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A NEHÉZ MUNKA
NAGY GÉPET IGÉNYEL
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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GYAKORLOTT,
PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÓKNAK

A Valtra egy nemzetközi márka Skandináviából. A mi
északi örökségünkből adódóan a Valtra traktorok
biztonságosan és hatékonyan végzik azt a munkát, melyre
tervezve lettek és amelynek végzésére megvásárolták
őket. Ezt támogatják a Valtrák tulajdonságai: egyediség,
megbízhatóság, funkcionalitás.
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A Valtrák erőssége mindig abból a eltökéltségből fakad,
hogy kialakításunknál figyelembe vesszük vásárlóink véleményét. A vásárlói felmérések szerint a 3 legfontosabb kritérium, mely miatta a Valtrát választják, a megbízhatóság,
az alacsony üzemeltetési költség és a befektetés magas
hozamú megtérülése. A negyedik generációs S szériájú
traktorok tesztelése igen nehéz körülmények között történt,
hogy optimalizálhassuk műszaki jellemzőiket, ergonómiájukat, szervizelhetőségüket és termelékenységüket. Meg
vagyunk győződve arról, hogy az új S széria az összes
elvárásnak megfelel mind a farmerek, mind a befektetők
körében.

A FARMEREK PARTNERE
TÖBB MINT 60 ÉVE
A Valtra több mint 60 éve épít traktorokat, melyek felnőttek
arra, hogy az egyik legelismertebb nemzetközi traktor márkává váljanak. A Valtra most évente több mint 23,000 traktort
gyárt. A mi Finn gyökereinkből származóan minden Valtra
traktor a Skandináv ipari tervezés és gyakorlatias technikai
megoldások terméke. 2004-ben váltunk az AGCO család
tagjává. Mint a globális mezőgazdasági technológia vezetője,
az AGCO büszke arra hogy invesztálhat a Valtra kiemelkedő
szakértelmébe és kifinomult termékeibe.
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Mint vásárló, Ön is hasznot húzhat az AGCO globális szervezetének támogatásából a finanszírozás, a kiterjesztett
garancia, a szerviz szerződések, a lízingelési szolgáltatások, az oktatás, a vásárlói hűségprogramok, a precíziós
farmgazdálkodási technológiák, a telemetrikus megoldások
és a mezőgazdasági gépek legnagyobb értékesítési hálózatának igénybevétele terén. Az Ön ValtraS szériájú traktora szolgáltatásaival támogatja, hogy Ön üzleti tevékenységében nagyobb profitot érhessen el most és a jövőben.
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KIELEMEZTE MÁR
A BEFEKTETÉSE
EREDMÉNYESSÉGÉT?
MI IGEN.

MODELLEK ÉS LÓERŐ
S274 AVT
S294 AVT
S324 AVT

270-290 LE
295-325 LE
320-350 LE

S354 AVT
S374 AVT
S394 AVT

350-380 LE
370-400 LE
405-405 LE
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A negyedik generációs Valtra S széria olyan traktorokat
képvisel, melyek kiegyensúlyozott teljesítménye segíti Önt
abban, hogy a befektetéséből a legtöbbet tudja kihozni – a
végtermék maximalizálása és a költségek minimalizálása
útján. Mi egy megbízható traktort terveztünk Önnek, amely
az Ön számára mindazokat a szolgáltatásokat biztosítja,
melyeket csak akar. Ez teszi lehetővé a számunkra, hogy
biztosíthassuk az Ön beruházásán a legnagyobb lehetséges
megtérülést.
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Az S szériájú traktorok mindennel rendelkeznek, melyekre Önnek szüksége van és semmivel, ami szükségtelen volna. Minden részlet
gondosan átgondolt, mivel a profit termelő
képesség, a megbízhatóság, az üzemeltetési
költség, az ergonómia, a szolgáltatások és az
újraértékesítési érték az élenjáró technológiák
alkalmazásának a lényege. Ez teszi a Valtrát a
befektetők ésszerű választásává.

feladatok elvégzésére történt. Az erős motor, a
fokozatmentes hajtómű és az optimális súlyeloszlás garantálja a hatékony teljesítményt. A
hidraulika kimenő teljesítménye alkalmas a
nagyigényű munkagépekhez, akár a szántóföldön, akár az erdőben dolgozik. A nagy
vezetőfülke tágas munkakörnyezetet biztosít
és a vezetési kényelem kiemelkedő a saját
osztályában.

A SIKER MAGJAI
EL VANNAK VETVE
A Valtra S széria nagy traktorokból áll, melyek
nagy befektetések, melyekre Ön magas
eredményességgel támaszkodhat. Alaptulajdonságaik megtervezése a legnehezebb

A Valtra az egyetlen traktor gyártó akinek
alapfilozófiája az, hogy egyforma képességekkel tudjunk előre és hátra menetben is
dolgozni (Valtra TwinTrac hátrameneti vezetési
rendszer), mely jelentősen felgyorsítja sok
feladat elvégzését.

S Series / 290 - 405 hp

A DOLGOZÓ GÉP
TULAJDONSÁGAI
2

Az S szériájú traktorok megbízhatósága a
gondosan megfontolt részletek tökéletes
integrációjának eredménye. Egy tökéletes
motor és hajtómű kombináció, a legkorszerűbb funkcionális kialakítással és optimális
használhatósággal, teszi az S szériájú
traktort mássá, mint amelyet valaha is
kipróbált.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Valtra SmartTouch felhasználói felület
AGCO Power 8.4l SCR motor (max. 405 LE)
Munka lámpák, 4+2 elől, 6 hátul
TwinTrac
Ergonomikus fülke (69 dBa)
Pneumatikus rugózott kabinfelfüggesztés
Diesel tank (600 literes)
AdBlue tank (60 literes)
Valtra 4. generációs kialakítás
(javított kiláthatóság)
Új fényszóró reflektorok (H7)
CVT hajtómű (AVT - AGCO Variable Transmission)
Hidraulikus első hídi rugózás
Hosszú tengelytáv (3105 mm)
Beépített első függesztőmű (50 Kn)
Auto Guide előkészítés alapfelszereltségben
LED hátsó lámpák Az S szériák a mi híres 4.
generációs LED hátsó lámpáinkkal vannak
felszerelve.
Második technológiás terminál. Az IsoBus és
az Autoguide futatható a második technológiás
érintőképernyőről.
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A LEGJOBB MOTOR
A PIACON
Amikor egy Valtra S szériájú traktorba invesztál, akkor egyben a piacon elérhető legmegbízhatóbb és leghatékonyabb
motor technológiába is invesztál. Az AGCO POWER gyökerei,
mint motor gyártó több mint 60 évre nyúlnak vissza. Minden S szériájú motor az AGCO POWER finn gyárából származik. Az AGCO POWER globális piacvezető a nem közúti rendeltetésű motorok gyártásában, évente több mint 70 000
motort gyárt.

A megbízható 8.4 AWF AGCO Power
motor a kulcsa az S szériájú traktorok
termelékenységének. A motorban a
legújabb AGCO Power technológiát
alkalmazták, hogy megfeleljen az V. lépcsős kibocsátási előírásoknak. Ugyanez
a technológia a motor megbízhatóságát

is biztosítja, bármiféle üzemeltetési költségnövekedés nélkül. Az AGCO Power’s
SCR technológia bevezetése az S szériákban a 2008-as évre nyúlik vissza, akkor
ez volt a világon az első traktor melybe ezt
a technológiát alkalmazták.
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IKER-TURBOS TELJESÍTMÉNY

Az S széria fajlagos üzemanyag gazdaságossága mindig élvonalbeli volt
a kilowattórákra, vagy például a felaprítandó fa köbmétere, vagy a megművelt hektárra vetítve. A 8.4 LFTV-D5
AGCO Power motor az új S szériájú
traktorokban még tovább csökkenti az
üzemanyag felhasználást (5%). Kipufogógáz visszakeringetést alkalmaznak az AdBlue fogyasztás mérséklésére. A Profi magazin (7/2012) szerint
az üzemanyag fogyasztás csak 258
g/kWo, amely 13.1 %-al alacsonyabb,
mint az egyéb márkájú, a magazin
által tesztelt traktorok esetében.

Az új Valtra S széria két sorba kapcsolt turbófeltöltővel rendelkezik a
jobb nyomaték, az alacsonyabb fordulat és kipufogógáz hőmérséklet
érdekében, mely viszonzásul növeli a tartósságot és csökkenti a karbantartási követelményeket. Ez - költséges technikai megoldások szüksége nélkül - úgyszintén jobb vezetési tulajdonságokat, megbízhatóan
alacsonyabb szennyezőanyag kibocsátást tesz lehetővé.
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A LEGNÉPSZERŰBB
FOKOZATMENTES
HAJTÓMŰ A PIACON
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A Valtra S széria általános hatékonyságát tovább javítja a fokozatmentes AGCO Variable hajtómű (AGCO AVT). Ez az AGCO által
Németországban készülő hajtómű évekig volt európai piacvezető a
nagy traktorok kategóriájában. Népszerűsége sokoldalúságának és
mindenek felett üzemanyag hatékonyságának köszönhető. Különösen olyan bérvállalkozói munka esetén, mely sok helyszínek közti
közlekedéssel jár, az AGCO fokozatmentes hajtómű biztosítja, hogy
alacsony motorfordulaton, mégis hatékonyan közlekedjen.

EGY INNOVÁCIÓ MELY A
LEGJOBBAKAT EGGYESÍTI
Az S szériák egyesítik a Valtra az AGCO POWER és a német mérnökök vezető innovációit.
Az ezekkel egyesülő, a Valtra által kifejlesztett,
intelligens traktorvezérlő rendszer eredményeképpen egy verhetetlen csomag jön létre.:
energia, amely hatékony, könnyen használható
és megbízható.
OPTIMALIZÁLT HAJTÓMŰ
Az AGCO Variable hajtómű a különböző sebességigényű munkákhoz különböző munkaterületekkel rendelkezik. Az A -munkaterület
nehéz vonóerő igényű általános munkákhoz
való, míg a B -általános közúti szállításra. Ez
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lehetővé teszi a vonóerő és a hajtómű hatékonyság optimalizálását. Például, ha alacsony
motorfordulattal vezet, jelentős üzemanyag
megtakarítást ér el.
MAX. 10% -AL TÖBB TELJESÍTMÉNY
A Valtra innovatív SigmaPower hajtása alaptartozék az S szériánál. Bármikor, ha többlet
teljesítmény igény merül fel a teljesítmény-leadó tengelynél, vagy a hidraulikus rendszernél,
a motor elektronikus vezérlési rendszere max.
10%-ig megnöveli a kimenő teljesítményt,
max. 405 LE-ig, a legnagyobb S szériájú
traktor esetében. Ez a teljesítmény-rásegítés
elérhető 20 km/óra feletti sebességgel történő
vezetésnél is.

DOLGOZZON
GYORSABBAN
ÉS KÉNYELME
SEBBEN

A Valtra S széria 4. generációs fülkéje a legjobb északi
stílust egyesíti az optimális használhatósággal.
Tanulmányok bizonyítják, hogy a jó ergonómia növeli
a munka teljesítményt, különösen a Valtra TwinTrac
hátrameneti vezetési rendszer esetén.
14
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évszakban kényelmes. Egyéb alaptartozékok
is vannak, mint 6 munkalámpa elől és hátul, a
xenon lámpák opcionálisan választhatók.

A kabin 4 pontos rugózott pneumatikus felfüggesztéssel rendelkezik, a Valtra AutoComfort-tal, mely a legújabb technológiát hasznosítja. Szenzorok közvetítik az információt a
vezérlőrendszernek, mely gondoskodik arról,
hogy a fülke mindig a megfelelő helyzetben
legyen. Az AutoComfort lehetővé teszi, hogy
Ön a rugózás keménységét igényei szerint
válassza meg.

A szabadalmaztatott TwinTrac hátrameneti
vezetési rendszer a munkavégzését még
hatékonyabbá teszi, különösen fűkaszákkal
és más nagy teljesítményű munkagépekkel.
Az S szériájú traktorok tervezése kezdettől
fogva mindkét irányú hatékony munkavégzésre
történt. Tanulmányok mutatták meg, hogy bizonyos alkalmazások esetén, a Valtra traktorokkal történő hátrameneti munkavégzés – a
kiváló ráláthatóságnak köszönhetően - még

Az S szériájú traktorok 24/7 munkavégzésre
lettek tervezve, így a légkondicionáló alaptartozék. Még a vezetőülés is szellőztetett. A
munkavégzés az S szériával az év minden
15

hatékonyabb, mint az előremeneti. Az optimális ergonómiai kialakítás könnyebbé teszi a
hosszú idejű munkavégzést, ami tovább növeli
a termelékenységet.
HÁTRAMENETI VEZETÉSBE VÁLTÁS
EGY KÖNNYŰ MOZDULATTAL
A hátrameneti vezetésbe történő vezetőállás
átváltás gyors és könnyű. Egy állítható kormányoszlop helyezkedik el a fülke hátuljában,
gázpedállal, fékpedállal és „tengelykapcsoló”
pedállal. Az összes többi Valtra ARM vezetőülés kartámaszi kezelőszerv együtt fordul 180
fokkal a vezetőüléssel.

SmartTouch
KARTÁMASZ
A Valtra Smart Touch új szintre emeli a
használhatóságot. Könnyebb használni mint egy okos
telefont. A keresett menüt maximum kettő lépésből
elérhetjük. Könnyen használható menüjébe mindent
bele tettünk: a traktor összes fukncióján felül az
Automata kormányzás ISOBUS-os munkagép vezérlés,
AgContraol, TaskDoc is megtalálható.

1
2
3
4
5
6
7

Könnyű navigáció a menürendszerben.

A beállítás logikus, könnyű beállítás
az érintő képernyőn. Minden beállítás
automatikusan mentésre kerül.

9”-os érintőképernyő, nagy ikonok,
beállítások és funkciók könnyen
értelmezhetőek.

3
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Bármelyik vezérlőhöz hozzárendelhetjük
a vezérelt funkciót. Első vagy hátsó
kihelyezett szelepek vezérlését,
homlokrakodót vagy front hidraulikát
vezéreljük onnan ahonnan szeretnénk.

A munkalámpák beállítását is a 9”-os
kijelzőn tehetjük meg. A munkalámpák
ki/ bekapcsolását és figyelmeztető
lámpa bekapcsolást a kartámaszon
található nyomógombbal végezzük.

A kezelő és munkaeszköz beállításait
különböző profilokba menthetjük el. Ezek
a profilok bármikor ismét betölthetőek.
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8

MULTIFUNKCIÓS KAR

KIJELZŐ

9

1.

8.

10

2.
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3.

4.
5.

6.
7.

Gumi felület: A magas minőségű anyagokkal
szerelt kart ergonómikus, könnyen használható
és komfortos.
Ergonómikus kialakítás: A kialakítás könnyű és
biztonságos mozgást ad mind a négy irányba.
A nyomógombok a hüvelykujj természetes
helyzetéhez igazítva. A gombok és kapcsolók
könnyű eléréssel, és a különböző funkciók
megkülönböztetett kialakítással. Példaként
a hárompont vezérlő kapcsoló gyors talajba
hatolás funkcióval.
Három programozható memória gombbármelyik funkciót hozzá rendelhetjük, akár az
U-Pilot táblavégi fordulóautomatikát is. Például
az M1-es a tábla végén kiérkezéshez, az M2 a
művelésbe beálláshoz.
Kettő vízszintes mini joystick a hidraulikához.
Biztonságos kezelés: A gombok közötti
üres részen pihentethetjük meg ujjunkat
anélkül hogy a gombok felett kelljen tartani
azt. A mini joystickok felett található bordák
megakadályozzák a véletlenszerű használatot.
A törésvonalak tiszták, egyszerűek. Növelik a
fogás komfortját és a használhatóságot.
Irányváltó kapcsoló a karon
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Nem kell még egy kijelző- Az automata
kormányzás és a biztonsági kamera kijelzője is
a Smart Touch-ba integrálva. Nem kell még egy
monitor ami akadályoz a kilátásban.

JOYSTICK
9.

Az ergonómikus elhelyezésű hidraulika joystick
tetején található mini joystickhoz még egy
hidraulika funkciót társíthatunk.

NYOMÓGOMBOK ÉS FÜGGESZTŐMŰ
VEZÉRLÉS
10. Nyomógombok: a homorú és domború felszín
megkönnyíti használatukat.
11. A hátsó emelőmű munkahelyzet szabályozója
finom állításokat tesz lehetővé.

DIZÁJN
12. A funkcionális kialakítású kapaszkodó
egyenetlen talajon történő haladáskor
biztonságot ad. Minden vezérlőszerv logikusan
elhelyezve hogy csökkentsük a test terhelését.
Csuklómozdulatokkal mindent elérünk,
azért hogy ne kelljen megemelje könyökét
a kartámaszról. A TLT indító kapcsolók
biztonságos helyen.
13. Kényelem: Bársonyos könyöklő hogy ne
izzadjon, és kényelmes legyen. Tároló hely a
könyöklő alatt.
14. Finn dizájn: egyszerű és kényelmes.
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AZ PRECÍZIÓS
FARMGAZDÁLKODÁSI
LEHETŐSÉGEKET
BEÉPÍTETTÜK.

A Valtra egy sor precíziós farmgazdálkodási technológiát
kínál, amelyek zökkenőmentesen együttműködnek az AutoGuide, ISOBUS, AgControlTM változó kiadagolással és a TaskDoc
feladatvezérléssel, melyeket a a SmartTouch terminálról
működtethet. Az Ön traktorának és munkagépének automatikus
menetirány és egyéb vezérlésével ezek javítják a munkavégzés
pontosságát és precízségét, csökkentik a munkaidőt, nagyobb
hozamot és beruházásának jobb megtérülését nyújtják.
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A precíziós farmgazdálkodás műholdakról
jövő jelek segítségével működik, melyekkel
feltérképezhető az Ön táblája és vezérelhető
traktorának mozgáspályája. A műholdas
vezérléssel a kézinél pontosabb automatikus kormányvezérlés valósul meg, a traktor
pontosan ott lesz a táblán, ahol kell, minden
fordulóban, minden táblában és minden
körülményben.
Ha a traktora mindig a megfelelő helyen van,
az ahhoz csatolt munkaeszköz is ott lesz. A
műholdas térképek és az ISOBUS-vezérlés
segítségével a munkaeszközöket automatizálhatja, hogy az egyes táblarészek, vagy
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a különböző sorok esetében automatikusan,
ez ezekhez legjobban illeszkedő kezeléseket
végezzenek. Például az AgControl szekció
vezérlés automatizálja a munkaeszközök szekcióvezérlési funkcióit, míg az AgControl TM a
változó kiadagolásról gondoskodik.
Technológiánkat házon belül terveztük meg,
a legjobb minőségű beszállítókat vesszük
igénybe, hogy biztosítsuk az állandóan magas
gyártási minőséget és a kiemelkedő megbízhatóságot. Minden hardver- és szoftverkomponenst minden egyes traktorhoz egyedileg
optimalizálunk.
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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

TRAKTOR ADATOK, INFORMÁCIÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK.

CARE

GYÁRI KITERJESZTETT
GARANCIA.

GO

KARBANTARTÁSI
SZERZŐDÉS.

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 karbantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a
kisebb problémák megoldására, és elkerülheti
a felhatalmazott szervizközpontokhoz történő
látogatásokat, ügyintézéseket.
CARE
Teljes nyugalom.
A Valtra Care meghosszabbított garanciaszerződései révén a legnagyobb nyugalomban és
biztonságban érezheti magát a nem kopó alkatrészek esetleges további javítási költségei ellen. A Care lehetővé teszi, hogy a Valtra traktor
megvásárlásakor, vagy a normál garancia lejárta
után állítsa be az általános költségeket. Rugalmasak, három kompenzálási szintet kínálnak
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- 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 optimális 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.
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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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TRAKTOR MODELL

S354

S374

S394

320 (236)

350 (258)

370 (272)

400 (294)

325

350

380

400

405 (298)

1300

1390

1530

1540

1540

1300

1390

1500

1590

1600

1600

V. lépcsős

V. lépcsős

V. lépcsős

V. lépcsős

V. lépcsős

V. lépcsős

AGCO Power motor

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

Lökettérfogat, liter/ hengerek száma

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

S274

S294

Max. LE @ 2000 rpm, hp (kW)

270 (199)

295 (217)

Max. LE @ 2000 rpm, rásegítéssel, LE

300

Max. nyomaték @ 1500 rpm, Nm

1220

Max. nyomaték @ 1500 rpm, rásegítéssel, Nm
Szennyezőanyag kibocsátás

S324

MOTOR

HAJTÓMŰ
A- munkaterület (mezei munkák)

0.03-28 km/ó előre, 0.03-16 km/ó hátra

B- munkaterület (szállítás)

0.03-50** km/ó előre, 0.03-38 km/ó hátra

Üzemmódok

Automatikus és manuális

TELJESÍTMÉNYLEADÓ TENGELY (HÁTSÓ)

2 fokozat, 540E +1000 vagy 1000E + 1000

1000 rpm @ motor rpm

2030

2030

2030

2030

2030

2030

540E vagy 1000E rpm @ motor rpm

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Cserélhető TLT tengelycsonk

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

ELSŐ FÜGGESZTŐMŰ

Integrált alaptartozék

Emelőképesség, kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Első TLT

Opció

Opció

Opció

Opció

Opció

Opció

HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ

Autocontrol, vezetési vágódás csillapítás és szlip vezérlés

Emelőképesség, kg

12000

12000

12000

12000

Alsó emelőkarok

Cat 3 vagy 4

HIDRAULIKA

Zárt központú, terhelésérzékelős (load sensing) (CCLS)

Max. szivattyú teljesítmény, l /min

205

205

205

205

Hidraulika olaj

Elkülönítve, max. 51 liter olaj áll rendelkezésre a munkagépekhez

Első kihelyezett hidraulika szelepek

Max 2 elektronikus tolattyú vezérlésű szelep, Joystick-kal vezérelhető

Hátsó kihelyezett hidraulika szelepek

4 vagy 6 elektronikus tolattyú vezérlésű szelep, 4 újheggyel és 2 joystick-kal vezérelhető

Hátsó hidraulika gyorscsatlakozók

„Decompression” típusú hidraulika gyorscsatlakozók, melyek nyomás alatt le/fel kapcsolhatók

Kormányzás

Hidrosztatikus, dönthető/ kihúzható kormányoszlop

QuickSteer

alaptartozék

alaptartozék

alaptartozék

12000

12000

205

205

alaptartozék

alaptartozék
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TRAKTOR MODELL

S274

S294

S324

FÉKEK

Olajhűtésű, több tárcsás, hidraulikus működtetéssel, fékrásegítővel

Rögzítő fék

Az irányváltó karba integrált, hidraulikus működtetésű

S354

S374

S394

I NAGY TERHELHETŐSÉGŰ

I NAGY TERHELHETŐSÉGŰ

I NAGY TERHELHETŐSÉGŰ

4WD ELSŐ HÍDE
Típus

I ALAPKIVITEL

I NAGY TERHELHETŐSÉGŰ

I ALAPKIVITEL

Max elkormányzási szög

55°					

Felfüggesztés

Hidro-pneumatikus						

TÉRFOGATOK
Üzemanyag tank, liter

600

600

600

600

600

600

AdBlue tank, liter

60

60

60

60

60

60

MÉRETEK (KÖPENYEK ELSŐ/HÁTSÓ)

600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Öntömeg (tele tank, pótsúlyok nélkül), kg

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

Tengelytáv, mm

3105

3105

3105

3105

3105

3105

Hossz, mm

4868

4868

4868

4868

4868

4868

Magasság a tetőig 710/85R38 köpenyekkel

3382

3382

3382

3382

3382

3382

Minimális külső szélesség, mm

2550

2550

2550

2550

2550

2550

Has magasság, mm

472

472

472

472

472

472

Fordulási sugár fékezéssel / fékezés nélkül, m

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

7.4/8.4

FÜLKE
Felfüggesztés

4-oszlopos, 4 –pontos pneumatikus rugózással (AutoComfort)

Alaptartozékok

De-luxe „sík padozatú” fülke, nyitható hátsó ablak, légkondicionáló, négyfokozatú ventilátor fűtőegységgel, állítható kormányoszlop, Valtra Evolution
ülés, ISOBUS és Auto-Guide előkészítés, 6 munkalámpa hátul és 4+2 elöl , Valtra SmartTouch felhasználói felület.

Opcionális berendezések

TwinTrac hátrameneti vezetési rendszer, automata klíma, LED munkalámpák, lábfűtés, teljes Auto-Guide különböző pontossági szintekkel, AgControl precíziós farmgazdálkodási opciók stb..
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Valtra az AGCO világmárkája.
Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

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

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

YOUR
WORKING
MACHINE

