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PROTINGAS DYDIS.
TOBULAS NAŠUMAS.

Jūsų žemė - jūsų gyvenimas.
Jūsų ūkis - jūsų pamatas.
Jūsų derlius - jūsų karjera.
Jūsų traktorius - jūsų darbo įrankis.

Valtra tai supranta.
Kaip ir patikimi meistro įrankiai, „Valtra“ suteikia pasitikėjimo ir drąsos atlikti 
visus darbus.
Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje. 
Mes, „Valtra“, visada renkamės nepramintus kelius, nes tokie mūsų krašto keliai.
Nė nedvejodami dėl jūsų nueitume papildomą mylią. Taip elgiames, nes tai 
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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Variklis, transmisija, važiuoklė, kabina - visa tai 
pagaminta Suomijoje. Kasmet pagaminame 23 
000 “Valtra” traktorių klientams iš 75 šalių, todėl 
esame traktorių gamintojų lyderiai Skandinavijoje 
ir penkti pagal dydį Vakarų traktorių prekės ženklo 
atstovai pasaulyje. Brazilijoje dirbame nuo 1960 m. 
ir esame didelės galios traktorių rinkos lyderiai.

NĖRA PER DIDELIO IŠŠŪKIO.
NĖRA PER MAŽOS UŽDUOTIES.
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Puikiai žinome, ką reiškia dirbti dieną ir 
naktį, vasarą ir žiemą. Sugebame atliekamą 
darbą suderinti su pateiktais reikalavimais ir 
nesileidžiame į kompromisus.

Mes pažįstame savo klientus. Kalbame mažai, 
tačiau visada išklausome. Jūs mums įvardijote 
tris svarbius dalykus, į kuriuos atsižvelgiate 
pasirinkdami „Valtra“ traktorių. Visų pirma, 
jis turi būti patikimas ištisus metus. Antra, jį 
turi būti lengva naudoti net sunkiausiuose 
darbuose. Trečia, eksploatavimo išlaidos turi būti 
mažiausios.

Štai tokią mes gaminame ketvirtosios kartos 
„Valtra N“ seriją. Ji turi daug aukštesniosios  
„T“ serijos funkcijų, tačiau yra labai kompaktiška. 
Iš tiesų, 185 AG variklis daro naują „N“ seriją 
galingiausia tarp 4 cilindrų traktorių, o galios 
ir svorio santykis savo klasėje geriausias. Šis 
traktorius lengvas ir judrus, jis perduoda savo 
galią į dirbamą žemę ir teikia daug galios GTV.

4 cilindrų „N“ serija yra „Valtra“ asortimento 
darbinis arklys. Kiekviename naujame modelyje 
mes diegiame įvairius patobulinimus, tačiau 
vienas dalykas išlieka tas pats - tai traktorius 
patikimumas. Šis traktorius jums sunkiai dirbs 
metų metais.
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INVESTUOKITE 
IŠMINTINGAI

Jūs sunkiai uždirbate pinigus ir norite juos išleisti kokybei. 
“N” serijos traktorius vertas kiekvieno išleisto cento.
Kiekvieną dieną ir kiekvieną sezoną „N“ serija yra jūsų 
darbo mašina.
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Patikimumas metų metus.
Esame maksimalistai ir manome, kad ge-
riausiai atliktas darbas yra mūsų pačių, todėl 
svarbiausias traktorių dalis gaminame patys. 
Mes suprojektavome ir pagaminome išma-
nią 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
„N“ serija suteikia daug galios traukiant plūgą 
ir judrumo dirbant su šieno rulonais. Šios 
serijos traktoriai pasižymi puikiu matomumu 
atliekant tikslius darbus bei universalumu 
dirbant su GTV ir daug galios reikalaujančiais 
padargais. Nedirbkite sunkiau - dirbkite pato-
giau. Darbas su transmisija ir naująja pavaros 
svirtimi ypač lengvas. Traktorius kompaktiš-
kas, o kabinoje erdvu ir patogu. Kasdienė 
priežiūra paprasta: alyvos patikrinimui ir filtrų 

valymui beveik nereikia laiko. Galiausiai, gau-
site geriausią traktoriaus variantą savo ūkiui 
- tinkamo dydžio ir su visais būtinais priedais, 
kurie montuojami gamykloje ir jiems suteikia-
ma garantija.

Nedidelė kaina
Svarbiausia turėti mašiną, pritaikytą atlieka-
mam darbui. Mes žengėme dar vieną žingsnį 
ir pristatome keletą sąvybių, kurios palengvins 
naštą jūsų piniginei. 600 valandų priežiūros in-

tervalas sumažina priežiūros išlaidas, o „Tik 
SCR“, „AGCO Power“ varikliai taupo tepalus 
ir degalus. Pasirinkite priežiūrą „Premiu-
mCare“ arba sudarykite priežiūros sutartį, 
kurioje mėnesio išlaidos atitiks metines 
darbo valandas. Priemonė „AGCO Finance“ 
padės rasti optimalų sprendimą atliekant 
mokėjimus. Galiausiai, pasirinkę originalias 
„Valtra“ atsargines dalis ir priežiūrą būsite 
tikri, jog traktoriaus vertė perparduodant 
išliks aukšta.
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SU TINKAMU ĮRANKIU 
PADARYSITE DAUGIAU

Su jums tinkamu įrankiu padarykite daugiau 
įdėdami mažiau pastangų. Mes gaminame 
traktorių, kuris atitiks visus jūsų poreikius. 
Sukuriame darbo mašiną, kuri yra tokia pat 
universali, kaip ir jūs. Atlikite bandomąjį 
važiavimą!
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25

27

1. Kabina „Skyview“ su 365 dienų matomumu: langų plotas siekia beveik 7 m²

2. Pneumatinė kabinos amortizacija „AutoComfort“

3. Hidraulinė priekinės ašies amortizacija 

4. 270° priekinio stiklo valytuvas ir šildomi priekinis ir galinis langai

5. Maksimalus bendras svoris 11 t

6. 4,5 m posūkio spindulys

7. Integruotas 35 kN priekinis keltuvas ir 78 kN galinis keltuvas

8. Gamykloje montuojamas frontalinis krautuvas su integruotu išlietu porėmiu

9. Patogiausia ir tyliausia (70 dB) kabina su 1 arba 2 durimis

10. Geriausia prošvaisa rinkoje (55 cm)

11. Elektrinė „TwinTrac“ atbulinės eigos valdymo sistema ir 180° pasukama 
sėdynė

12. Saugos kameros

13. Efektyvūs LED darbo žibintai

14. Galingiausias 4 cilindrų variklis su maksimaliu 185 AG ir 730 Nm sukimo 
momentu

15. „Valtra“ galios valdymas

16. „EcoPower“ degalų taupymo režimas

17. Degalus taupantis 4 etapo variklis su „Tik SCR“ technologija

18. 5 pavarų “Powershift” transmisija su „Hitech“, „Active“ ir „Versu“ arba 
bepakopė „Direct CVT“ 

19. “Powershift” revoliucija

20. Žemos apsukos tuščiąja eiga 700 aps./min.

21. Kintamo debito hidraulika, siurblio našumas - iki 200 l/min.

22. 600 valandų techninės priežiūros intervalas

23. Integruota standartinė arba pasisukanti priekinė pakaba

24. Iki 300 l talpos degalų bakas

25. Elektrinis 3 greičių GTV su „Sigma Power“ ir sūkiais, sinchronizuotais su 
traktoriaus eiga

26. Oro paėmimas kabinos viršuje

27. ASR (automatinis slydimo mažinimas)
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KOMPAKTIŠKAS IŠORĖJE, 
ERDVUS VIDUJE
Kompaktiškas išorėje ir erdvus viduje. Sėskite į 
vairuotojo sėdynę ir atsipalaiduokite. Patogumo ir 
saugumo atžvilgiu mes nedarome jokių kompromisų.

Matoma, tačiau negirdima kokybė
Unikali gaubta kabinos forma suteikia jums 
daugiau vietos ten, kur labiausiai reikia – pe-
čių ir alkūnių aukštyje. Langai suteikia beveik 
7 m² matomumą. Kabina siaura priekyje, yra 
pakankamai vietos aukštam oro paėmimo ir 
išmetimo vamzdžiui. Ji suprojektuota važiuoti 
atbuline eina su „TwinTrac“ - sėdynė pasuka-
ma 180°, kojoms skirta daug vietos gale. 

Kaip ir visuose „Valtra“ traktoriuose, „N“ 
serijos kabina - tai tyli darbo vieta. Dėl tvirtų, 
gerai priglundančių durų (vienų ar dvejų), pui-
kios izoliacijos ir mažiau skylių vamzdžiams 
triukšmo lygis kabinoje siekia tik iki 70 dB. 
Net sunkiomis darbo sąlygomis kabinoje nėra 
papildomo triukšmo.

Geresnis matomumas – geresnis darbas
„Valtra“ kabina suteikia jums geriausią mato-
mumą visomis kryptimis pagal savo „Valtra 
365 Day“ matomumo sampratą: matomumas 
dieną ir naktį, vasarą ir žiemą, važiuojant 
atbuline eiga ar dirbant su frontaliniu krautu-
vu. Nauja kabina „SkyView“ suteikia išskir-
tinį matomumą važiuojant atbuline eiga, o 
stoglangis - dirbant su frontaliniu krautuvu. 
Siauri statramsčiai ir išmetimo vamzdis leidžia 
daugiau matyti. 270° priekinio lango valytuvas 
išlaiko šildomą priekinį stiklą švarų bet kokiu 
oru. Aukščiausios kokybės LED darbo žibintai 
suteikia matomumą visomis kryptimis. Dirb-
dami juodo prietaisų skydelio režimu galite 
pritemdyti vidaus apšvietimą, kad geriau maty-
tumėte, kas yra išorėje. Dvi saugos kameros 

suteikia jums aiškų prikabinimo jungties ar 
padargo vaizdą.

Nedirbkite sunkiau. Dirbkite protingiau
Viskas, ko jums reikia, yra po ranka su nauja 
5-ių pavarų „Powershift“ transmisija arba be-
pakope „Direct CVT“. Jūs turite pavarų perjun-
gimo svirtį ir svirtelę hidraulikai valdyti. Galimi 
ketuvi sėdynių variantai: nuo mechaninės 
amortizacijos iki „Valtra Evolution“ sėdynės su 
oro kondicionavimu ir pneumatine amortizaci-
ja. Taip pat galimos dvi kabinos amortizacijos 
sistemos: prabangi pneumatinė „AutoComfort“ 
arba nauja mechaninė. Be to žinome, jog 
jūsų darbo diena bus ilga, todėl kabinoje yra 
šaldiklis, kad pietūs liktų švieži.

Paprastai suprantamos technologijos.
Čia svarbiausia ne technologija. Svarbiausia 
padaryti jūsų darbą kuo lengvesnį ir efektyves-
nį. Automatinės funkcijos po ranka, kai jums jų 
reikia: paspauskite mygtuką „ECO“ ir įjunkite 
„U-Pilot“ ar automatinį transmisijos režimą, 
kad pats traktorius valdytų save. Su „Auto-
Guide“galėsite dirbti centimetrų ar decimetrų 
tikslumu. Pasirinktinis 12,1 colio terminalas ir 
„AgCommand“ telemetrijos sprendimai mon-
tuojami gamykloje, todėl šiomis inovacijomis 
galėsite naudotis iškart, kai traktorius pasieks 
jūsų ūkį. Jiems taip pat suteikiamos priežiūros 
paslaugos ir garantija.
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VALDYKITE SAVO
N SERIJĄ
“Valtra SmartTouch” ženkliai pagerino traktoriaus valdymą.  Jis 
intuityvesnis net už Jūsų išmanųjį telefoną. Nustatymai yra lengvai 
pasiekiami dviem bakstelėjimais ar perbraukimais ekrane, o visos 
technologijos yra integruotos į naujus, lengvai valdomus sistemų 
formatus: lygiagretaus vairavimo, ISOBUS, telemetrijos, AgControl ir 
užduočių valdymo TaskDoc.

Meniu lengva naršyti. Greitas parametrų keitimas palietimu. Visi 
nustatymai yra automatiškai išsaugomi 
atmintyje.

Parametrų nustatymas ekrane lengvai 
suprantamais, dideliais valdikliais.

Bet kuriuo valdikliu galite valdyti bet kurią 
hidraulinę funkciją, įskaitant hidraulinius 
vožtuvus (priekinius ir galinius), keltuvus 
(priekinį ir galinį) ar frontalinį krautuvą.

Terminale lengva konfigūruoti darbinius 
žibintus. Darbinių žibintų įjungimo / iš-
jungimo jungikliai ir švyturėlių įjungimo / 
išjungimo jungikliai yra porankyje.

Operatoriams ir padargams skirti profiliai 
lengvai pakeičiami bet kurio ekrano 
meniu. Visi nuostatų pakeitimai įrašomi į 
pasirinktą profilį.
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DAUGIAFUNKCINĖ SVIRTIS 
1. Guminis paviršius: kadangi naudojamos 

aukščiausios kokybės medžiagos, pavaros 
svirtis yra ergonomiška, patogi ir lengva 
naudoti.

2. Ergonomiškas dizainas: šis dizainas leidžia 
lengvai judinti svirtį keturiomis kryptimis. 
Mygtukai išdėstyti taip, kad nykštys būtų 
natūralioje padėtyje. Toks mygtukų ir jungiklių 
dizainas sukurtas suteikiant pirmenybę 
funkcionalumui. Skirtingų funkcijų mygtukai 
atrodo skirtingai. Vienas iš pavyzdžių – 
galinės jungties skląsčio klavišinis jungiklis 
ir momentinė nuleidimo žemyn funkcija, 
užtikrinanti greitą sukibimą su dirvožemiu.

3. Trys programuojami aktyviosios atminties 
mygtukai bet kuriam traktoriui eksploatuoti 
ar kitoms operacijoms („U-pilot“). Pvz., M1 
padidina važiavimo greičio režimą, o M2 jį 
sumažina.

4. Dvi linijinės svirtys hidraulikos valdymui.
5. Saugus naudojimas: tarpas tarp mygtukų 

skirtas pasidėti pirštui, kad nereikėtų jo nuolat 
laikyti ant mygtukų. Briaunos aplink linijines 
svitis neleidžia mygtukų netyčia paspausti.

6. Paprastas ir aiškus dizainas patogiam naudo-
jimui.

7. Priekinės / atbulinės eigos svirtis pavaros 
svirtyje.

EKRANAS 
8. Nėra papildomų ekranų, kurie gali bloginti 

matomumą - “SmartTouch” ekrane integruota-
lygiagretaus vairavimo “Auto-Guide” sistema ir 
saugos kameros ekranai.

VAIRALAZDĖ
9. Ergonomiškai išdėstytoje hidraulinėje svirtyje 

nuo šiol yra trečiasis valdiklis, skirtas hidrauli-
niams įrengimams valdyti.

MYGTUKAI IR GALINĖS PAKABOS 
MECHANIZMAS
10. Mygtukai: išgaubta forma padeda lengvai ir 

greitai rasti dažnai naudojamus mygtukus.
11. Galinės pakabos mechanizmas: lengvai nau-

dojamas ribotuvas leidžia atlikti net mažiausius 
galinės jungties reguliavimus.

DIZAINAS
12. Funkcinė porankio konstrukcija užtikrina lengvą 

traktoriaus valdymą važiuojant nelygiu pavir-
šiumi. Dėl patogaus mygtukų išdėstymo visos 
funkcijos lengvai pasiekiamos, o tvirta porankio 
atrama sumažina rankos įtempimą ir apkrovą. 
GTV jungikliai išdėstyti taip, kad negalėtumėte 
jų netyčia paspausti.

13. Apmušalas “Alcantara” užtikrina mažesnį pra-
kaitavimą. Po dangčiu yra vietos daiktams.

14. Sukurta Suomijoje
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SPECIALIZUOKITĖS 
BET KURIOJE SRITYJE. 
NESILEISKITE Į 
KOMPROMISUS

Mišraus ūkininkavimo darbinis arklys
Naujoji „N“ serija yra galingiausi 4 cilindrų 
traktoriai rinkoje su galios padidinimu iki 185 
AG ir 730 Nm sukimo momentu. Iki 200 l/min. 
hidraulika suteikia pakankamai galios padar-
gams; 78 kN keliamoji jėga gale ir 890 mm kė-
limo diapazonas. Optimali važiuoklės bazė ir 
tobulas 40% – 60% masės pasiskirstymas su-
teikia gerą sukibimą su žeme ir gerą balansą 
dirbant su frontaliniu krautuvu. Taip pat galite 
pasirinkti telemetrijos ir navigacijos variantus 
(centimetrų tikslumu) tiesiai iš gamyklos.

Puikus pievose
Šis traktorius įspūdingai vikrus ankštose 
erdvėse net su frontaliniu krautuvu ir priekine 
pakaba - posūkio spindulys iki 4,5 m. Judrumą 
galite dar labiau padidinti su „Valtra“ siūlo-
ma reguliuojama greito vairavimo funkcija 
„QuickSteer“. Galite rinktis integruotą fronta-
linį krautuvą su hidrauliniu stiprintuvu, puikų 
matomumą suteikiančią kabiną „SkyView“, 
padidinto patvarumo ašis, „SigmaPower“, iki 7 
vožtuvų gale ir 4 priekyje, priekabos prika-
binimo įtaisus - visa įranga dirbs tiksliai kaip 
laikrodis. Priekinis GTV ir galinis 3 greičių 

GTV su sukimosi priklausomybe nuo trakto-
riaus eigos suteikia neprilygstamą galią jūsų 
padargams.

Darbas pagal užsakymus, keli darbai vienu 
metu ir daugiau
Paroje yra 24 valandos ir joms visoms yra 
skirtingi darbai. Galite pritaikyti „Valtra“ N 
serijos traktorių atsižvelgdami į savo poreikius, 
nesvarbu, ar tai darbai pagal užsakymus, dar-
bai miške ar mieste. Bepakopė „Valtra Direct 
CTV“ transmisija ypač naudinga dirbant kelis 
darbus vienu metu ar važiuojant keliu, be to, ji 
padidina tikslumą dirbant su frontaliniu krautu-
vu. „Valtra“ kabina ir priekinės ašies amor-
tizacija jums suteikia daugiau komforto, nei 
bet kuris kitas prekės ženklas. Jei reikia dirbti 
sunkiomis sąlygomis, galite darbo mašinai 
rinktis 165 litrų plieno baką, apačios apsaugą 
ir 55 cm prošvaisą, skirtą reikliems darbams, 
pavyzdžiui, miškuose. Dėka unikalios važia-
vimo atbuline eiga sistemos „TwinTrack“ jūsų 
darbo diena taps efektyvesnė ir taupesnė. Ir 
nesvarbu, kokį darbą dirbate, „Eco“ režimu 
(modeliuose N114e ir N154e) galite sumažinti 
degalų sąnaudas iki 10%.
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“N” serija siūlo neprilygstamą universalumą - 
nesvarbu, ar tai mišrūs žemės ūkio, pienininkystės 
darbai, darbai mieste ar miške. Tiesiog pasirinkite 
galią, transmisiją, hidrauliką ir reikiamas papildomas 
funkcijas, kurios jums reikalingos. “AGCO Finance” 
siūlo neprilystamą mokėjimo planų paslaugą, kuri 
atitiks jūsų poreikius.
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DYDIS NESVARBU. 
SVARBU ATLIEKAMAS 
DARBAS

„N“ serijos traktorius turi galingiausią 4 cilindrų variklį 
rinkoje. 4,9 litro variklis suteikia nuo 115 AG iki 201 AG ir 
iki 730 Nm sukimo momentą. „AGCO Power“ yra kiekvieno 
„Valtra“ traktoriaus širdis nuo pat mūsų traktorių 
gamybos pradžios. Jūsų būsima darbo mašina turi 
daugiau nei 60 metų gamybos istoriją. 
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Neskubėkite. Jūsų mašina gyvens ilgiau
„Valtra“ siūlo du „EcoPower“ modelius,
kurie leidžia pasirinkti variklio nustatymus
degalų sąnaudoms sumažinti. Variklio sukimo
momentas padidėja, o didžiausios apsukos
ir vidutinis stūmoklio greitis sumažinamas
iki 20 procentų. Tai ne tik sumažina variklio
keliamą triukšmą ir vibraciją - tai reiškia 
sutaupytus iki 10 procentų degalų! Dėl
sumažintų apsukų ir stūmoklio greičio mažiau
dėvisi variklis, o traktoriaus eksploatacijos 
laikas pailgėja.

Kai jums reikia papildomos galios
„Sigma Power“ suteikia papildomą galią GTV. 
Tai ypač naudinga, kai dirbate su padargais, 
kuriems reikia daug GTV teikiamos galios, 
pavyzdžiui, smulkintuvais ir frezomis. Stipriai 
apkrovus GTV, variklis automatiškai teiks 
iki 10 AG daugiau galios. Sistema „Sigma+“ 
suteikia iki 20 AG papildomos galios modelyje 
N174.

Teisingas pasirinkimas nuo pat pradžių
2008 m. nusprendėme remtis viena 
technologija – „Tik SCR“.  „Tik SCR“ 
yra priežiūros nereikalaujanti sistema, 
be užsikemšančių ar susidėvinčių dalių. 
„DOC“ ir „SCR“ kataliziniai konverteriai valo 
išmetamąsias dujas be regeneravimo ar 
dalelių filtrų. „Valtra“ pasižymi neprilygstamu 
patikimumu lengvai prižiūrimame pakete – tai 
sumažins jūsų traktoriaus bendrą nuosavybės 
kainą ir leis dirbti diena iš dienos.
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KIEKVIENAS SUTAUPYTAS LITRAS 
REIŠKIA PINIGUS BANKE
Jūs gaunate reikalingą galią bet kada ir bet kur. Galios pakaks 
tempimo darbams ar darbams su GTV, tačiau ji bus naudojama tik 
tada, kai jos reikės. Pateikiama tik keletas “Valtra” galios valdymo 
sprendimų pavyzdžių.

JŪSŲ PINIGŲ TAUPYMAS
• Greitėjimo slydimo reguliatorius 

(„ASR“): optimizuodama rato slydimą 
ir efektyviai perduodama galią į žemę, 
programa siekia saugios ir efektyvios 
traukos.

• „Valtra“ galios valdymas: N174 su 
elektronine sistema kontroliuojamu 
galios valdymu esant poreikiui suteikia 
papildomas 20 AG GTV ir transportavimo 
užduotims. Naudojant variklio apsukų 
atmintį traktorius automatiškai “prisimena” 
pasirinktą GTV greitį.

• Didelio tikslumo „Common Rail“ 
įpurškimas: naujoji 2000 barų sistema 
lemia smulkesnį degalų įpurškimą ir tobulai 
suderintą įpurškimo laiko momentą - tokiu 
būdu padidinamas degalų naudojimo 
efektyvumas.

• Efektyvi turbinos technologija: 
viena turbina su elektroniniu būdu 
kontroliuojamu oro išleidimo vožtuvu lemia 
greitesnę variklio reakciją, geresnį žemų 
apsukų sukimo momentą ir aukščiausios 
klasės patikimumą.

• „EcoPower“ režimas: su mažai degalų 
naudojančiais “N114 eco” ir “N154 eco” 
modeliais galima sutaupyti iki 10 procentų 
degalų ir sumažinti variklio dėvėjimąsi.

• „EcoSpeed“: tai ypač naudinga sistema, 
nes “EcoSpeed” traktoriai maksimalų 40 
km/h greitį pasiekia mažomis (tik 1600 aps./
min.) apsukomis, o šiuo greičiu labai dažnai 
važiuojama.

• Žemos apsukos tuščiąja eiga: 700 aps./
min. tuščiąja eiga, lyginant su konkurentų 
850 aps./min. padeda taupyti degalus ir 
sumažinti triukšmą, kai traktorius stovi.

• Aušinimo sistema: stoginis oro paėmimo 
vamzdis, elektroninis ventiliatoriaus 
valdymas ir optimizuotas šilumos 
šalinimas - visa tai padeda taupyti degalus. 
Siekiant užtikrinti optimalų darbo našumą, 
kompaktiškame traktoriuje kiekviena detalė 
yra tinkamo dydžio.
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„VALTRA“ GALIOS SPRENDIMAS
Leiskite jums padėti padaryti daugiau. „Valtra“ galios sprendimas yra 
visapusis novatoriškų sprendimų paketas, leidžiantis sumažinti degalų 
sąnaudas, sumažinti emisiją ir optimizuoti transmisijos efektyvumą. Variklio 
atžvilgiu, „AGCO Power“ pavyko sumažinti NOx (azoto oksido) ir kietųjų dalelių 
(KD) emisiją 80%, lyginant su 1996 m. duomenimis. “Valtra” pasiryžusi nuolat 
tobulinti produktus ir siūlyti pažangiausius degalų naudojimo ir emisijos 
mažinimo sprendimus.

Mažiau slydimo, daugiau 
sukibimo
Naujas revoliucinis greitėjimo 
slydimo reguliatorius 
automatiškai valdo rato 
slydimą, kad padidintų trauką 
ir sukibimą bei ženkliai 
sumažintų degalų sąnaudas. 
Ši funkcija karūnuoja 4WD, 
diferencialo blokavimo 
automatiką ir tradicinį 
„AutoControl“ galios slydimo 
valdymą „Versu“ ir „Direct“ 
modeliuose.

TRAKTORIAUS SAUGOJIMAS
• “Powershift” revoliucija: naujos kartos transmisija ir variklio 

valdymo programinė įranga visada suteikia optimalų sukimo 
momentą jūsų darbui. Išmani automatinė sistema užtikrina, 
kad atitinkamoje pavaroje turėtumėte reikiamą galią ir taip 
taupytumėte degalus. Su bepakope “CVT” ir “Powershift” 
vairuoti traktorių lengviau, nei automobilį su automatine 
pavarų dėže. Skirkite visą savo dėmesį atliekamam darbui ir 
mėgaukitės komfortiškiausiu važiavimu rinkoje.

• „Tik SCR“: priežiūros nereikalaujantis sprendimas, kuris 
suteikia geriausią bendrą skysčių ekonomiją be išmetamųjų 
dujų recirkuliacijos ar bet kokių užsikemšančių komponentų. 
Nereikia nei brangių dyzelino dalelių filtrų, nei kintamos 
geometrijos turbinos.
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HITECH

> 5PS, su atviro centro 73 / 90 litrų hidraulika

> Mechaninis hidraulikos valdymas
„Hitech“ taip pat galima derinti su turbininės sankabos 
variantu, suteikiančiu daugiau patogumo ir tikslumo dirbant 
su frontaliniu krautuvu arba mieste.

ACTIVE

> 5PS, su kintamo debito hidraulika 

> Mechaninis hidraulikos valdymas
„Valtra Active“ revoliucinė “Powershift” technologija 
su kintamo debito hidraulika iki 200 l/min., hidrauliniu 
stiprintuvu ir atskiromis hidrauline ir transmisijos alyvomis. 
Traktoriuose „HiTech“ ir „Active“ transmisijos valdymas 
robotizuotas, todėl nėra mechaninės pavarų svirties. Šie 
traktoriai gali būti komplektuojami su lengvai naudojama 
valdymo rankena arba valdymo porankiu, kuris leidžia 
jums valdyti visas pavaras maža pavarų svirtimi ir 
pastovaus greičio palaikymo sistema.

VERSU

> 5PS, su kintamo debito hidraulika

> Elektrinis hidraulikos valdymas

> „Valtra Arm“ porankis su ekranu

> Lengvi transmisijos ir hidraulikos nustatymai
„Valtra Versu“ yra naujos kartos “Powershift” transmisijos 
lyderis su elektriniu hidraulikos valdymu, hidrauliniu 
stiprintuvu, 115, 160 arba 200 litrų/min. hidraulikos našumu 
ir atskiromis hidraulikos ir transmisijos alyvomis. Pavaros 
svirtis veikia automatiniu arba rankiniu režimu. Rinkdamiesi 
„Versu“ transmisiją gausite “Powershift” paprastumą ir 
bepakopės „CVT“ transmisijos lankstumą viename.

NEPRALENKIAMA 
PASIRINKIMO LAISVĖ

“Valtra N” serija siūlo daugiau galimybių rinktis: padedant mūsų 
patyrusiems prekybos atstovams darbo mašina bus pritaikyta 
pagal visus jūsų poreikius. „Valtra“ siūlo šešis galios lygius ir penkis 
transmisijos ir hidraulikos derinius: „Hitech“, „HiTech“ su „HiTrol“, 
„Active“, „Versu“ ir „Direct“. „Valtra N“ serijos „HiTech“ ir „Active“ 
modeliai gali būti komplektuojami su praktišku ir patogiu „Valtra 
ARM“ porankiu.
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Prisijunkite prie “Powershift” 
revoliucijos
„Valtra Powershift“ sklandžiausia 
transmisija ant keturių ratų. Pakelkite koją 
nuo sankabos pedalo ir pradėkite valdyti 
traktorių automatiškai. Su “Valtra” galite 
vairuoti savo “Powershift” traktorių kaip 
“CVT” bepakopę transmisiją. Automatiniu 
režimu pavaros keičiamos automatiškai, 
remiantis jūsų greitėjimo ir sukimo momento 
reikalavimais, be to, visuomet išlieka 
geriausia degalų ekonomija.

5 pavarų “Powershift” transmisija turi 
keturis diapazonus, o transmisijų tipus 
galima rinktis iš „HiTech“, „Active“ ar 
„Versu“. Su dviem pasirenkamais sulėtintais 

diapazonais turite 30 pavarų abiem 
kryptimis. Nauja pavarų perjungimo svirtis 
su rankiniu ir automatiniu režimais leidžia 
pavaras perjungti tiksliai ir lengvai. Šiuose 
modeliuose taip pat yra funkcija „Hill-hold“ 
(laikymasis įkalnėje), todėl galite sklandžiai 
pajudėti vien tik akseleratoriaus pedalu net 
įkalnėje.

Modeliuose „Valtra“ „Active“ ir „Versu“ 
yra revoliucinis patentuotas hidraulinis 
stiprintuvas, kuris automatiškai padidina 
hidraulinį našumą, kai stovite ar važiuojate, 
ir nedaro įtakos važiavimo greičiui. Jokia 
kita “Powershift” transmisija negali to 
padaryti!

„DIRECT CVT“ bepakopė transmisija

> Bepakopė „CVT“ transmisija su kintamo debito hidraulika

> Elektrinis hidraulikos valdymas

> „Valtra Arm“ porankis su ekranu
Tai serijos lyderis. Pavarų svirties valdiklis leidžia reguliuoti 
greitėjimą ir lėtėjimą vien tik dešine ranka. Universalios greičio 
konfigūracijos buvo toliau vystomos. Mes siūlome net rankinį 
transmisijos valdymą, kuris reikalingas kai kurioms augalų 
kultūroms.
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KAM PIRKTI DAUG, JEIGU GALITE 
TURĖTI VIENĄ GERIAUSIĄ?

Paslauga „Valtra Unlimited“ sukuria neribotas galimybes. 
Gaukite unikalų išorės paketą su specialia dažų spalva arba 
pasirinkite interjero savybes, pavyzdžiui, odą ir chromą. 
Pasirinkite verslo sprendimus, pavyzdžiui, apatinį greiderį 
arba specialias karines funkcijas. Viskas sumontuojama 
gamykloje ir suteikiama gamyklinė garantija.

Jokių ribų!
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KIEKVIENAS 
ŪKININKAS YRA 
SKIRTINGAS.
SKIRTINGAS 
IR KIEKVIENAS 
„N“ SERIJOS 
TRAKTORIUS.
„Valtra“ garsėja savo „A la carte“ 
sistema. Padedant “Valtra” 
atstovui keiskite traktoriaus 
konfigūraciją naudodamiesi 
elektroniniu užsakymo įrankiu. 
Taip mes užtikriname, kad jūsų 
darbo mašina tiksliai atitiks jūsų 
poreikius.
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1. Hidraulinė priekinės ašies amortizacija: puiki 
amortizacija ir 7,5 t apkrova, hidropneumatinė amortizacija 
siūlo puikų važiavimo komfortą atliekant visas užduotis.

2. Stoglangis: Didžiausias stoglangis rinkoje suteikia aiškų 
matomumą dirbant su frontaliniu krautuvu. Langą galima 
atidaryti. Rankinė apsauga nuo saulės standartinėje 
įrangoje. Atitinka FOPS standartą.

3. „AutoComfort“: Automatiniu būdu išsilyginanti ir pagal 
darbo aplinką prisitaikanti amortizacijos sistema sutiekia 
didžiausią komfortą darbe.

4. Stogas „Skyview“: Naujas stogas “SkyView” leidžia 
matyti tiek dangaus, kiek jums patinka. Jis suteikia 
geriausią matomumą atbuline kryptimi. Standartiškai 
pateikiamas su lango valytuvu.

5. Aukštos kokybės garso sistema: Naujos kartos 150 
vatų (25 W + 25 W + 100 W) garso sistema siūlo aukštos 
kokybės garsą dėka specialiai “Valtra” traktoriams 
pritaikytų dviejų stoge integruotų garsiakalbių (kiekvienas 
sudarytas iš 2 atskirų garsiakalbių), “Bluetooth” grotuvo, 
aktyvaus žemų dažnių garsiakalbio ir stiprintuvo.

6. Aukštos kokybės darbo žibintai: LED darbo žibintai 
naktį paverčia diena. Į paketą įeina 2 priekiniai, 4 galiniai ir 
2 + 2 viduryje montuojami LED darbo žibintai.

7. Šildomas priekinis stiklas: Nematomi šildymo laidai 
efektyviai praskaidrina aprasojusį ar apšalusį priekinį 
langą. Ši funkcija užtikrina puikų matomumą žiemą ir 
vasarą.

8. „Sigma Power“: Daugiau galios darbui su GTV.

9. „TwinTrac“: Dirbkite efektyviau važiuodami abiem 
kryptimis - tai unikalu ir įmanoma tik su “Valtra”. 
“TwinTrac” leidžia operatoriui visas užduotis atlikti daug 
geriau. Be to, važiavimas atbuline eiga žymiai mažiau 
apkrauna operatoriaus kūną ir protą.

10. Saugos kameros (1-2): Geras jungties, padargo ar jų 
abiejų vaizdas. Pateikiamos dvi kameros. Viena pritvirtinta 
kabinos gale, o kita (nepritvirtinta) pateikiama su 10 metrų 
kabeliu, kad galėtumėte ją pritvirtinti, kur norite.

11. Šaldymo dėžė: Integruota elektrinė 8,4 litrų šaldymo 
dėžė, į kurią lengvai galima įdėti 1,5 l butelį. Montuojama 
operatoriaus kairėje pusėje.

12. „U-Pilot“: Galulaukių valdymo programa, kuri gali būti 
įrašyta arba rankiniu būdu redaguojama. Tai leidžia visą 
dėmeį sutelkti į padargą ir veiksmus su juo.

13. Sėdynė „Evolution“: Ypatingai komfortabili sėdynė su 
pneumatine amortizacija. Automatinis lygio reguliavimas, 
vėsinimas ir šildymas užtikrina, kad jausitės puikiai net 
ilgomis darbo dienomis.

14. Keleivio sėdynė: Daug vietos antram vairuotojui. Keleivio 
sėdynę galima nulenkti ir naudoti kaip stalą.

15. Padangų variantai: Didelis padangų pasirinkimas.

16. Įrankių dėžė: Laikykite įrankius saugioje vietoje. Vieta 
įrankių dėžei yra vandeniui nepralaidžiame techniniame 
skyriuje, po dešiniosios pusės laipteliais.

17. „LH Link“ pasisukanti pakaba: „Valtra LH Link“ pakaba 
leidžia norimu kampu sukti priekinę pakabą su priekiniais 
ratais, todėl lengva pjauti arba šluoti kampuose. Priekinės 
pakabos sukimą galima valdyti rankiniu būdu arba 
automatiškai – šienavimo užduotims atlikti automatinis 
variantas yra pranašesnis.

18. Plieno bakas: Gamykloje montuojamas bakas yra 165 
litrų talpos. Jis pagerina prošvaisą, todėl traktoriaus 
apačia tampa plokščia. Bakas pagamintas iš tvirto, 
aukštos kokybės lakštinio metalo, kuris apsaugo traktorių 
nuo smūgių ant nelygaus reljefo.

19. Mechaninė kabinos amortizacija: Mechaninė 
amortizacija pagerina darbo komfortą. Amortizaciją galima 
reguliuoti pagal svorį kabinoje.

20. Kliento vardas, pavardė : Jūsų vardas abejose kabinos 
pusėse.

21. 7 standartinės spalvos: Raudona, mėlyna „metallic“, 
juoda „metallic“, balta „metallic“, raudona „metallic“, 
sidabrinė „metallic“, žalia „metallic“. 

22. Priekinis GTV: Integruotas priekinis GTV su 1000 aps./
min. greičiu, sukantis prieš laikrodžio rodyklę.

23. Priekinis keltuvas / 3,5 t keliamoji galia.

24. 270° valytuvas: Geras matomumas 365 dienas per 
metus. 270° priekinio stiklo valytuvas suteikia maksimalų 
matomumą sunkiomis sąlygomis. Stipriai lyjant lietui jis 
valo siauresnę sritį, todėl dirbs greičiau.

25. 50 km/h: Iki 53 km/h, mažesnėmis variklio apsukomis.

26. Variklio šildytuvas. dyzelinis šildytuvas / degalais 
varomas variklio šildytuvas užtikrina šiltą kabiną net ir 
šalčiausią rytą. Šildytuvas gali būti valdomas mobiliuoju 
telefonu.

27. Svoriai: Priekio, galo, ratlankio ir balasto svoriai.

28. Vožtuvų paketai: Gale 6/4, priekyje 4.

29. „Power Beyond“

30. Priekinė hidraulika

31. Hidraulinis siurblys: 73, 90, 115,160 arba 200 l/min. 
Platus didelio našumo hidraulinių siurblių pasirinkimas 
užtikrina, kad gausite tinkamą našumą savo darbui.

32. Dugno apsauga: Miško ir arimo darbams 6 mm storio 
dugno apsauga užtikrina, kad traktorius yra apsaugotas. 
Su dugno apsauga prošvaisa nesikeičia.
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MŪSŲ TECHNOLOGIJA, 
JŪSŲ PRODUKTYVUMAS

„N“ serija leidžia lengvai naudoti naujausius „AGCO“ sprendimus 
didinant produktyvumą ir pelningumą. Pagal savo „Fuse“ strategiją, 
„AGCO“ aktyviai plėtoja tiksliojo ūkininkavimo technologijas. „Fuse“ 
yra atvira strategija, kuri gali būti taikoma daugelio gamintojų 
mašinoms arba kitiems gaminiams. Tai leidžia jums valdyti duomenis 
iš visų mašinų ir įrangą jūsų ūkyje kaip vieną sistemą. Strategija 
„Fuse“ „N“ seriją daro suderinamą su ateities technologijomis.
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VISAM JŪSŲ ŪKIUI
IR VISOMS JŪSŲ MAŠINOMS

TIKSLUS AUTOMATINIS VAIRAVIMAS
„Auto-Guide 3000™“ yra “AGCO” automatinė 
vairavimo sistema, jau naudojama tūkstančiuose 
traktorių. Ši pažangi sistema padeda sutaupyti 
laiko, degalų ir medžiagų nepriklausomai nuo 
skirtingų vairuotojų. Visi „N“ serijos traktoriai 
yra suderinami su „AgCommand“ ir “AutoGuide 
3000”. Šias sistemas galima įdiegti jau 
gamykloje.

VAŽIUOKITE IŠMANIAI SU “FUSE”
Naujoji “Valtra Smart” programa pagerina jūsų 
vairavimo įgūdžius ir padidinta ekonominį efektyvumą. 
Galite analizuoti savo mašinos statistinius duomenis ir 
su konkrečiomis užduotimis susijusias patirtas išlaidas, 
tačiau svarbiausia - jūs gaunate gaires, kaip optimizuoti 
važiavimą ir efektyviau dirbti su savo traktoriumi. 
Mes galime padėti jums analizuoti savo traktoriaus 
duomenis internete ir skatinti važiuoti taupiau. “Valtra 
Smart” suteikia geriausią techninę priežiūrą rinkoje. Šią 
programą galite rasti „www.myvaltra.com“. Ji taip pat 
padės jums pasirinkti optimalų arklio galių, transmisijos 
ir hidraulikos derinį jūsų darbui.

„AgCommand“ telemetrijos sistema yra esminė 
„AGCO Fuse“ strategijos dalis. Jūs galite gauti 
svarbiausius duomenis apie visas mašinas savo 
ūkyje, įskaitant variklių duomenis, vietą ir darbo 
valandas beveik realiu laiku savo kompiuteryje ir 
išmaniajame telefone.
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PASAULINIS 
TINKLAS, VIETINIS 
APTARNAVIMAS
Mums, bendrovei „Valtra“, labai svarbu, kad jūsų 
traktorius išliktų patikimas ir geros būklės metų metus. 
Būdami „AGCO“, didžiausio pasaulyje žemės ūkio mašinų 
gamintojo dalimi, galime pasiūlyti paslaugas, kurios 
padės jums valdyti visą gamybos grandinę ir pasiekti 
maksimalų produktyvumą.

JŪSŲ „VALTRA“ ATSTOVAS
Jūsų “Valtra” atstovas apie traktorius ir 
padargus išmano geriausiai. Jis supranta 
techninius jūsų traktoriaus aspektus 
ir iššūkius, su kuriais susiduriate. Bet 
kada kreipkitės į savo “Valtra” atstovą 
ir sulauksite geriausio aptarnavimo, 
nesvarbu, ar jus domina įranga, techninė 
priežiūra, atsarginės dalys, traktoriaus 
pardavimas ar naujo užsakymas. Visai kaip 
jūs, kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas 
yra nepriklausomas verslininkas, nuolat 
dirbantis ir tobulinantis tiek savo, tiek savo 
klientų veiklą. Kasmet „AGCO“ tikrina 
savo prekybos atstovus, kad jums būtų 
suteikiamos geriausios paslaugos.

„VALTRA PREMIUMCARE“
„Valtra PremiumCare“ leidžia jums lanksčiai 
numatyti savo investicijos priežiūros 
sąnaudas, kad galėtumėte geriau valdyti 
savo kaštus. Reguliari techninė priežiūra 
ir išsami priežiūros istorija padeda išlaikyti 
vertę perparduodant traktorių. “Valtra 
PremiumCare” taip pat leidžia pasiekti 
mažiausias eksploatacines 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 originalias, 
kruopščiai patikrintas ir išbandytas „Valtra“ 
atsargines dalis.

PROFESIONALIOS 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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BLOGAS ORAS GALI SUKELTI 
PROBLEMŲ. SU “AGCO FINANCE” 
TOKIOS PROBLEMOS NEBAISIOS.

„AGCO Finance“ – tai greitas ir saugus finansavimo sprendimas įsigyjant 
traktorių. Finansavimas pritaikomas asmeniškai, priklausomai nuo jūsų 
pinigų srautų ir operacijų – pasakykite, kiek galite sau leisti mokėti kas 
mėnesį, o mes, atsižvelgdami į sezoninius svyravimus, pritaikysime 
lankstų mokėjimo planą pagal jūsų poreikius. „AGCO Finance“ taip 
pat siūlo ir kitas finansines paslaugas, pavyzdžiui, lizingą, nuomą 
ir draudimą. Paslaugos skiriasi skirtingose šalyse, todėl kreipkitės 
į artimiausią prekybos atstovą, kad sužinotumėte apie esamus 
pasiūlymus.
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APIE „AGCO“
„AGCO“ (NYSE: AGCO) yra pasaulinė projektavimo, gamybos ir 
žemės ūkio technikos platinimo lyderė. „AGCO“ palaiko produktyvesnį 
ūkininkavimą su visa traktorių, kombainų, šienavimo įrangos, purkštuvų, 
pašarų ruošimo įrangos, grūdų sandėliavimo ir baltymų gamybos 
sistemų, sėjos ir žemės dirbimo padargų ir atsarginių dalių linija. „AGCO“ 
produktai parduodami kaip penki prekių ženklai – Challenger®, Fendt®, 
GSI®, MASSEY Ferguson® ir Valtra® – ir platinami visame pasaulyje 
per maždaug 3100 nepriklausomų pardavėjų daugiau, nei 140 šalių. 
Įmonė įkurta 1990 metais, o jos būstinė yra Duluth, GA, JAV. 2014 metais 
„AGCO“ grynieji pardavimai siekė 9,7 milijardo JAV dolerių. Norėdami 
gauti daugiau informacijos, apsilankykite http://www.AGCOcorp.com. 

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

„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 tiksliosios ūkio 
darbų technologijos, vystomos itin sparčiai. „Valtra Academy“ 
nuolat moko „Valtra“ prekybos atstovus ir techninės priežiūros 
darbuotojus. Jūs visada gausite aukščiausios kokybės žinias ir 
naujausią patirtį iš savo „Valtra“ atstovo ir technikų. 

„VALTRA COLLECTION“ 
„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą ir priedus tiek 
darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės yra kruopščiai 
atrenkamos. Pavyzdžiui, naujausioje darbo drabužių kolekcijoje 
naudojamos lengvos, tačiau itin patvarios medžiagos. Drabužiai 
stilingi, atspinti “Valtra” modernų dizainą.

SVARBIAUSIŲ KLIENTŲ PROGRAMA 
Keletas sėkmingiausių pasaulio ūkininkų naudoja „AGCO“ 
įrangą, kad pamaitintų pasaulį. Prisijunkite prie mūsų ir įrašykite 
savo vardą į ilgėjantį atsidavusių, pažangiai mąstančių ir 
klestinčių ūkininkų sąrašą. Su jūsų pagalba galime pakeisti 
ūkininkavimo veidą. Kartu galime įveikti mūsų laukiančius 
iššūkius ir padidinti produktyvumą tvariu bei pelningu būdu. 

„AGCO“ BEBAIMIS LYDERIAVIMAS 
Esame vieni įtakingiausių pasaulyje žemės ūkio mašinų 
gamintojų – produktų vystymo, technologijų ir klientų 
aptarnavimo lyderiai. 

„AGCO“ yra vienas didžiausių pasaulyje žemės ūkio 
įrangos gamintojų. Kadangi „AGCO“ taiko aukštąsias 
technologijas ir turi ilgametę žemdirbystės patirtį, jie 
geriausiai žino, kaip  padidinti jūsų ūkio produktyvumą. 

„AGCO“ patenkina visų ūkių poreikius. Nesvarbu, ar 
tai patys sudėtingiausi iššūkiai, ar kasdienės užduotys 
– daugybė mūsų prekinių ženklų ir į klientą orientuotų 
paslaugų padeda suteikti būtent tai, ko reikia, ir būtent 
tada, kai reikia. 

Kadangi „AGCO“ veikia pasauliniu mastu, 
profesionaliems ūkininkams visame pasaulyje 
užtikrinami įrankiai, padedantys padidinti pasėlių derlių 
ir patenkinti augančius poreikius.
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TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS

TRAKTORIAUS MODELIS N104 N114E N124 N134 N154E N174

MATMENYS
Su padangomis 460/85R38 520/85R38

Važiuoklės bazė, mm 2665

Ilgis, mm 4656

Aukštis be kabinos amortizacijos, mm 2850 2900 --

Aukštis su kabinos amortizacija, mm 2910 2960

Kabinos “SkyView” aukštis, mm + 64

Posūkio spindulys, m 4.5

Degalų bako talpa (STD), l 235

Padidinto / miško degalų bako talpa, l 315/160

„AdBlue“ talpa (STD, miško bakas), l 45 (25)

Prošvaisa (vid.), mm 505 550

Svoris (priekinės ašies amortizacija, pripildyti 
bakai), kg*

5350 6100 6300*

Svorio paskirstymas, priekis / galas, apytiksliai [%] 40/60

Maksimalus priekinės ašies svoris, kg 4000** 5000

Maksimalus galinės ašies svoris, kg 6000 8000

Bendrasis transporto priemonės svoris, kg 8000 10000 11000

* „HiTech“, „Active“, „Versu“, „Direct“: 6500
** su amortizacija arba HD ašimi 5000
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TRAKTORIAUS MODELIS N104 N114E N124 N134 N154E N174

VARIKLIS stand. režimas   „eco“ režimas stand. režimas   „eco“ režimas

Variklis, „AGCO Power“ 44 AWF 49 AWF

Cilindrų skaičius / tūris [l] 4/4.4 4/4.9

Emisijos valdymas Tier 4final / Stage 4 „Tik SCR” sistema su „DOC“ ir „SCR“ katalizatoriais

Standartinė maksimali galia, kW 77 85 85 92 99 114 114 121

Standartinė maksimali galia, AG 105 115 115 125 135 155 155 165

Maksimali galia su galios padidėjimu, kW 85 92 92 99 107 121 121 136

Maksimali galia su galios padidėjimu, AG 115 125 125 135 145 165 165 201

Kai variklio sukimosi greitis, aps./min. 1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Vardinės variklio apsukos, aps./min. 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Standartinis maksimalus sukimo momentas, Nm 470 500 540 550 570 610 660 680

Maksimalus sukimo momentas su galios 
padidėjimu, Nm

510 540 570 580 620 660 700 800

Kai variklio sukimosi greitis, aps./min. 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

TRANSMISIJOS VARIANTAI

„HiTech“ X X X X X X X X

„HiTech“ su turbinine sankaba „HiTrol“ X X X X --

„Active“ -- X X X X

„Versu“ -- X X X X

„Direct“ -- X X X X

KELTUVAS

Maks. keliamoji jėga gale, kN 63 63 (pasirinkt. 78) 78

Maks. kėlimo diapazonas, mm 862

Priekinio keltuvo keliamoji galia (pasirinktinai), kN 47

Apsisukimo spindulys (600/65 R28, vėžė 1960 
mm) [m]

4.5
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TRANSMISIJA „HITECH“ „HITECH“ IR „HITROL“ „ACTIVE“ „VERSU“ „DIRECT“
VARIKLIS

5 pavarų „Powershift“ X X X X --

Lėtos eigos pavara pasirinktinai pasirinktinai stand. stand. --

Bepakopė pavarų dėžė -- X

Standartinis greitis, min-max, km/h 0.6-43 0-43

Alternatyvus greičio intervalas km/h 0.7-53*) 0-53*)

Pavarų diapazonai (darbo sritys) A,B,C,D

Transporto diapazonai C-D

Pavarų skaičius į priekį ir atgal 30+30R CVT

Sulėtintų pavarų skaičius 10+10R CVT

Stabdžiai daugiadiskiai / plokšteliniai, alyva aušinami, šlapi stabdžiai su hidrauliniu stiprintuvu
Pagrindinės sankabos tipas  šlapia daugiadiskė
Priekinės ašies amortizacijos tipas 
(pasirinktinis) 

hidropneumatinis

HIDRAULIKA
Hidraulinė sistema atviro centro kintamo debito
Siurblio našumas (pasirinktinis) 73(90) 115 (160)/(200)

Alyva padargui, l 40 47

Mechaniniai vožtuvai gale iki 4 --

„Power Beyond“ -- pasirinktinai

Elektroniniai vožtuvai gale -- iki 5

Įėjimo/ išėjimo vožtuvai gale -- pasirinktinai 1 stand. (2 pasirinktinai)

Elektroniniai vožtuvai priekyje (pasirinktinai) 2, 3 arba 4

GTV
540/1000 stand.
540 / 540E / 1000 pasirinktinai
540E / 1000 / 1000E pasirinktinai

GTV sukimasis nuo traktoriaus eigos pasirinktinai

Priekinis GTV su 1000 aps/min pasirinktinai

N104 medelio greitis tik 0,6 -43 km/h, N174 modelio greiti taip pat iki 57 km/h.
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KABINA STD SKYVIEW

Operatoriaus sėdynės pasisukimo kampas 180° stand.

Papildoma operatoriaus sėdynė su saugos diržu Pasirinktinai

Triukšmo lygis, 70 dB stand.

Durų skaičius 1 or 2

Langų skaičius 4 arba 5 5 arba 6

Stoglangis priekyje Pasirinktinai --

Stoglangis gale stand.

Langų plotas su stoglangiu, m2 6.22 6,53

Priekinio stiklo valytuvo darbinis kampas STD 180°, pasirinktinis 270°

Oro kondicionavimas ir šildytuvas stoge Pasirinktinai

Papildomas šildytuvas kojoms Pasirinktinai stand.

Automatinė klimato kontrolė su 2 šildytuvais, Pasirinktinai Pasirinktinai

Šaldymo dėžė Pasirinktinai --

Mechaninė kabinos amortizacija Pasirinktinai

„AutoComfort“ pneumatinė kabinos amortizacija Pasirinktinai

„TwinTrack“ atbulinės eigos valdymo sistema Pasirinktinai

„QuickSteer“ greito vairavimo sistema Pasirinktinai

„AutoGuide“ 3000 automatinio vairavimo sistema Pasirinktinai

2 saugos kameros Pasirinktinai --
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„VALTRA N“ SERIJA:
PROTINGAS DYDIS. 
TOBULAS NAŠUMAS

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501 
Faksas: +358 (0)2045 50608

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

Šiame lankstinuke pavaizduoti traktoriai gali turėti specialios įrangos. Galimi keitimai. Visos teisės saugomos

„Valtra“ priklauso pasauliniam prekės ženklui „AGCO“.


