
A SERIJA
75 - 130 AG

YOUR
WORKING
MACHINE



DIRBANTIS 
HEROJUS.

Jūsų žemė – jūsų gyvenimas.
Jūsų ūkis – jūsų pagrindas.
Jūsų pasėliai – jūsų karjera.
Jūsų traktorius – jūsų įrankis.

„Valtra“ tai supranta.
Kaip ir patikimi meistro įrankiai, “Valtra” suteikia pasitikėjimo ir drąsos  
nudirbti visus darbus. Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje.

Mes, „Valtra“, visada renkamės nepramintus kelius, nes ten, iš kur mes esame,
keliai yra būtent tokie. Nė nedvejodami dėl jūsų nueitume papildomą mylią.
Taip elgiamės, nes taip geriausia.
Ir tikime, kad galime padaryti bet ką.

Jūs nenuolaidžiaujate. Mes taip pat.

Nudirbkite visus darbus.
Rinkitės „Valtra“.
Jūsų darbinė mašina.
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ATSARGIAI
RINKITĖS NORUS,
NES JIE GALI
IŠSIPILDYTI.
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Mes mažai kalbame, bet atidžiai klausome, todėl puikiai 
pažįstame savo klientus. Žinome, ką reiškia dirbti dieną 
ir naktį, vasarą ir žiemą. Mes išmanome, kaip darbus 
derinti su pateiktais reikalavimais nesileidžiant į jokius 
kompromisus.

Ir žinome tris dalykus, kurių ieškote rinkdamiesi „Valtra“.

Jis turi būti patikimas - kiekvieną dieną, metų metus. Jį 
turi būti lengva naudoti. Jo eksploatavimo išlaidos turi 
būti mažiausios.

Štai tokią mes pagaminome naująją ketvirtosios kartos 
„Valtra“ A seriją. Ji turi daug N ir T serijų didžiųjų traktorių 
funkcijų, tačiau yra labai kompaktiška. Šis smagiai 
vairuojamas traktorius yra lengvas ir judrus, tačiau žemę 
dirba su didžiule galia, kurios užteks net moderniausiems 
padargams.
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A74 75 AG
A84  85 AG

A94 95 AG
A104 100 AG

A114 110 AG
A124 120 AG

A134 130 AG

MODELIAI IR GALIA

GAUNATE TAI,
UŽ KĄ MOKATE.
IR DAUGIAU.
Jūs sunkiai uždirbate pinigus ir norite už juos gauti didžiausią galimą 
vertę. A serijos traktorius vertas kiekvieno jūsų išleisto cento. 
Kiekvieną dieną, kiekvieną sezoną A serija yra jūsų darbinė mašina. 
Modulinė “Valtra” konstrukcija skirta patenkinti visus jūsų poreikius. 
Moduliai - tai konstrukciniai elementai, kurie leidžia konfigūruoti 
traktorius, sukurti kruopščiai sudarytų gaminio specifikacijų meniu, 
kad vertė būtų maksimali. Sukomplektuoti jūsų ūkiui tinkamiausią A 
serijos “Valtra” yra paprasta. Naudodami A serijos traktorių dirbkite ne 
sunkiai, o išmaniai!
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Patikimumas metų metus.
Esame maksimalistai ir manome, kad geriausiai atliktas 
darbas yra mūsų pačių, todėl svarbiausias traktorių dalis 
gaminame patys. Mes suprojektavome ir pagaminome 
išmanią važiuoklę, patikimą transmisiją ir erdvią kabiną. 
“AGCO Power”, “Sisu” yra “Valtra” varikliai jau daugiau, nei 60 
metų. Tai varikliai, nustatantys bendrą patikimumo standartą.

Lengva naudoti bet kokiam darbui
A serijos traktoriai turi pakankamai galios plūgui traukti ir 
užtektinai manevringumo, kai reikia šerti gyvulius. Šios 
serijos traktoriai pasižymi puikiu matomumu atliekant 
tikslius darbus bei universalumu dirbant su daug galios 
reikalaujančiais padargais. Transmisijos veikimas itin 
paprastas. Traktorius iš išorės atrodo gana kompaktiškas, 
tačiau kabinoje yra erdvu ir patogu. Kasdienė techninė 
priežiūra nesudėtinga: degalų, alyvos ir kitų skysčių patikros 
užima visai mažai laiko.

Nedidelės bendrosios išlaidos.
Maža nuosavybės kaina yra susijusi su bendrąja koncepcija ir 
smulkiomis detalėmis. Svarbiausia yra turėti patvarią mašiną, 
kuri būtų pritaikyta būsimiems darbams. Mes žengėme žingsnį 
į priekį kurdami novatoriškas technologijas ir paslaugas, 
sumažinančias naštą Jūsų piniginei. Varikliai „SCR-only AGCO 
Power“ suteikia geriausią bendrą skysčių ekonomiškumą. 
Galite pasirinkti priežiūrą „Premium“ arba sudaryti techninės 
priežiūros sutartį, kad išlaidos kas mėnesį atitiktų metines 
darbo valandas. „AGCO Finance“ padės jums rasti optimalų 
investavimo sprendimą. Galiausiai, jūsų “Valtra” atstovas 
visada yra pasiruošęs užtikrinti didžiausią traktoriaus našumą 
ir vertę perparduodant.
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RENKANTIS GERIAUSIĄ VARIANTĄ 
SVARBIAUSIA TINKAMAS DYDIS.  
PO TO GALIMYBĖS NERIBOTOS.

A serijos traktoriaus komplektavimas prasideda nuo jūsų dabartinius ir ateities poreikius tenkinančios variklio 
galios pasirinkimo. Modulinis dizainas ir ilgas alternatyvių priedų sąrašas “Unlimited”  studijoje leidžia pritaikyti 
“Valtra” pagal jūsų individualius poreikius. Viskas įmanoma: nuo miškų ar komunalinio ūkio įrangos diegimo iki 
dažymo pagal užsakymą. Įrangai suteikiama gamyklos garantija.

Visuose traktorių modeliuose yra 12+12R transmisija su šešiomis pavaromis dviejuose greičio diapazonuose ir 
pasirenkama itin lėtos eigos pavara.

Variklio galia 75, 85 arba 95 AG
Nauji 3 cilindrų “Compact” serijos varikliai, 
pagaminti “AGCO Power”
Ratų bazė 2250
„Valtra“ 12+12R transmisija su 
elektrohidrauliniu reversu.
Labai lengva valdyti

Variklio galia 100 arba 110 AG
Nauji 4 cilindrų “Compact” serijos varikliai, 
pagaminti “AGCO Power”
Ratų bazė 2430
„Valtra“ 12+12R transmisija su 
elektrohidrauliniu reversu.
Labai lengva valdyti

Variklio galia 120 arba 130 AG
Nauji 4 cilindrų “Compact” serijos varikliai, 
pagaminti “AGCO Power”
Ratų bazė 2500
„Valtra“ 12+12R transmisija su 
elektrohidrauliniu reversu.
Labai lengva valdyti

75–95 AG, S tipo važiuoklė 100 ir 110 AG, M tipo važiuoklė 120 ir 130 AG, L tipo važiuoklė
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DIDELĖS IDĖJOS
KOMPAKTIŠKAME KORPUSE. 
A serijos traktoriai turi daug tokių pat funkcijų, kaip ir daugybę 
laimėjimų pelnę didieji traktoriai. Šios serijos traktorių matmenys labai 
kompaktiški, o darbas ir valdymas paprastas. Forma priklauso nuo 
funkcijos - šia filosofija remtasi kuriant naujojo traktoriaus dizainą 
ir gaminant jo komponentus. Kaip įprasta, nedarėme jokių išlygų 
tobulindami savo mažiausią, 3 ir 4 cilindrų darbinę mašiną.
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DIZAINAS,  
PELNĘS 
APDOVANOJIMUS.
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Visiškai nauja kabina pasižymi šiuolaikiška ir patogia 
darbo aplinka. Kaip ir apdovanojimus pelniusų N ir T serijos 
traktorių, A serijos kabina suteikia aukščiausio lygio 
patogumą ir erdvumą. Šešių statramsčių ir dviejų durų kabina 
pasižymi ypatingu tvirtumu ir puikiu matomumu.

SUKURTA PRAKTIŠKUMUI
Skandinaviško dizaino esmė yra ne vien 
gera išvaizda. Svarbiausia - išmanūs spren-
dimai, kurie kasdienius darbus padeda atlikti 
lengvai ir efektyviai už prieinamą kainą. Pleišto 
formos kabina taip pat padeda manevruoti 
ankštuose ūkių kiemuose ir nukreipia vandenį, 
sniegą ar medžių šakas. A serijos traktorių 
galima įsigyti su garsiuoju „Valtra PowerShut-
tle“ mechanizmu, turinčiu genialiai įrengtą ir 
lengvai naudojamą stovėjimo stabdį, kad būtų 
paprasčiau atlikti keletą užduočių vienu metu. 
Dar vienas išmanus komponentas – vairas su 
lengvai naudojama pakreipimo pedalu funkcija. 
Prieiga prie vairuotojo sėdynės tiesiog negali 
būti paprastesnė.

SUKURTA ILGAAMŽIŠKUMUI
Nauja kabinos rėmo konstrukcija pagrįsta 
lenktais profilias ir automobilio formas 
primenančiomis išgaubtomis dalimis. Tai 
reiškia, kad konstrukcija tvirtesnė, nevibruoja 
ir nesukelia papildomo triukšmo. Aukščiausia 
montavimo kokybė taip pat užtikrina langų 
ir durų sandarumą, suteikia tvirtą pagrindą 
aukštos kokybės apdailos detalėms.

SUKURTA PATOGUMUI
Aukščiausios klasės ergonomija ir mažas 
triukšmo lygis, siekiantis vos 75 dB, užtikrina, 
kad A serijos kabinoje būtų patogu bet kokioje 
situacijoje. 25 cm platesnė, bet tik 3 cm ilgesnė 
nei jos pirmtakė, kompaktiška, tačiau erdvi ka-
bina sukurta taip, kad joje būtų daugiau erdvės 
ten, kur reikia. Kabinos konstrukcija priekyje 
yra siaura, kad jums būtų lengviau manevruoti 
uždarose patalpose, pvz., gyvulininkystės 
pastatuose arba tankiuose miškuose. Kabina 
plačiausia ties operatoriaus pečių linija, kad 
dirbti būtų maksimaliai
patogu ir liktų užtektinai vietos daiktams. 
Išmanaus dizaino dėka vietos užtenka ir 
paminkštintai keleivio sėdynei. Pasirenkamasis 
apatinis šildymo blokas kojoms pagerina dar-
buotojų savijautą šaltomis žiemos dienomis - 
lygiai taip pat, kaip oro kondicionierius vasaros 
kaitroje.

SUKURTA MATOMUMUI
Nauja šešių statramsčių kabina sukurta 
puikiam matomumui visomis kryptimis dieną ir 
naktį.
Mes ją vadiname matomumo 365 dienas per 
metus idėja.
• Unikalus plačios A formos atramos dizainas 

pagerina matomumą priekyje.
• Išgaubtas priekinis stiklas ir didelis sto-

glangis (pasirenkamasis didelio matomumo 
stogas) suteikia puikų matomumą dirbant su 
frontaliniu krautuvu.

• Kadangi variklio išmetamųjų dujų valdymo 
sistemos matmenys yra kompaktiški, A 
serijos traktoriai turi 4-osios kartos išvaizdos 
ir dizaino nuožulnų variklio gaubtą, kad ma-
tomumas į priekį ir žemyn būtų geriausias 
rinkoje.

• Idealūs darbiniai žibintai: geriausios rinkoje 
viršutinės, artimosios ir tolimosios šviesos.

• Didelis galinis langas ir trumpas stogas 
suteikia puikų galinį matomumą, ypač kartu 
su 180° pasisukančia sėdyne, skirta special-
iems darbams, pvz., miškininkystėje.
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SUKURTA  
PADARYTI ĮSPŪDĮ
A serijos kabina yra pati naujausia 
ir pasižymi geriausiai išnaudota 
operatoriaus erdve savo klasėje. 
Nuožulnus stogas suteikia 
traktoriui itin rimtą, tvirtą, netgi 
agresyvią išvaizdą. Kokybiškos 
medžiagos ir dizainas pastebimi 
kiekvienoje detalėje: nuo tikslios 
rėmo konstrukcijos iki modernaus 
prietaisų skydelio su analoginiu ir 
skaitmeniniu ekranais, leidžiančiais 
naudotis pažangiomis funkcijomis, 
pvz., pasirenkamu darbo monitoriumi, 
informuojančiu jus apie degalų 
sąnaudas ir nudirbtą plotą.

1. Pagrindinė pavarų svirtis 6-oms pavaroms
2. Rankinis akseleratorius
3. Variklio aps./min. atminties mygtukas
4. Keturių varančiųjų ratų (4WD) jungiklis
5. Diferencialo užrakto jungiklis
6. Lėtosios eigos pavaros perjungimo 

jungiklis (pasirenkamas „PowerShuttle“ 
A104 modeliuose)

7. Pavarų diapazono perjungimo svirtis (A 
arba B)

8. Itin lėtos pavaros svirtis (pasirenkama)
9. Elektrohidraulinio galinio keltuvo 

nustatymai
10. Keltuvo darbinės padėties žymeklis
11. Darbinės padėties valdymo rankenėlė
12. “AutoControl” mechanizmo kėlimo/

fiksavimo/nuleidimo jungiklis. Atkreipkite 
dėmesį į integruotą greito nuleidimo 
mygtuką.

13. Kėlimo / nuleidimo jungiklis, skirtas 
padargams saugiai prikabinti

14. Priekabos kablio atleidimo svirtis

Operatoriaus erdvė
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“Valtra” traktoriai pristatomi su frontaliniais  krautuvais, kurie gamykloje 
yra integruojami į važiuoklę. Tai užtikrina kokybę ir ergonomiškus valdiklius. 
Būdamas integruota traktoriaus dizaino dalimi, frontalinis krautuvas nedaro 

įtakos traktoriaus posūkio spinduliui. Novatoriška A serijos kabina sukurta 
taip, kad suteiktų puikų matomumą dirbant su frontaliniu krautuvu, o 

pasirenkamas didelis stoglangis matomumą dar labiau pagerina.

Drąsiai galime teigti, jog A serijos traktorius su frontaliniu krautuvu yra 
geriausias rinkoje. Nenuostabu, kad daugiau, nei pusė “Valtra” A serijos 

traktorių užsakomi su šiuo gamykloje sumontuotu krautuvu.

GAMYKLOJE SUMONTUOTAS 
FRONTALINIS KRAUTUVAS. 

SUKURTAS,
KAD IDEALIAI PAPILDYTŲ JŪSŲ

DARBINĘ MAŠINĄ 
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GALINGA
MAŠINA

Pritaikytas konkrečiam tikslui, tvirtas, patvarus, lengvai 
prižiūrimas, modernios išvaizdos darbinis arklys – „Valtra“ A 
serijos traktorius yra tikrai universalus įrankis, prisidedantis 
prie jūsų verslo. Neatsižvelgiant į tai, ar mašina naudojama 
kaip pagrindinė, ar kaip mašinų parko dalis, naujo tipo “AGCO 
Power” variklių kombinacija, visiškai nauja kabina ir transmisijos, 
specialiai pritaikytos 75–130 AG sektoriui, užtikrina, kad A serijos 
traktoriai išpildytų lūkesčius. 
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VARIKLIS „AGCO POWER“ –
BEKOMPROMISĖ
VAIRAVIMO
PATIRTIS
3,3 ir 4,4 litro “AGCO Power” varikliai pagarsėję 
savo patikimumu, ilgaamžiškumu ir degalų 
taupymu. Jie neteršia aplinkos ir veikia tyliai, 
tačiau turi didelį sukimo momentą plačiame 
variklio intervale. Dėl neprilygstamų variklių 
ypatybių “Valtra” A serijos traktorius valdyti 
smagu ir paprasta.

20

A Serija / 75 - 130 ag



Tiesiog idealaus dydžio
Varikliai „AGCO Power“ siūlo optimalius sprendimus 
kiekvienam galios segmentui. Viena iš jų stipriųjų savybių yra 
tūrio ir galios santykis, kuris lemia taupų bendrą degalų
sunaudojimą (dyzelinas + karbamidas), didelę traukimo galią 
ir išskirtinį ilgaamžiškumą.

„SCR-only“ technologija
Masinę pirmųjų traktorių su SCR sistema serijinę gamybą 
pradėjome 2009 m. pradžioje ir nuo tada esame SCR 
technologijos pirmtakai. Dabar kartu su nauja variklių 
„AGCO Power“ serija pristatome 100 AG galingumo 
traktorius, vienus iš pirmųjų, atitinkančių emisijos 4 etapo 
reikalavimus. Toliau plėtodami savo išbandytą „SCR-only“ 
technologiją sugebėjome sumažinti savo klientų išlaidas ir 
pašalinti papildomų, sudėtingesnių išmetamųjų dujų valymo 
sprendimų poreikį. 

Techninės priežiūros nereikalaujanti „Valtra“ SCR 
technologija
• Leidžia optimizuoti variklį, kad būtų padidintas skysčių 

efektyvumas.
• Sumažina azoto oksido ir dalelių išmetimą.
• Nereikalingas daug techninės priežiūros reikalaujantis 

dyzelino kietųjų dalelių filtras (DPF).
• Suteikia puikų matomumą dėl kompaktiško komponentų 

dydžio.
• Visiškai nereikalauja techninės priežiūros ir negali 

užsikimšti.
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NAUJA TRANSMISIJA
IR HIDRAULIKA –
TAI GALIA,
KURIOS JUMS REIKIA.
Kad užtikrintumėme efektyvų galios perdavimą į žemę, A 
serijos traktorius aprūpinome visiškai nauja, itin efektyvia 
transmisija. Nauja pavarų dėžė – 2 greičio intervalai 
suteikia 12 pavarų važiuoti į priekį ir atgal. Šešios pavaros 
pritaikytos įprastam darbui laukuose, jų greičio intervalas 
4–12 km/val. Puiki lėtosios eigos pavara leidžia važiuoti itin 
lėtai, 0,09 km/val. (esant 1400 sūk./min.), todėl ši pavarų 
dėžė yra tikrai universali.

Lengva naudoti, todėl efektyvu. Daugiau kaip 5 tonos 
keliamosios galios ir beveik 100 l/min. hidraulinio srauto 
reiškia, kad kompromisai nereikalingi. A serijos traktoriai 
skirti sunkiausiems darbams atlikti. Ne bandyti, o tiesiog 
padaryti. Taip mąsto “Valtra”.
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„AGCO“ DRĄSIAI
RODO KELIĄ
Priklausydami “AGCO”, didžiausiam pasaulyje žemės 
ūkio technikos gamintojui, mes siūlome paslaugas, 
kurios padės jums valdyti techniką ir pasiekti 
maksimalų produktyvumą.

JŪSŲ „VALTRA“ ATSTOVAS
Jūsų “Valtra” atstovas apie traktorius ir padar-
gus išmano geriausiai. Jis supranta tech-
ninius jūsų traktoriaus aspektus ir iššūkius, 
su kuriais susiduriate. Galite visada kreiptis 
į savo atstovą ir gauti geriausias paslaugas: 
nuo konsultavimo, techninės priežiūros, 
remonto ir atsarginių dalių iki naujos įrangos 
įsigijimo. „Valtra“ atstovai yra nepriklausomi 
verslininkai. “AGCO” kasmet moko ir tikrina 
savo atstovus, kad garantuotų geriausią jūsų 
aptarnavimą.

„VALTRA PREMIUMCARE“
„Valtra PremiumCare“ leidžia jums lanksčiai 
numatyti savo investicijos priežiūros sąnau-
das, kad galėtumėte geriau valdyti savo 
kaštus. Reguliari techninė priežiūra ir išsami 
priežiūros istorija padeda išlaikyti vertę per-
parduodant traktorių. “Valtra PremiumCare” 
taip pat leidžia pasiekti mažiausias eksp-
loatacines išlaidas. Su “Valtra PremiumCare” 
galite standartizuoti savo techninės priežiūros 
išlaidas iki 10 000 darbo valandų. Be to, į 
paketą įtraukta papildoma, iki penkerių metų 
arba 6000 valandų prailginta gamyklinė 
garantija. “Valtra PremiumCare” paslauga 
galima visiems “Valtra” modeliams.

VISKAS, KO JUMS REIKIA - VISADA 
PASIEKIAMA
Visapusiška „Valtra“ atsarginių dalių 
paslauga - reikalingų dalių tiekimas jau 
kitos dienos rytą. Tai padeda jums išlaikyti 
traktoriaus darbingumą įtempto arimo ar 
derliaus nuėmimo metu. „AGCO Parts“ 
etiketė garantuoja, kad įsigyjate origina-
lias, kruopščiai patikrintas ir išbandytas 
„Valtra“ atsargines dalis.

PROFESIONALIOS TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
„Valtra“ savininkams suteikiama prieiga 
prie „Valtra“ techninės priežiūros tinklo. 
Mūsų kvalifikuoti techniniai darbuotojai yra 
visų „Valtra“ traktorių modelių, naujausių 
technologijų bei funkcijų ekspertai. Net 
jei nepasirinksite „Valtra PremiumCare“, 
reguliari „Valtra“ patvirtinto specialisto 
priežiūra užtikrina, kad jūsų traktorius 
gerai dirbs sezoną po sezono. Be to, 
jūsų traktoriaus kaina perparduodant liks 
aukšta.
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„AGCO“ GAMINA JUOS NENUGALIMUS,
MES DAROME JUOS ĮPERKAMUS
Mes, „AGCO Finance“, pritaikome jums asmeninį 
finansų sprendimą pagal jūsų pinigų srautą ir darbo 
pobūdį. Praneškite, kiek galite išleisti per mėnesį, o mes, 
atsižvelgdami į sezoninius pokyčius, sukursime jums 
lankstų, su jūsų verslo poreikiais suderintą mokėjimo 
planą.

Siūlome tokias finansines paslaugas, kaip išperkamoji 
nuoma, įprastinė nuoma ar draudimas. Mūsų paslaugos 
gali skirtis įvairiose šalyse, todėl peržiūrėkite mūsų 
svetainę arba kreipkitės į artimiausią atstovą, kad 
sužinotumėte apie esamus pasiūlymus.

„MY VALTRA“
Įsigiję „Valtra“ traktorių tampate pasaulinės internetinės 
bendruomenės – „MyValtra“ – dalimi. Klauskite patarimo, 
pasidalykite darbo patirtimi, siųskite nuotraukas ir vaizdo 
įrašus, susisiekite su kitais “Valtra” savininkais daugiau nei 
50-yje šalių. www.myvaltra.com

„Valtra Unlimited“
Studija „Valtra Unlimited“, esanti Suolahti gamykloje, 
yra pagarsėjusi savo gebėjimu išpildyti kliento norus. 
Studija gali pritaikyti bet kokius priedus ir įrangą, kurių 
neįmanoma gauti tiesiai iš surinkimo linijos po įprasto 
gamybos proceso.

Mūsų „Valtra Unlimited“ mechanikai yra kvalifikuoti 
ekspertai, kurie remiasi visos gamyklos darbuotojų 
gebėjimais ir išmanymu. Tai užtikrina asmeniškai pritaikytų 
gaminių aukščiausią kokybę ir saugumą.Visiems studijoje 
„Valtra Unlimited“ pritaikytiems priedams ir įrangai 
suteikiama gamyklos garantija, o visas atsargines dalis ir 
techninės priežiūros paslaugas jiems teikiame mes.
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„VALTRA TEAM“
„Valtra Team“ – tai du kartus per metus leidžiamas 
mūsų klientų žurnalas. Kiekviename numeryje gausu 
naudingos informacijos apie pasirodžiusias naujoves 
ir efektyviausius darbo būdus. Taip pat galite pasiekti 
žurnalo archyvą internete ir skaityti straipsnius nuo 2000-
ųjų metų.

„AGCO ACADEMY“
Traktoriai ir su jais susijusios technologijos, ypač tikslių 
ūkio darbų technologijos, plėtojamos itin sparčiai. „Valtra“ 
akademija nuolat moko „Valtra“ atstovus ir techninės 
priežiūros specialistus, kad aukštos kokybės paslaugas 
teikiantys ir šiuolaikiškai profesionalūs „Valtra“ atstovai ir 
toliau tenkintų jūsų poreikius.

„VALTRA COLLECTION“
„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą 
ir priedus tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir 
detalės yra kruopščiai atrenkamos. Apranga atspindi 
„Valtra“ modernų dizainą, nes naudojamos lengvos, 
tačiau itin patvarios medžiagos, sujungiančios stilių ir 
funkcionalumą.
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TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS
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TRAKTORIŲ MODELIAI A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

VARIKLIS

Variklis: “AGCO Power” 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Cilindrai 3 4

Standartinė maksimali galia (kW) 56 63 71 75 82 89 97

Standartinė maksimali galia (AG) 75 85 95 100 110 120 130

Standartinis maksimalus sukimo momentas (Nm) 312 355 410 850 417 502 540

TRANSMISIJOS VARIANTAI

Elektrohidraulinis reversas X X X X X X X

Lėtosios eigos pavara X X X X X X X

MATMENYS

Ratų bazė (mm) 2250 2430 2500

Ilgis (mm) (be priekinių svorių) 4078 4357 4389

Ilgis (mm) (su priekiniais svoriais) 4424 4703 4735

Aukštis (mm) (min. padangų SRI) 2664 2713 2713

Aukštis (mm) (maks. padangų SRI) 2714 2763 2788

Aukštis nuo galinės ašies centro iki standartinio stogo 
viršaus (mm)

1963

Posūkio spindulys (kelias 1704 mm) (m) 3.72 4.01 4.5

Prošvaisa PRIEKYJE (mm) (maks. / min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Prošvaisa CENTRE (mm) (maks. / min.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Prošvaisa GALE (mm) (maks. / min.) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Svoris (pilni bakai) (kg) 3500 4000 4500

Svorio pasiskirstymas priekyje / gale (%) 40/60

Maks. priekinės ašies apkrova (kg) 3000 3500

Maks. galinės ašies apkrova (kg) 5000 6400

Maks. bendrasis svoris (kg) 6200 8500
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TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS
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TRAKTORIŲ MODELIAI A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISIJA

Pavarų perjungimas mechaninis mechaninis mechaninis

Pavarų skaičius be lėtosios eigos 12 12 12

Lėtoji eiga (lėtosios eigos pavarų skaičius) 12 (pasirenkama), 12 (pasirenkama), 12 (pasirenkama),

Lėtosios eigos greičio intervalas (16.9R38)* 0,14–3,06 (km/val.)

Traktoriaus greitis (km/val.) 40 40 40

HIDRAULIKA

Sistemos tipas atviro centro

Maks. siurblio galia (l/min.) 65 98

Alyvos kiekis padargams (l) 20 32

PRIEKINĖ AŠIS

Priekinės ašies svyravimo kampas, visose padėtyse 
(laipsniais) 

+/- 10°

Maks. posūkio kampas 55°

STABDŽIAI

Stabdžiai, galiniai daugiadiskiai, šlapio tipo stabdžiai

Stabdžiai, priekiniai  –

PADANGOS

Maks. / min. padangos SRI (mm) 750 / 700 800 / 750 825 / 750

GTV (3 ARBA 2 GREIČIŲ)

Paleidimo tipas mechaninis elektrohidraulinis

540 / 540E STD kai variklio sūkiai: 1920/1560 aps./min. kai variklio sūkiai: 1920/1560 aps./min.

540 / 1000 (pasirenkamas) negalimas kai variklio sūkiai : 1920/1960 aps./min.

540/540E/1000 (pasirenkamas) negalimas kai variklio sūkiai: 1920/1560/1960 aps./min.

GALINIS PAKABOS MECHANIZMAS

Maksimali keliamoji jėga (kg) 3000 4300 5200

*A104 greičio intervalas (kai SRI 800 mm) esant 2200 aps/min. variklio sūkiams
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VISIŠKAI NAUJA A SERIJA
- TAI JŪSŲ DARBINĖ MAŠINA

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 

Tel. +358 (0)2045 501
Faks. +358 (0)2045 50608
www.valtra.com

www.youtube.com/valtravideos 
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobbal

Šiame lankstinuke pavaizduoti traktoriai gali turėtų specialių parinkčių. Galimi keitimai. Visos teisės saugomos..

„AGCO Valtra“ yra pasaulinis AGCO prekės ženklas.

YOUR
WORKING
MACHINE


