk
a megoldást azokra az esetekre,
amikor nem kell nagy gép, de legyen

agilis és mégis robosztus. A kimagasló
hatékonyságú, nagyobb teljesítményű
modellek is a kicsik méretében készülnek.
A jól átgondolt tervezésnek és dizájnnak
köszönhetően az összes alkotórész motor, sebességváltó, fülke - tökéletes

összhangban működnek. De ez itt nem
áll meg. A még nyugodtabb, könnyebb
és komfortosabb munkavégzés
érdekében a Valtra Connect, Care and Go
szolgáltatásaink is elérhetőek.

G SZÉRIA
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A SVÁJCI
BICSKA

MOZGÉKONYSÁG A
GÉNEKBE KÓDOLVA

A G sorozat a
traktorvilág valódi
mindenese. Kicsi
méretű, de erőteljes
hidraulika, könnyen
használható
intelligens vezérlő
funkciók és precíziós
megoldások teszik
számos munkagép
kiszolgálójává.

Ugyan a G Széria
méretben kicsi,
ennek ellenére
egy nagy traktor
tulajdonságaival és
erejével rendelkezik
. Hasonló méretű
traktorban eddig
nem tapasztaltunk
ilyen páratlan
mozgékonyságot

A HOMLOKRAKODÓZÁS MESTERE
A gyári szerelésű, messzemenőkig illeszkedő
segédváznak, az elektronikus vezérlésnek és az 5,7
négyzetméter üvegfelületnek köszönhetően, amely
nagyszerű láthatóságot kínál, a G sorozat tökéletes
traktor homlokrakodós munkákhoz

BELÉPÉS A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSBA
Okosabban szeretne dolgozni, nem pedig keményebben? A G sorozat tökéletes
gép a precíziós gazdálkodás elindításához. A Valtra Smart Farming gazdálkodási
funkciói a Versu és az Active modellekbe vannak beépítve.

G SZÉRIA
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1. SZÁLLJ
BE

A FINN
MINDENES

KÖNNYŰ
BESZÁLLÁS

Könnyű és
biztonságos
be- és kiszállása
fülkébe. Széles,
öntisztító fellépők.

A G sorozat ötvözi a kompakt méreteket és a
könnyű, agilis kialakítást. Ez a Te megbízható
munkagéped, mind az állatartó telepen, mind a
szántóföldön, az önkormányzatoknál és a farm
körüli munkákban.

2. LÁSS MINDENT
TÉR ÉS JÓ KILÁTÁS

Kényelmes, tágas fülke két ember számára. Minden
irányban nagyszerű láthatóság, a nagy tetőablak miatt
felfelé is. A fülke teljes üvegfelülete 5,7 m2.

3. VEZETÉS
FINOM ELINDULÁS

A Valtra irányváltó
sima és biztonságos
elindulást tesz lehetővé.
Integrált parkfékkel
és könnyen kezelhető
kezelőszervekkel.
Nem számít mi a feladat, a G
sorozat teljes értékű, többcélú
megoldást kínál mindennapi
igényeid kielégítésére. Fejlett
hajtóművel és hatékony
hidraulikával rendelkezik. A
HiTech modell nyitott központú
hidraulikát, míg az Active és a
Versu zárt központú / terhelésérzékelős/ rendszert kínál. A nagy
szivattyúteljesítmény (100/110 l /

perc) garantálja a gyorsaságot, a
könnyű használatot és a pontos
vezérlést.
Ezenkívül rendelkezésre állnak
olyan opciók is, amelyek a modern
munkagépekhez szükségesek,
mint például a Power Beyond
vagy az ISOBUS. Az opciók
megválasztásával igényei szerint
szerelheti fel traktorát.

G SZÉRIA
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4. BÁRMILYEN MUNKÁRA

8. VEZÉRLÉS

A kompakt méretek, magassága csak 2,8 m. Remek teljesítmény/ tömeg
arány: öntömege csak 5 t. Ezek teszik mindenre befogható,széleskörűen
alkalmazható, sokoldalú traktorrá.

Modelltől függően a Valtra ARM vagy
a SmartTouch kartámasz vezérlést
találunk. A technológiailag fejlett,
mindig praktikus kezelőszervek
ergonómikusak és könnyen
kezelhetők.

KOMPAKT ÉS MOZGÉKONY

A VEZETŐ VÁLASZTÁSA

5. EMELŐKÉPESSÉG
HOMLOKRAKODÓ SPECIALISTA

A G Széria verhetetlen homlokrakodós traktor. Nagy
teherbírású, gyári szerelésű segédvázzal és kiváló kilátással.
Rakodó emelési kapacitása 2,1 tonna, emelési magassága 4,2 m.

9. KÖNNYEBB
GAZDÁLKODÁS
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EGYSZERŰ , MÉGIS OKOS
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6. MUNKAESZKÖZ

3

TELJES MUNKAGÉP VEZÉRLÉS
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2

5

Könnyű munkagép vezérlés a 50 kN
emelési képességű emelőműnek, a
110 l / perc teljesítményű hidraulika
szivattyúnak, a homlokrakodó
elektromos joystick-vezérlésnek, az
állítható hidraulika átfolyás és az
ISOBUS-nak köszönhetően.

A hatékonyság növelése
érdekében egyszerű,
kezelőbarát és pontos
Valtra Guide automata
kormányzás.

7
1
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7. AUTOMATIKUS
FUNKCIÓK

A PIAC LEGJOBB POWERSHIFT VÁLTÓJA
Forradalmi Powershift sebességváltó vezérlések: a csoportonként
6 Powershiftes váltóval és praktikus Valtra automatikus funkciókkal
felvértezve, mint például a fordulatszám alapú atomata powershift
váltás, lejtőmegtartó funkció, automata kuplung vezérlés mind-mind
a kényelmet és a hatékonyságot növelik.

4

10. BIZTONSÁGOS MUNKAHELY
HÁTTÉRTÁMOGATÁS

Felhasználóbarát, egyszerű szervizelhetőség : Gyors
elérésű karbantartási pontok, 600 órás szervizintervallum,
Valtra Connect, Care and Go szolgáltatások.

HOMLOKRAKODÓK

A HOMLOKRAKODÓ
MESTERE
Ha egy homlokrakodózásra specializált traktort akarsz, ezt
most megtaláltad. A G Széria gyári szerelésű, nagy teherbírású
homlokrakodó segédvázzal, lock-and-go gyorskapcsolású gémmel,
tiszta váz kialakítással és vázban elvezetett csővezetékkel
rendelkezik. A láthatóság kitűnő, tetőablak segít a rálátásban.
A motorháztető vonalában ívelt gém nem korlátozza a traktor
szervízelését. Teljesen testreszabott rakodó kínálatunk minden
modellje elektronikus vezérléssel rendelkezik.
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HOMLOKRAKODÓK
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modern, erős gém kialakítás vázban
vezetett csövekkel

1

Íves, párhuzamos rakodószárak, amelyek
követik a traktor motorháztetőjét

2

Kiváló láthatóság és rálátás a
munkaeszközökre
Terhelésérzékelő (LS) hidraulika szivattyú
110 l / perc áramlási teljesítménnyel
Tetőablak a felfelé irányú láthatóság
érdekében
Valtra ARM vagy SmartTouch kartámasz
Hidraulikus asszisztens funkció
Opcionális 3-ik hidraulikus funkció
Lock-and-go rendszer a rakodógép gyors
rögzítéséhez és leválasztásához

10. Integrált szupererős segédváz

6

4

8

3

7
9
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PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
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BEÉPÍTETT
OKOS
GAZDÁLKODÁS
A Valtra SMART FARMING olyan technológiák
csomagja, amelyek zökkenőmentesen
működnek együtt - Valtra Guide automata
kormányzás, ISOBUS, szakaszvezérlés, változó
dózisú kijuttatás és TaskDoc® adatkezelési
rendszer. Technológiai megoldásaink fő
tervezési alapelve a könnyű használat.
Az összes intelligens funkció az
egyedi SmartTouch kartámaszból
vezérelhető, mindössze két
érintéssel vagy legyintéssel. Az
egyszerűbb élet kéznél van - szó
szerint.
Active esetén a másodlagos
SmartTouch terminál teljeskörűen
kiszolgája a precíziós gazdálkodás
igényeit.
A gazdaság méretétől
függetlenül a Valtra Guide javítja
hatékonyságunkat, az átfedések
csökkentését,a kezelő kényelme
nagyban megnövekszik. A Valtra
könnyen használható intelligens
gazdálkodási megoldásai elérhetők
a Versu és az Active modellekben.

VALTRA GUIDE AUTOMATA
KORMÁNYZÁS
A Valtra Guide automata kormányzást
felhasználói visszajelzések alapján
fejlsztjük. Amennyire tudtuk
leegyszerűsítettük a nyomvonalak
felvételezését és ezek szerkesztését.
A Valtra Guide segíteni fogja Önt
a hatékonyabb munkavégzésben,
csökkenti az átfedéseket, kihagyásokat.
Nem kell ezek miatt aggódnia, a
rendszer pontosan dolgozik.
A Valtra Guide GPS alapú automata
kormányzással a traktor saját
magát irányítja- pontosan követi
az útvonalakat és csökkenti az
átfedéseket, időt, üzemanyagot és
pénzt takarítva meg. Mivel nem kell a
kormányzásra összpontosítania, jobban
tud a munkagépre figyelni, hosszabb
napokat tud kevesebb fáradtsággal
dolgozni, nagyobb területet művel meg.

ISOBUS

TASKDOC® PRO

A Valtra SmartTouch ISOBUS-szal kiegészítve bármilyen munkagép
gyártó ISOBUS-os munkagépét vezérelheti a traktorról. A munkagépek
csatlakoztatása gyors és egyszerű, a SmartTouch használata a precíziós
gazdálkodás igényeit is maximálisan kielégíti. Minden gép ami ISO11783
szabvány szerint kommunikál a SmartTouch-hoz kapcsolható.

A TaskDoc® Pro-val
kevesebb papírmunka
van. Csak kezd
el a munkát, és
minden szükséges
dokumentáció
automatikusan létrejön.
Ha elkészült, a
dokumentáció vezeték
nélküli adatátvitellel
átkerül a farm
gazdálkodási szoftverbe
(FMS). Tervezd meg
a változó kijuttatási
térképeket az irodában,
az automatikus vezérlés
érdekében küld át
őket a traktorra. Ilyen
egyszerű a TaskDoc®
Pro .

Az ISOBUS kompatibilis munkagépet a terminálról vezérelheti, „Plug and
Play” elven működik . Miután a gépet a Valtra SmartTouch traktorhoz
csatlakoztatja a munkagép menürendszere és adatai automatikusan
betöltésre kerülnek a terminálra.

VÁLTOZÓ DÓZISÚ KIJUTTATÁS
( VRC)
A kijuttatási térkép és aktuális helyzetünk alapján
a VRC automatikusan állítja munkagépünkön
a dózist. A táblán belüli zónákban, a zónákhoz
rendelt mennyiségű inputanyagot juttat ki minden
egyes részre. Mindenhova annyit amennyit
terveztünk. Inputanyagot takarít meg, javítja a
növény kondícióját, emeli termésátlagunkat.

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
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SMARTTOUCH KARTÁMASZ A VERSUBAN
1.

7

2.

VALTRA
SZAKASZ
SZABÁLYOZÁS
A Section Control
( AUTOMATA
SZAKASZ VEZÉRLÉS)
segítségével a traktor
és a munkagép
párosa összedolgozva
pontosan és
automatikusan az
optimális vetőmagot
és műtrágya
mennyiséget juttatja ki
a lehatárolt zónákra.
Ez segít csökkenteni az
inputanyag költségeket,
javítja a hozamokat és
maximalizálja a profitot.

VALTRA CONNECT

3.
2

5

4.

1

A kialakítás lehetővé teszi a kar
könnyű mozgatását mind a négy
irányban.
A joystick segítségével három
szelepet lehet vezérelni.
További négy szelepet vezérelünk
a lineáris karokról.
A könnyű használhatóság miatt
a gombok és kapcsolók kézre
esnek. A különféle funkciókkal
rendelkező gombok másképp
néznek ki.

5.

6.
7.
8.

4

2

9.
6

3

5

Három programozható (M)
memóriagomb bármely
traktorhoz művelet vagy
műveletek sorát vezérlik (U-pilot
táblavégi fordulóautomatika).
Irányváltás a vezérlőkaron.
Nincs szükség több képernyőkre
- A Valtra Guide és a biztonsági
kamera képe is a SmartTouch
képernyőn követhető.
Hátsó emelőmű - A könnyen
használható határoló lehetővé
teszi a hátsó függesztés
finomabb állítását is.
A kartámasz funkcionális
kialakítása nagyon jó
kapaszkodást biztosít
egyenetlen terepen, kényelmes
tartást kínál karodnak.

9
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VERSU ESETÉN AZ ELSŐ HÁROM ÉV INGYENES

A Valtra Connect telemetriai megoldásunk
rögzíti a traktor működés közbeni tevékenységét és GPS adatokat. Megjelenítheti az előzményeket és a valós időbeli adatokat a mobil
eszközén. Bárhonnan, bármikor hozzáférhetsz az adatokhoz. Ezen adatok felhasználásával Te és Valtra szerviz partnered előrejelzi
a karbantartási igényeket, gyorsabban reagál
a kisebb kérdések megoldására. Egyszerűsítsd szervizeidet, csökkentsd le a komolyabb
meghibásodások esélyét.

Könnyű navigáció a menüben.

A beállítások logikusak, tappintással
és legyintéssel könnyű a navigáció a
menüben. Az összes beállítás automatikusan eltárolódik a memóriában.

A 9 collos érintőképernyő, a nagy
kezelőszervek, könnyen megérthető
beállítások és funkciók.

Bármely vezérlőszervet hozzárendelheted bármilyen hidraulikus funkció
működtetéséhez, beleértve az első
és a hátsó hidraulikus szelepeket, az
első és a hátsó csatlakozásokat és a
homlokrakodót.

A munkalámpákat könnyű konfigurálni
a 9 hüvelykes érintőképernyő
segítségével. A karfában vannak
elhelyezve a munkalámpa és sárga
villogó kapcsoló gombok.

Profilokat menthetünk el a kezelők és
a munkaeszközök számára, amelyek
bármilyen képernyőmenüből könnyen
megváltoztathatók. Az összes beállítási
változtatást a kiválasztott profilba menti.

A Connect jármű követés alapfelszereltség a
Versuban, a HiTech és Active-ban opció

AGCO telemetria ügyfelek számára
Teljesen ügyfél- és felhasználóközpontú
felhasználói élmény

VALTRA SEBESSÉGVÁLTÓ AUTOMATIKA
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VERHETETLEN VALTRA
SEBESSÉGVÁLTÓ
AUTOMATIKA

VERSU

Finoman, simán indulj el a Valtra irányváltó segítségével. Az
összes G szériás modell irányváltó karba épített parkfékel és
AutoTraction automata kuplung funkcióval rendelkezik, hogy
elősegítse a finom indítást. Az új 6 sebességes Powershift
nagyon jó osztásának köszönhetően bármilyen körülmény
között megfelelő sebességi fokozatot kínál. A forradalmian
új Valtra sbességváltó vezérlő olyan funkciókkal rendelkezik,
mint például az automatikus váltás - az AUTO1 gyári beállítás,
míg az AUTO2 megadja kezelője számára a pontos váltási
motorfordulatok megválasztását. Az összes G Széria
modelljében alap funkció az emelkedő megtartó, emellett a
Versu modellünk CVT-szerű karral történő vezetési funkciót
is kínál.
A Valtra Powershift a legsimábban
kapcsoló sebességváltó. Vedd le a
lábad a kuplungpedálról, a Powershift
traktorodat úgy vezetheted, mint egy
fokozatmentes sebességváltós traktort.
A traktor automata üzemmódban
a menetsebesség és terhelés
függvényében automatikusan vált fel
és le - mindig a legjobb üzemanyag
fogyasztás érhető el. A Versu modellek

forradalmian új, szabadalmaztatott
hidraulikus asszisztenssel rendelkeznek,
amely automatikusan felemeli a
motor fordulatot amikor hidraulikus
igény lép fel. Ez a menetsebességre
nincs hatással. Semelyik más gyártó
Powershiftes traktora nem tudja ezt!
Elérhető Active és Hitech modellekben,
ha elektromos front szelepek vannak
felszerelve.

•

Forradalmi Powershift: csoportonként 6 terhelés alatt kapcsolható
fokozat

•

Terhelésérzékelős hidraulika 4
elektronikus kihelyezett szeleppel

•

SmartTouch kartámasz

•

4 G105-G135 modell

HITECH

ACTIVE

•

Forradalmi Powershift: csoportonként 6
terhelés alatt kapcsolható fokozat

•

Forradalmi Powershift: csoportonként 6
terhelés alatt kapcsolható fokozat

•

Nyitott központú hidraulika 3 mechanikus
kihelyezett szeleppel

•

Terhelésérzékelős hidraulikaa 3
mechanikus kihelyezett szeleppel

•

Valtra ARM kartámasz

•

Valtra ARM kartámasz

•

4 G105-G135 modell

•

4 G105-G135 modell
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ÚJ TIER V.
-ÖS KOMPAKT
MOTOROK
A G széria igazi négyhengeres traktor

A Valtra traktorok erőforrása a
több, mint 70 éves tapasztalattal
rendelkező AgcoPower kompakt
motorok, amik nagy teljesítményt
és nyomatékot kínálnak. A
kompakt, 4,4 l-es motor kis
mérete lehetővé teszi az alacsony
motorháztető használatát, emiatt
jobb a kiláthatóság. A mindent az
egyben tartalmazó többfunkciós

kipufogógáz utókezelő rendszer
a TIER V. előírásainak megfelelő
értékeket ad. A kompakt
kipugógázkezelő rendszer a traktor
jobb oldalán, a fülke alatt található,
emaitt nem korlátozza a kilátást
. A felső motorlevegő-beszívás
minimálás elenállás mellet teszi
lehetővé a tiszta, hideg levegő
bejutását.

MOTOR

A LEGJOBB TRAKTORVEZETÉSI TAPASZTALAT
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A LEGJOBB
TRAKTORVEZETÉSI
TAPASZTALAT
Keményen dolgozol. Munkakörülményeid kihívásokkal teli
és változatos környezetben alakulnak,egyszerre akár öt
feladatot kell végezz, hosszú órákat kell eltölts a fülkében,
és nagy távolságokat kell megtegyél. Feladatunk az, hogy
a traktorod vezetését a lehető legjobban élvezd. Az Easy
Connect, Care & Go szolgáltatások páratlan praktikusságot
kínálnak, amelyek megkönnyítik a napi üzemeltetést és
karbantartást anélkül, hogy a tulajdonosra nagy költségeket
róna. A legjobb traktorozás élmény nem csak a gépről, vagy
a vásárlás pillanatáról szól - mi, és kereskedőink itt vagyunk,
hogy háttértevékenységünkkel támogassuk a traktort teljes
életciklusa során.

A LEGJOBB TRAKTORVEZETÉSI TAPASZTALAT
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NYUGODTSÁG.
A KEZEDBE ADVA.
Hiszünk abban, hogy zökkenőmentes kapcsolatunk
ügyfeleink, kereskedők, a gépek és a Valtra
gyár között. Az elvárásaidnak megfelő szervizés jótállási csomagot kiválaszthatod. Ezuztán
folyamatosan figyelemmel követjük traktorodat,
vigyázunk rád, a vállalkozásodra koncentrálhatsz.

FOLYAMATOS FELÜGYELET ÉS HÁTTÉRTÁMOGATÁS

CONNECT
TRAKTOR ADATOK,
INFORMÁCIÓK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK.

Egy Valtra megvásárlásakor egy professzionális csapat lesz
a háttértámogató, amely segít a lehető legtöbbet kihozni
vállalkozásodból. Az online ügyfélportálon keresztül felveheted
a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal, amely 24 órás
hozzáférést biztosít az oktatóanyagokhoz, a szerződéses
információkhoz és a gépekhez tartozó szolgáltatásokhoz. A
Valtra Connect telemetriás megoldás folyamatsoan rögzíti a
traktor tevékenységét és a GPS mozgását. Megjelenítheted az
előzményeket és a valós idejű adatokat a mobil eszközödön.
Bárhonnan, bármikor elérheted az adatokat. Ezen adatok
felhasználásával Te és Valtra szervizpartnered előre jelezheti
a karbantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a problémák
megoldására. Elkerülheted a nagyobb meghibásodásokat.

TELJES NYUGALOM

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com
CARE

KIBŐVÍTETT GARANCIA.

A Valtra Care meghosszabbított jótállási szerződéseivel
tökéletes nyugalmat és biztonságot élvezhetsz a javítás
költségeivel szemben. A CARE lehetővé teszi, hogy pontos
üzemeltetési költségekkel tudj kalkulálni, már amikor
megvásároltad a Valtra traktorod. Igényeidnek megfelelő
három különböző szintű csomagból választhatsz. Akár 5 évig
vagy 6000 óráig elérhetők ezek.

TEDD MAXIMÁLISSÁ AZ IDŐKIHASZNÁLÁSODAT

GO

KARBANTARTÁSI
SZERZŐDÉS.

Rögzítsd költségeidet Valtra traktorod megvásárlásakor, és
biztosítsd az optimális teljesítményt, garantálva ugyanakkor
a hatékonyságot, maximalizálva a gép maradványértékét!
A Valtra Go szervizszerződései biztosítják a rendszeres
és alapos karbantartást, amely meghosszabbítja a Valtra
traktorok megbízható működését. A karbantartási költségek
alacsonyabbak, mint a karbantartás hiányából származó
javítási költségek. A Valtra Go szervizcsomag az összes
előírt karbantartási munkát tartalmazza, akár 10 000 óráig is,
új és használt gépekre.

A LEGJOBB TRAKTORVEZETÉSI TAPASZTALAT
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KISZÁMÍTHATÓ
FINANSZÍROZÁS
KÖLTSÉGFIGYELÉSSEL
Mincs két egyforma gazdaság. Mindegyik
egyedi tulajdonságokkal és kihívásokkal.
Ezért ajánlunk rugalmas fionanszírozási
megoldásokat.
A gazdaság sokszopr előre
nem tervezett költségekkel
szembesül. Minden év más,
a felvásárlási árak változnak,
emiatt a költségek és
bevételek mindig változnak.
A hosszantartó sikeresség
érdekében a költségeket
figyelnünk kell.
Minden farmgazdaság egyik
meghatározó költsége a
gépek üzemelési költsége.
Ezek figyelésében

segítségünkre van a Valtra
Connect, Care and Go
szolgáltatás.
Sokkal rugalmasabban,
mégis biztosabban állíthatjuk
össze gépüzemünk
költségeit. Elgondolásinkan
messzemenőkig megfelelően
az Agco finance
bérlési, lízing vagy hitel
konstrukciókat ajánl.

LET’S TALK MORE!

VÁSÁRLÁS

BÉRLET

TRAKTOR TULAJDONJOGA
RÖVID TÁVÚ
MELLÉ OPCIÓSAN
GÉPHASZNÁLAT
KÉRHETÜNK CONNECT, CARE SZERVIZKÖLTSÉGEKKEL
AND GO SZOLGÁLTATÁSOKAT
KALKULÁLVA

LÍZING

OPERATÍV
LÍZING SZERVIZ
SZERZŐDÉSSEL- VAGY A
NÉLKÜL

A LEGJOBB TRAKTORVEZETÉSI TAPASZTALAT
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FELOLDÁS

Hiányzik a precíziós gazdálkodási funkció? Mivel a
SMART FARMING világának a Valtra Guide a kulcsa, sok
lehetőséget nyit meg. Ha Valtra traktorodat vásárláskor
felszereled a Valtra Guide-dal, akkor azt felszerelheted más
precíziós gazdálkodási funkciókkal is. Ezt megteheted a
traktor megvásárlásakor, vagy később, amikor szükséged
van az új szolgáltatásokra. Csak vedd fel a kapcsolatot a
helyi kereskedőddel az árakkal és a precíziós gazdálkodás
frissítésével kapcsolatos további információkkal kapcsolatban.

Customer Magazine

+

In Derbyshire

Making
a difference
Page 10

2/2020

+

In Denmark

Maritime radar
on roof helps
SAR operations

+

In Dorset

A passion
for farming
Page 20

Page 16

Smart farming in Switzerland

SWISS FUTURE FARM USES
NEWEST TECHNOLOGIES

Page 06

A SAJÁT VALTRA KERESKEDŐD
Valtra kereskedőd a legjobb traktor- és
munkagép szakértő. Megérti a traktor
műszaki szempontjait és az előtted álló
kihívásokat. Bármikor kereskedődhöz
fordulhatsz, a legjobb szolgáltatást kapod a
tanácsadódtól, legyen szó karbantartástól
kezdve javításról, alkatrészekről és az
új gép vásárlásáról. A Valtra kereskedők
független vállalkozók. Az AGCO minden
évben ellenőrzi a kereskedőit, hogy a lehető
legjobb szolgáltatást biztosítsa ügyfelei
részére.
MINDIG ELÉRHETŐ EREDETI
ALKATRÉSZEK ÉS MAGAS MINŐSÉGŰ
KIEGÉSZÍTŐK
A Valtra átfogó alkatrészszolgáltatása a
szükséges alkatrészeket szállítja - akár
másnap reggelre. Ez segít megőrizni
a traktor hatékonyságát az elfoglalt
szántási és betakarítási szezonokban. Az
AGCO Parts címke biztosít, hogy eredeti,
bevizsgált és tesztelt Valtra alkatrészeket
kapjál.

hasznos információkat tartalmaz a legújabb
fejlesztésekről és a leghatékonyabb
munkamódszerekről. Online hozzáférhetsz
a magazin archívumához, és olvashatod
akár a 2000-es évekből származó cikkeket.
AGCO AKADÉMIA

AZ AGCO VERHETETLEN ALKATRÉSZEI
MEGFIZETHETŐ ÁRON
Az AGCO Finance munkatársa kialakítja az
Te személyes pénzügyi megoldásodat, cash
flow-d és működésed. Mondd el nekünk,
mennyit engedhetsz meg magadnak
havonta, és rugalmas üzleti fizetési
ütemtervet készítünk az üzleti igényeidnek
megfelelően, figyelembe véve a szezonális
eltéréseket.

Teljes körű szolgáltatóként pénzügyi
szolgáltatásokat is kínálunk, mint például
lízing, bérlet és biztosítás. Szolgáltatásaink
országonként változhatnak, ezért kérjük,
ellenőrizd weboldalunkat vagy keresd fel a
legközelebbi kereskedőt a rendelkezésre
álló ajánlatokkal kapcsolatban.
VALTRA TEAM
A Valtra Team évente kétszer megjelenő
ügyfél magazinunk. Minden kiadás

A traktorok és a hozzájuk kapcsolódó
technológiák, különösen a precíziós
gazdálkodás gyors ütemben fejlődnek.
A Valtra Akadémia folyamatosan képzi
a Valtra kereskedőket és szolgáltató
szakembereket. Így első rangú és
naprakész ismereteket kapsz, azért, hogy
ne álljon meg nálad az idő.
VALTRA RUHÁZAT, AJÁNDÉKTÁRGYAK
A Valtra kollekció kiváló minőségű ruhákat
és kiegészítőket kínál munkához és
szabadidődhöz. Az anyagokat és az
összetevőket gondosan kiválasztják. A
kínálat a Valtra modern tervezését tükrözi,
könnyű, mégis rendkívül tartós anyagokkal,
amelyek ötvözik a stílust és a funkcionalitást.

OPCIÓS CSOMAGOK
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OPCIÓS
CSOMAGOK
Igényei szerinti opciókból
összeválogatott opciós
csomagokat kínálunk a G
szériához

COMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

Kényelmi szintedet felső szintre emeli
a Comfort Csomag. Ez a csomagot
mindhárom ( HiTech, Active, Versu)
felszereltséghez ajánljuk. A Comfort
csomag tartalma:

A munkagépek könnyebb használata
mellett emeli hatékonyságunkat,
csökkenti fáradtságunkat.A G széria
Active és Versu modelljeihez kérhető.
Taltalma:

A legtöbb elemet tartalmazó Technology
Pro csomag mindent tartalmaz amire a
precíziós gazdálkodásban kell. Active és
Versu modellekhez kérhetjük:

• Mellső híd rugózás

• Valtra guide automata kormányzás
Novatel vagy Trimble antennával akár
RTK-ra felbővítve

• Különböző számú szakaszvezérlés és
dózis alapú kijuttatási csomagokból
választhatunk.

• Hátsó ISOBUS

• Másodlagos Smart Touch terminál

• Radarral szerelt kerékcsúszás vezérlő
rendszer

• TaskDoc® Pro

• Nyomvonal asszisztens
• Rugózott fülke +Légrugós+ vezetőülés
• Prémium vagy Prémium+ (LED)
munkalámpa csomag
• Hátsó munkalámpák automatikus
kapcsolása tolatáskor

• Elektromos csatlakozó készlet

Az opciós csomagok kényelmi opciók mellett
tartalmazhatnak precíziós gazdálkodási
megoldásokat is.
Gyári szerelésű homlokrakodó csomagot,
vagy akár Unlimted Studiós opciókat is
választhatunk.
Nézd meg mit tartalmaznak, és válaszd ki a
neked megfelelő Opciós Csomagot!

1. VÁLASZD KI AZ
OPCIÓS CSOMAGOT

TECHNOLOGY PRO
TECHNOLOGY
COMFORT

2. VÁLASZD KI
HOMLOKRAKODÓDAT

FRONT
LOADERS

3. TEDD EGYEDIVÉ
TRAKTORODAT

VALTRA
UNLIMITED

HOMLOKRAKODÓK
A G Széria kitűnő homlokrakodós traktor, gyári szerelésű
homlokrakodó biztosít minket a tökéletes illeszkedésről, és
precíz vezérlésről. A Homlokrakodó csomag tartalma:
• Gyári szerelésű alváz és vezérlés

VALTRA
UNLIMITED
Az opciós csomagokon felül bármilyen
Unlimited opciót hozzáadhatunk
traktorunkhoz.

17

A FELADAT ADOTT.
MI MEGTALÁLJUK
AZ UTAT.
Amikor Valtra traktort rendelsz, egy álom válik valóssággá.
Elvárásaid testet öltenek, az elmélet után kezdődik a valós
történet. A Valtra Unlimited megépíti az egyedi traktorodat, a
munkakörnyezeted kialakítása révén mindenben megfelel az
elvárt komfortnak. Ha önkormányzati vagy út karbantartási
feladatokra keresel traktort, a Valtra Unlimiteddel speciális
opciókat kérhetsz ami a munkádban segítségedre lesz.
A Valtra Unlimiteddel határtalan az
opciók listája. Mire van szükséged? Miről
álmodsz? Sorold fel, mi valóra váltjuk.
A speciális festés egyedi külsőt ad, ami
után minden fej megfordul. Válasz az alap
színekből, vagy add meg milyen színű
legyen. Hagy hoigy bevaduljon a kreatív
elméd,a Valtra Unlimited megvalósítja.
A Valtra Unlimited traktorok belső
terét tartós, kiváló minőségű bőr
kormánykerékkel és ülésekkel is fel lehet
szerelni, amelyek biztosítják a kényelmet
és jó benyomást tesznek a fülkébe beszálló

kezelőre. A belső burkolatokat is egyedi
igényeidnek megfelelően gyártjuk le.
GYÁRI SZERELÉS
A Valtra Unlimited stúdió összes opciójára
és kiegészítőjére gyári garancia vonatkozik,
nincsen szerviz korlátozó tényezője, és
természetesen ezeket a gépeket is ellátjuk
alkatrésszel.
Unlimited kiegészítőként rendelhetünk
extra lámpákat, központi zsírzást, szereó
rendszereket, és még sok mást.

UNLIMITED

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ
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G SZÉRIA TECHNIKAI
SPECIFIKÁCIÓ
105 - 135 LE

Min 4405 - Max 4600 mm

Valtra Guide-dal - Max 2910

Min 2755 - Max 2830 mm

A

B

Min 1720 - Max 2525 mm

Sárvédő szélesség:

KG

Saját tömeg 5140 kg
Max össztömeg 9500 kg

MODELL

A: erdészeti 1858
B: keskeny 2034
C: széles 2310
HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

MÉRETEK 540/65R38 +440/65R28 KÖPENY ESETÉN

MODELL

MAX TELJESÍTMÉNY

MAX TELJESÍTMÉNY
BOOST-TAL

LE

kW

G105

105

78

G115

115

85

ECO

115

86

125

93

518

555

STD

125

93

130

97

520

540

135

100

145

107

550

560

G125
G135

LE

MAX NYOMATEK, NM

kW

sztandard

BOOST

110

82

440

470

120

90

460

510

További adatokért lásd motor adatokat. BOOST teljesítmény a B5 vagy annál
magasabb sebességnél kapcsol be. Sigma power TLT használata esetén
kapcsol be, de nincs az 540 E fordulatszámnál.

Tengelytáv (mm)

2550

Hossz ( front hidraulika nélkül)

4452

Hosszúság front hidraulika felhajtva

4514

Magasság , Valtra Guide antenna nélkül

2805

Maximális szélesség ( mm)

2380

Fordulási sugár(m)

4.36

Hasmagasság középen( mm)

443

Hasmagasság hátul, vonórészek nélkül( mm)

460

Tömeg ( tele tank, +vezető) (kg)

5140

Tömeg eloszlás elől/hátul, %

41/59

Maximális tömeg ( kg)

9500

Üzemanyag tartály térfogata (l)

200

Acél üzemanyag tartály térfogata (l)

160

AdBlue tartály térfogata (l)

21

Legkisebb köpeny méret( hárul SRI 750)

420/85R34 + 340/85R24

Maximális köpeny méret ( hátul SRI 825)

600/65R38 + 480/65R28

C

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ
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MODELL

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTOR

VERSU

MODELL

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

HIDRAULIKA

Agco Power motor típus

44 MBTN-D5

Hátsó emelőmű emelési képessége (max, kN)

60

Hengerek száma

4

Hátsó emelőmű emelési képessége teljes tartományban (max, kN)

50

Motor lökettérfogat (l)

4.4

Mellső emelőmű emelési képessége teljes tartományban (max, kN)

Motorfordulatszám a max teljesítménynél( f/perc)

2000

Hidraulika rendszer fogaskerekes, terhelés érzékelős

Open center

option, 30
Load Sensing

Motor névleges fordulatszáma( f/perc)

2200

Szivattyú teljesítménye (l/perc)

100

110

Motorfordulatszám a max nyomatéknál (f/perc)

1500

Sebességváltó és hidraulika

* G125ECO mód motorfordulatszám a max teljesítménynél( f/perc)

1750

Mechanikus hátsó kihelyezett szelepek száma

2 vagy 3

--

* G125ECO mód motorfordulatszám a max nyomatéknál (f/perc)

1250

Elektronikus hátsó kihelyezett szelepek száma

--

3 vagy 4

olaj rendszer egyben

Alapjárat (f/perc)

850

ON/OFF szelepek száma

opcióként 1

Alapjárat irányváltó kar park állásban (f/perc)

700

Elektronikus mellső kihelyezett szelepek száma

2,3 vagy 4 (opció)

Olajcsere periódus (h)

600

Munkagép számára kivehető olaj mennyiség (l)

24 ( extra feltöltés esetén 44)

Kibocsátási érték

Tier V

TLT

Kipufogó gáz kezelő rendszer

DOC + DPF + SCR

SEBESSÉGVÁLTÓ

2 fordulat következő motorfordulatszámnál (f/perc)

540@1920 + 1000@1964

3 fordulat következő motorfordulatszámnál ( opció) f/perc)

540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

Sebességek száma

24+24R

3 fordulat+járókerék arányos TLT a következő áttétellel (opció)

with GS ratio 29.23

Mászóval

48+48R, opció

Front TLT 1000 fordulat következő motorfordulatszámnál (f/perc)

1000@1920

Csoportok száma

4 (A, B, C, D)

KEZELŐ FELÜLET

Csoporton belüli Powershift-ek száma

6

VALTRA ARM , ALAPKIVITEL

STD

--

Sztandard sebesség 2200 f/perc esetén, (km/h)

1.3 - 43

VALTRA SMART TOUCH, ALAPKIVITEL

--

STD

43 km/h -s sebesség esetén motor fordulatszám (f/perc)

1910

Valtra Connect

EcoSpeed modell esetén 43 km/h -s sebesség mellett motor fordulatszám (f/perc)

1640

Valtra Guide

Legalacsonyabb sebesség mászóban 2200 f/perc esetén, (km/h)

0.11

Mellső híd rugózás

hdraulikus, opció

opció
--

STD
opció

Minden nap szélsőséges körülmények között dolgozol.
Kihívó környezeti feltételek mellett, változó éghajlaton és tájakon dolgozol.
Keményen, hosszú napokon keresztül.
Nagy távolságokat teszel meg.
Olyan munkákat végzel amelyek gyorsaságot, erőt és pontosságot igényelnek.
A teljes irányítás érdekében kövesd akár virtuálisan traktorodat.
A folyamatos kapcsolattartásra a legfejlettebb traktorra van szükséged.
Ezért bízol a Valtrában. Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy a kemény munkádat megkönnyítsük.
Kihívásaid megoldására új megoldásokat keresünk és találunk.
Tartós, új technológiai kivívásoknak megfelelő traktort gyártunk.
Traktorainkat problémamentes, tartós gépekként ismerik szerte a világon.
Számodra is kényelmes munkahelyet hoztunk létre.

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

az AGCO
világmárkája

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.
Changes possible - all rights reserved.

