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JŪSŲ 
DARBINĖ
MAŠINA
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 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 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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VISKAS TIK  
DĖL JŪSŲ 

Ten, iš kur esame, kalbame nedaug, 
tačiau atidžiai klausome savo klientų.
Kaip pagrindines „Valtra“ pasirinkimo 
priežastis įvardinote patikimumą, nedideles 
eksploatacines išlaidas ir naudojimo 
paprastumą. Šiais principais pasikliovėme 
kurdami ketvirtosios kartos „Valtra“ 
traktorius.
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Gaminame traktorius jau daugiau nei 60 metų ir kol kas 
T serija yra pats geriausias mūsų patirties rezultatas. Ją 
kūrėme atsižvelgdami į skirtingus ūkininkų reikalavimus 
ir atšiauriausias sąlygas. Didžiuojamės rezultatu. 

Jūsų darbinė mašina sukurta pagal jūsų poreikius. 
Sėskite į kabiną, užveskite variklį ir sužinokite, ką 
„Valtra“ T serijos traktorius gali padaryti jūsų ūkyje.
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SUGALVOKITE TRIS 
NORUS IR SĖSKITE Į 
VAIRUOTOJO SĖDYNĘ  

Jei galėtumėte sukurti ir sukonstruoti traktorių patys, štai 
kaip jis atrodytų. Dauguma naujų T serijos unikalių funkcijų 
idėjų kilo mūsų klientams, nes šis traktorius yra diskusijų 
su šimtais klientų ir tūkstančių bandomojo važiavimo 
valandų rezultatas. 

T144 HiTech 155-170 AG 
T144 Active 155-170 AG
T144 Versu  155-170 AG
T144 Direct 155-170 AG

T154 HiTech 165-180 AG 
T154 Active  165-180 AG
T154 Versu  165-180 AG
T154 Direct  165-180 AG

T174e HiTech  175-190 AG 
T174e Active  175-190 AG
T174e Versu 175-190 AG
T174e Direct 175-190 AG

T194 HiTech  195-210 AG 
T194 Active  195-210 AG
T194 Versu  195-210 AG
T194 Direct  195-210 AG

T214 HiTech 215-230 AG 
T214 Active  215-230 AG
T214 Versu  215-230 AG
T214 Direct  215-230 AG

T234 HiTech  235-250 AG 
T234 Active 235-250 AG
T234 Versu 235-250 AG
T234 Direct 220-250 AG
T254 HiTech 235-271 AG
T254 Active 235-271 AG
T254 Versu 235-271 AG

MODELIAI IR GALIA
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Pagaminta Suomijoje. Kadangi kasmet pagaminame 23 000 traktorių 
ir parduodame juos 75 šalyse, esame Skandinavijos rinkos lyderiai 
ir penkti pagal dydį Vakarų pasaulio gamintojai. Taip pat nuo 1960 
m. dirbame Brazilijoje. Ten įsitvirtinome kaip didelių traktorių rinkos 
lyderiai.

Patikimumas
Užtikriname, kad šis traktorius yra išties patikimas. T 
serijos traktoriuose yra mažiau detalių nei iki šiol ir jie buvo 
bandomi važiuojant 40 000 valandų atšiauriomis sąlygomis. 
Norėdami užtikrinti nepralenkiamą patikimumą, visus keturis 
pagrindinius komponentus gaminame savo gamyklose. 
”Valtra” projektuoja važiuoklės, transmisijos ir kabinos dizainą 
bei gamina jų konstrukcijas, o ”AGCO Power” yra originalus 
”Valtra” variklis, iškeliantis visos rinkos patikimumo standarų 
kartelę. T serijos traktoriai sukonstruoti dirbti sunkiomis 
sąlygomis. Kasdien.

Naudojimo paprastumas
Galėsite sutelkti visą dėmesį į savo darbą, nes traktorių 
sukūrėme taip, kad jį būtų lengva valdyti, su juo dirbti bei 
atlikti jo priežiūrą. Valdikliai kabinoje išdėstyti taip, kad 
reikėtų kuo mažiau judėti, naujos transmisijos valdymas 
svirtele yra itin paprastas, o ryškūs darbiniai žibintai leis jums 
patogiai dirbti sutemus. Ypatingą dėmesį skyrėme kasdienės 
priežiūros supaprastinimui, kad alyvos patikrinimas ir filtrų 
valymas užimtų kuo mažiau laiko. T serijos traktoriai yra 
puikiai pritaikyti jūsų darbui, nes dauguma traktoriaus 
ypatingų funkcijų – mūsų klientų nuopelnas.

Nedidelės bendrosios eksploatacinės išlaidos
T serijos traktorius nėra pigiausias rinkoje, tačiau nuvažiavę 
10 000 valandų pastebėsite, kokios nedidelės bendrosios 
eksploatacinės išlaidos. Pirmiausia, traktorių sukūrėme tik su 
jums reikalingomis, gamykloje sumontuotomis funkcijomis, 
kurioms suteikiama gamyklinė garantija. Su ”AGCO 
Finance” jūs patys valdote finansavimo išlaidas. Dėl 600 
valandų techninės priežiūros periodiškumo sumažinamos 
priežiūros išlaidos, o SCR ”AGCO Power” varikliai išsiskiria 
geriausiu bendru degalų ekonomiškumu. Norėdami sutaupyti 
papildomus 10 % degalų kiekio pasirinkite T174 ”EcoPower” 
modelį. Dėl originalių ”Valtra” dalių ir 24 valandų per parą, 7 
dienų per savaitę techninės priežiūros užtikrinama puiki kaina 
perparduodant traktorių. ”Valtra” didžiuojasi viena sparčiausių 
dalių pristatymo paslaugų rinkoje - kad jūsų mašina veiktų 
diena iš dienos.
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JŪSŲ NAUJOS 
DARBINĖS MAŠINOS 
SVARBIAUSIOS 
SAVYBĖS
Kiekviena šio traktoriaus detalė buvo kuriama 
taip, kad pagerintų jūsų produktyvumą. T seriją 
tobulino mūsų inžinieriai, o išbandė klientai. 
Atvykite ir atlikite bandomąjį važiavimą!
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1. Patogi 5 statramsčių kabina
2. Kabinos rėmas su didesniu, nei 6 m2 

įstiklinimu užtikrina puikų matomumą bet 
kokiomis sąlygomis.

3. Pneumatinė „AIRES+“ priekinės ašies 
pakaba

4. Mažas triukšmo lygis kabinoje
5. 270° kampu valantis priekinio stiklo valytuvas 

ir šildomi priekiniai* bei galiniai langai 
6. Pneumatinė „AutoComfort“ kabinos pakaba
7. Stoglangis
8. Elektrinė „TwinTrac“ važiavimo atbuline eiga 

sistema ir 180° kampu pasisukanti sėdynė
9. Efektyvūs šviesos diodų žibintai
10. Saugos kamera

Patogumas
20. 5 greičių „Powershift“ transmisija su „HiTech“ , 

„Active“ ir „Versu“ arba „Direct“ CVT    
21. Elektra valdomas 3 greičių GTV su „Sigma Power“ ir 

važiavimo greičio GTV
22. Integruotas 51 kN priekinis keltuvas ir 81 kN arba 95 

kN galinis keltuvas
23.  Apkrovai jautri hidraulinė sistema su 115 arba 200 l/

min. našumo siurbliu
24. Gamykloje sumontuotas frontalinis krautuvas ir lietas 

atraminis rėmas
25. Didelė traktoriaus prošvaisa (60 cm)
26. Maks. bendrasis svoris 13 500 kg
27. Vidinis apsisukimo spindulys 5,25 m
28. Ketvirtosios kartos funkcionalus skandinaviškas 

dizainas
29. 4 priekiniai hidrauliniai vožtuvai + 2 x 6/2
30. Polikarbonatinis stiklas dešinėje pusėje
31. Polikarbonatiniai šoniniai ir galinis stiklas

Jūsų darbinė mašina
11. „AGCO Power“ 6,6 l arba 7,4 l darbinio 

tūrio variklis, išvystantis iki 250 AG ir 1000 
Nm

12. „EcoPower“ degalus taupantis modelis
13.  „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ variklis su SCR 

sistema
14. 600 valandų techninės priežiūros 

intervalas 
15. 380 l degalų bakas, 70 l „AdBlue“ skysčio 

bakas
16. Variklio oro įsiurbimo anga statramstyje
17. Miškui skirti galiniai purvasargiai.
18. 200 l talpos kintamo debito siurblys
19. “Valtra” patentuotas unikalus hidraulinis 

“asistentas”.

Galia

Žiemos paketas:
32. Laminuotas ir šildomas priekinis stiklas
33. Plataus kampo priekinio stiklo valytuvas 
34. Šildomas galinis stiklas
35. Galinio stiklo valytuvas su apiplovimu
36. Elektriniai veidrodėliai + šildymas
37. Dyzelinis šildytuvas (gali būti valdomas 

mobiliuoju telefonu)
38. Miškinis stogas// “SkyView” kabina
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ŠI KABINA 
– JŪSŲ 
PATOGUMO 
OAZĖ

Jauskitės patogiai. Siekiant 
užtikrinti produktyvumą 
svarbiausia pasirūpinti 
vairuotoju, todėl mes niekada 
nesileidžiame į kompromisus 
dėl patogumo, saugumo ir 
ergonomikos.
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Kaip visa tai įmanoma? 
Visiškai naujas kabinos rėmas gaminamas 
pasitelkus naujausias technologijas. Kabinos 
struktūra labai tvirta ir tiksli, joje mažiau dalių 
ir jungčių. Ši kabina tobulai tinka jums. Dėl 
aukščiausios kokybės garso sistemos, šaldytuvo 
ir galinio vaizdo kameros kabinos patogumas 
pasiekė naują lygį. Tiesiog sugalvokite tris norus ir 
sėskite į vairuotojo sėdynę. Kabina yra tyli, patogi 
ir praktiška – tobula jūsų darbo mašina. Geriausia 
rinkoje papildoma keleivio sėdynė!
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DAUGIAU ERDVĖS, 
GERESNIS 
MATOMUMAS IR 
VISIŠKA KONTROLĖ
Kadangi 5 statramsčių kabina yra išgaubta, jums 
suteikiama daugiau erdvės būtent ten, kur reikia. 
Per didesnius langus užtikrinamas dar geresnis 
matomumas, o naudojant “TwinTrac” sistemą atbuline 
eiga garantuojamas patogus valdymas. Naujoji “SkyView” 
kabina turi beveik 7 m2 stiklo plotą.

Gero, 365 dienas per metus, matomumo idėja
Nesvarbu, diena ar naktis, vasara ar žiema, 
naudojate frontalinį krautuvą ar važiuojate 
atbuline eiga - geriausias įmanomas aplinkos 
matomumas užtikrintas. Siauri statramsčiai 
neriboja matomumo. 270° kampu veikiantis 
priekinio stiklo valytuvas padeda išlaikyti šildomą 
priekinį stiklą švarų bet kokiomis sąlygomis. Pro 
stoglangį galite lengvai matyti frontalinio krautuvo 
kaušą. Geriausios kokybės šviesos diodų 
žibintai užtikrina apšvietimą visomis kryptimis. 
Įjungę juodo skydelio režimą galite pritemdyti 
vidaus apšvietimą, kad geriau matytumėte išorę. 
Papildomos vaizdo kameros leidžia netrukdomai 
stebėti sujungimo mechanizmą ar darbinį 
padargą. Efektyvi oro ventiliacijos sistema ir du 
šildytuvai palaikys malonią temperatūrą, net jei 
lauke -30 laipsnių šalčio. 

Patogumas ir valdymas
Patogumą pajusite vos atsidūrę kabinoje – 
trys laipteliai ir saugus įlipimas pro plačiai 
atsiveriančias ir švelniai užsidarančias duris. 
5 greičių „Powershift“ arba „Direct“ CVT 
transmisiją galite valdyti viena ranka: pavaros 
svirtimi valdykite važiavimą, o vairalazde – 
visą traktoriaus hidraulinę sistemą. Galima 
rinktis iš keturių sėdynės komforto lygių: nuo 
mechaninės iki „Valtra Evolution“ sėdynės su 
pneumatine pakaba ir ventiliacija. Keleivis taip 
pat gali mėgautis patogumu ir erdvumu. Kabinos 
amortizacija dviejų tipų: prabangi, pusiau aktyvi 
pneumatinė „Auto Comfort“ ir nauja mechaninė 

pakaba. T serijos traktoriuose integruota visiškai 
nauja priekinė ašis su „AIRES+“ pakaba, nuolat 
stebinčia kelio paviršių ir teikiančia duomenis 
„AutoComfort“ kabinos pakabos valdikliams, kad 
jaustumėtės kuo patogiau. Bazinis valdymas puikiai 
tiks jūsų darbo mašinai, o papildomas porankis leis 
patogiai dirbti su frontaliniu krautuvu ar atliekant 
kitas užduotis. ”Versu” ir ”Direct” modeliuose 
porankis yra standartinės įrangos dalis.

Funkcionalus skandinaviškas dizainas 
Kabinos forma yra išskirtinė - joje daugiau erdvės 
pečių ir alkūnių srityje, o kabinos priekis siauras, 
kad traktorius išliktų kuo kompaktiškesnis. Dėl 
išgaubtų langų erdvė naudojama optimaliai, o 
didesnio, nei 6 m2 ploto stikliniai langai užtikrina 
matomumą visomis kryptimis. ”Valtra” kabina 
pritaikyta dirbti su ”TwinTrack” sistema. Kaip įprasta 
„Valtra“, T serijos traktorių kabinose triukšmo lygis 
žemas (70 dB). 

Technologijas valdote jūs
Dauguma funkcijų valdomos vienu mygtuko 
paspaudimu. Paspaudus ”ECO”, ”U-Pilot” mygtuką 
arba įjungus transmisijos režimą traktorius viską 
nustato automatiškai. „AutoGuide“ sistema veikia 
cm / dm tikslumu ir ją galima stebėti 12,1 colių 
ekrane. ”AgCommand” telemetrija sumontuojama 
dar gamykolje ir yra paruošta naudoti vos traktoriui 
pasiekus jūsų ūkį. Suteikiama techninės priežiūros 
garantija. Technologija – mūsų rūpestis, tad galite 
sutelkti visą savo dėmesį į darbą.
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VALDYKITE SAVO T 
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.

14



9

8

12

10

14

13

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 
hidrauliniams įrengimams valdyti. lygiagretaus 
vairavimo lygiagretaus vairavimo “Auto-Guide” 
sistema ir saugos kameros ekranai.

VAIRALAZDĖ
9. Ergonomiškai išdėstytoje hidraulinėje svirtyje 

nuo šiol yra trečiasis valdiklis, skirtas hidraulin-
iams 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 paviršiu-
mi. 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 
prakaitavimą. Po dangčiu yra vietos daiktams.

14. Sukurta Suomijoje
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SVARBIAUSIA NE 
ĮDIEGTŲ FUNKCIJŲ 
SKAIČIUS. SVARBIAUSIA 
– JUMS SUTEIKIAMA 
NAUDA.

Forma turi atitikti funkciją – toks mūsų filosofijos kertinis akmuo. 
T serija atspindi mūsų mąstymą. Ji praktiška, tačiau paprasta 
naudoti ir nuostabi pažiūrėti. Kiekviena detalė sukurta laikantis 
vieno tikslo – pagerinti produktyvumą ir sumažinti bendrąsias 
eksploatacines išlaidas.

Išmanus rėmas
2995 mm ratų bazė užtikrina T serijos 
traktoriaus stabilumą. Dėl siauros variklio 
konstrukcijos, integruoto priekinio pakabos 
mechanizmo ir priekinio GTV šio traktoriaus 
vidinis apsisukimo spindulys yra 5,25 
m – tai visiškai naujas manevringumo 
lygis. Kompaktiškas rėmas ir variklio 
gaubtas užtikrina gerą matomumą. Nors 
T serijos traktorių prošvaisa yra didelė – 
net 60 cm – kabina yra neaukštai, todėl 
tai kompaktiškiausias traktorius 6 cilindrų 
traktorių rinkoje. 

Didelė keltuvo galia
T serijos traktorių priekinės / galinės ašies 
svorių pasiskirstymas yra 40% / 60%. 
Lietas priekinio keltuvo rėmas integruotas 
į trauktoriaus rėmo konstrukciją. Priekinio 
keltuvo kėlimo jėga didžiausia rinkoje - 51 
kN. Galinio keltuvo - iki 95 kN. Dėl unikalaus 
890 mm kėlimo aukščio itin paprasta dirbti su 

padargais. ”Valtra” T serijos traktoriuose yra 
trijų greičių elektra valdomas GTV. Galima 
nustayti, jog GTV greitis priklausytų ir nuo 
traktoriaus važiavimo greičio.

Visapusiškumo koncepcija
Pasirinkite jums reikalingą variklio galingumą, 
hidraulinę sistemą ir pavarų dėžę. Tada, 
atsižvelgdami į darbą, pasirinkite reikalingus 
priedus. Mūsų sukurti traktoriai yra itin 
lankstūs. Tai tobulai žemdirbystei tinkantys 
traktoriai – ant žemės sutelkta galia, 
sklandžiai veikiantis variklis bei transmisija. 
Dėl pagalbinės patentuotos hidraulinės 
sistemos tai geriausias sprendimas rangovui, 
atliekančiam sunkius darbus priekiniu keltuvu. 
Dirbdami miške galite pasirinkti dugno 
apsaugą ir didelio našumo hidraulinį siurblį. 
”SkyView” kabina užtikrina neprilygstamą 
matomumą.Visi priedai montuojami gamykloje 
ir jiems suteikiama gamyklinė garantija.
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Jis ne tik puikiai atrodo - jis nepriekaištingai veikia. 
Kiekviena detalė sukurta taip, kad traktorių būtų 
lengva vairuoti ir paprasta prižiūrėti. 
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TEN, IŠ KUR ESAME, PATYS 
TIESIAME KELIUS

18

T serija  / 155 - 271 AG



Kai kūrėme ir tobulinome T serijos traktorius, žemėlapyje 
nebuvo kelių. Turėjome nutiesti juos patys. Sukūrėme ir 
sukonstravome važiuoklę ir transmisiją savo gamykloje. 
Su „AGCO Power“ varikliais dirbame tiek pat, kiek 
gaminame traktorius – daugiau nei 60 metų. 

Patikimumas nuo 1951 m.
Galite rinktis 6,6 arba 7,4 litrų darbinio tūrio, nuo 155 iki 
250 AG ir iki 1000 Nm variklį. Jau nuo 1951 metų, kai 
pradėjome gaminti žemės ūkio traktorius, „AGCO Power“ 
yra ”Valtra” traktorių širdis, todėl ”Valtra” traktoriai itin 
patikimi, o jų techninės priežiūros intervalas ilgas - net 
mūsų konkurentai naudojasi mūsų kūriniu.
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GERIAUSIAS 
TRAKTORIŲ 
VARIKLIS, 
PAGAMINTAS 
SUOMIJOJE
Mes sumažinome degalų sąnaudas ir emisiją 
pagal „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ variklių 
reikalavimus, tačiau užtikrinome, kad galia 
būtų tokia, kokios reikės. Taip pat skyrėme 
didelį dėmesį traktorių su SCR emisijos 
valdymo sistema techninės priežiūros laiko 
sutrumpinimui iki minimumo.
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”Tik SCR”
Mums patinka išlaikyti dalykus 
kuo paprastesnius. SCR deginių 
emisijos valdymo sistemą rinkoje 
naudojame jau nuo 2008 metų. 
SCR yra patikima ir priežiūros 
nereikalaujanti sistema, kuri 
neužsikemša, o jos dalys 
nenusidėvi. DOC ir SCR sistemos 
neutralizuoja deginius. 

Degalų ekonomija
T serijos traktoriai su naująja turbina 
ir 2000 barų degalų įpurškimo 
slėgiu akimirksniu reaguoja į 
akseleratoriaus paspaudimą ir 
ekonomiškai naudoja degalus 
nepriklausomai nuo variklio 
alkūninio veleno sūkių. Maksimalus 
sukimo momentas pasiekiamas 
esant 1500 aps./min. T serijos 
traktorių degalų sąnaudos 
daug mažesnės dėl tinkamai 
suprojektuotų oro tiekimo ir variklio 
aušinimo sistemų. 

„Valtra EcoPower“
Naudodami „Valtra“ T174 
„EcoPower“ traktoriaus modelį galite 
pasirinkti iš dviejų variklio nustatymų 
ir sumažinti degalų sąnaudas vienu 
jungiklio spustelėjimu. Variklio 
sukimo momentas padidėja, o 
alkūninio veleno sukimosi greitis 
sumažėja 20 procentų. Taip ne tik 
sumažinamas vaiklio dilimas, bet 
ir sunaudojama iki 10 procentų 
mažiau degalų. Variklio tuščios eigos 
alkūninio veleno sukimosi greitis yra 
tik 650 aps./min. 

„Sigma Power“ galios 
padidinimas
„Sigma Power“ funkcija GTV 
suteikia iki 15 papildomų arklio galių, 
kai to reikia. „Sigma Power“ funkcija 
ypač naudinga dirbant su daug GTV 
galios reikalaujančiais padargais, 
pvz., smulkintuvais, pjaunamosiomis 
ir kitomis galingomis frezomis.

Geriausia rinkoje hidraulinė 
sistema
„Valtra“ „Direct“, „Versu“ ir „Active“ 
modeliuose yra didelio našumo 
apkrovai jautri hidraulinė sistema 
su 115 arba 200 l/min. našumo 
hidrauliniu siurbliu. ”Valtra” yra 
vienintelis traktorius, galintis 
pasiūlyti hidraulinį ”asistentą” netgi 
”Powershift” modeliuose. Juose 
taip pat yra atskiros transmisijos 
ir hidraulinės sistemos alyvos bei 
iki septynių hidraulinių sekcijų 
gale ir iki trijų hidraulinių sekcijų 
priekyje. „Versu“ ir „Direct“ 
modeliuose hidraulinės sekcijos 
yra valdomos elektriniu būdu 
„Valtra Arm“ porankyje. „Active“ 
modeliuose galinės hidraulinės 
sekcijos valdomos mechaniniu būdu 
ergonomiškai išdėstytomis ir aiškiai 
pažymėtomis svirtimis. Visuose 
modeliuose frontalinio krautuvo ir 
priekinio keltuvo arba abiejų įtaisų 
priekinės hidraulinės sekcijos 
valdomos elektriniu būdu ant „Valtra 
Arm“ porankio esančia svirtele.
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”HITECH”

> ”Powershift” transmisija su kintamo debito 
hidraulika

>  Mechaninis hidraulikos valdymas 

> ”Hitech 5” transmisija su arba be porankio

Bazinis valdymas ”Hitech 5” pakopų ”Powershift” 
transmisija su klasikiniu valdymu. Nėra porankio. Tai taip 
pat yra bazinėje ”Active” modelių specifikacijoje.

„ACTIVE“

>  „Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.

>  Mechaninis hidraulinės sistemos valdymas. 

> „Valtra ARM“ porankis be ekrano.

„Valtra Active“ modelis išsiskiria pažangia „Powershift“ 
technologija su mechanine, apkrovai jautria patentuota 
hidrauline sistema. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos 
sistemos atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. 
Galite valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas 
automatinis ar rankinis režimas.

„VERSU“

>  „Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.

>  Elektroninis hidraulinės sistemos valdymas. 

>  „Valtra ARM“ porankis su ekranu.

„Valtra Versu“ yra naujos kartos „Powershift“ transmisijos 
karalius su elektroniniu patentuotu hidraulinės sistemos 
valdymu. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos sistemos 
atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. Galite 
valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas automatinis ar 
rankinis režimas.

PAMIRŠKITE BANDYMUS. 
TIESIOG DARYKITE. 

Šios transmisijos yra naujos kartos galios perdavimo etalonai. 
Naudojimo patogumas ir darbo našumas pasiekė naują lygį. 
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Revoliucinė „Powershift“ sistema
Jūs neprarasite traktoriaus kontrolės net ir 
nelaikydami pėdos ant sankabos pedalo. 
Įjungus automatinį režimą transmisija 
įjungs aukštesnę arba žemesnę pavarą 
priklausomai nuo to, kiek nuspausite 
akseleratoriaus pedalą. „Active“ ir „Versu“ 
„Powershift“ transmisijose dabar yra 
nauja valdymo važiuojant į kalną („Hill-
hold“) funkcija, kuri leidžia užvedus variklį 
kalvotoje vietovėje sklandžiai valdyti 
traktoriaus paleidimą / sustabdymą stabdžių 
ir akseleratoriaus pedalais. ”Valtra” ”Active” 
ir ”Versu” modeliuose hidraulinės sistemos 
srautas automatiškai padidėja padidinus 
variklio alkūninio veleno sūkius, o važiavimo 
greitis lieka nepakitęs.

Maksimali CVT galia
„Direct“ (CVT) transmisija užtikrina 
maksimalų tikslumą atliekant darbus. 
Keturi transmisijos intervalai sukurti taip, 
kad prisitaikytų prie jūsų darbų esant 
bet kokiam darbiniam greičiui. Galimi 3 
važiavimo režimai. Numatytasis važiavimo 
režimas yra su pedalu (automatinis), kai 
vairuotojas nustato norimą važiavimo greitį 
akseleratoriaus pedalu. Svirties režimu 
(automatinis) vairuotojas nustato norimą 
greitį pavaros svirtimi. Rankiniu režimu 
vairuotojas gali atskirai nustatyti variklio 
apsisukimų skaičių ir valdyti važiavimo 
greitį pavaros svirtimi. „Direct“ transmisija 
– paprastas naudojimas ir didelio našumo 
hidraulinė sistema.

„DIRECT“

>  CVT su apkrovai jautria hidrauline sistema.

>  Elektroninis patentuotas hidraulinės sistemos 
valdymas. 

> „Valtra ARM“ porankis su ekranu.

Tai naujos T serijos traktorių pažiba. Galimi keturi transmisijos 
intervalai, užtikrinantys optimalų darbinį našumą ir degalų 
ekonomiškumą. Pavaros svirties valdikliu greitėjimą ir 
lėtėjimą galite reguliuoti vien dešine ranka. Pavaros svirties 
valdymo sistemos nuolat tobulinamos, kad ypatingais atvejais 
transmisiją būtų galima valdyti rankiniu būdu.
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DIDELIS 
”VALTRA” PRIEDŲ 
PASIRINKIMAS

„Valtra“ garsi savo „A la Carte“ užsakymo sistema. 
Su prekybos atstovo pagalba lengvai pritaikysite 
traktorių, kad šis atitiktų visus jūsų poreikius. Patiems 
išrankiausiems siūlome “Valtra Unlimited” techninės 
priežiūros paslaugą, kuria naudodamiesi galėsite 
rasti dar daugiau pasirinkimo galimybių ir dar labiau 
pakeisti savo traktorių - tokio lygio paslaugas suteikia 
tik “Valtra”.
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31

3 4 5

7 8 9

13 14 15

19 20 21

25 26 27

1. „TwinTrac“ sistema – važiavimo atbuline eiga įranga. 
2. „AutoComfort“ – prabangi pneumatinė kabinos pakaba. 
3. „Aires+“ – pneumatinė priekinės ašies pakaba.
4. Aukščiausios kokybės garso sistema – „Hifi“ garso sistema su žemųjų dažnių garsia-

kalbiu.
5. Aukščiausios kokybės darbiniai žibintai – puikus matomumas dirbant naktį.
6. „Sigma Power“ – suteikia 15 papildomų AG dirbant su GTV.
7. Stoglangis – geriausias frontalinio krautuvo matomumas.
8. Šaldytuvas – kad jūsų gėrimai išliktų šalti.
9. „U-pilot“ – „Versu“ ir „Direct“ modelių galulaukės sistemų valdymas. 
10. ”Valtra Evolution” sėdynė – prabangi, ant pneumatinės pagalvės.
11. Keleivio sėdynė – patogi keleivio vieta.
12. Frontalinis krautuvas – geriausias matomumas naudojant krautuvą.
13. Padangų pasirinkimas – platus asortimentas bet kokiam darbui.
14. Įrankių dėžė – laikykite savo įrankius saugiai užrakinamoje, sandarioje vietoje.
15. Mechaninė kabinos pakaba – kad važiavimas būtų komfortiškas.
16. Kliento pavadinimas – reklamuokite save ar savo verslą.
17. 7 įprastos spalvos
18. Priekinis GTV 
19. Priekinis keltuvas – 5,1 tonos keliamoji galia, tinka sunkiems darbams.
20. Didelis greitis – iki 53-57 km/val. esant sumažintiems variklio sūkiams.
21. 50 km/val. – iki 53 km/val. greitis esant mažesniems variklio sūkiams. 
22. Svoriai – priekiniai, galiniai, ratlankių ir balasto.
23. Hidraulinės sekcijos (2–5) – galimybė prijungti norimus padargus.
24. „Power Beyond“ – maks. našumas iki 150 l/min.
25. Hidraulinės sistemos našumas – 115/160/200 l/min.
26. Priekabos sukabinimo įtaisas – prikabinimo įtaisai ir vilkimo rėmai.
27. Elektros maitinimo šaltiniai – tinka visiems atvejams.
28. Priekinės hidraulinės sekcijos – lankstus priekinių padargų naudojimas.
29. Žiemos paketas – šildomas galinis stiklas, laminuotas ir šildomas priekinis stiklas, 

plataus kampo priekinio stiklo valytuvas, galinio stiklo valytuvas su apiplovimu, elektriniai 
veidrodėliai + šildymas, dyzelinis šildytuvas (gali būti valdomas mobiliuoju telefonu).

30. ”SkyView” kabina
31. Kabina su 2 durimis
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SVARBIAUSIA NE 
TECHNOLOGIJA. 
SVARBIAUSIA – JŪS.

T serijos traktoriuose lengva naudotis naujausiais 
„Valtra“ technologiniais sprendimais, kad 
galėtumėte dar labiau padidinti savo ūkio 
produktyvumą ir pelningumą. „Valtra“ aktyvus 
tikslių ūkio darbų atlikimo technologijų plėtojimas 
yra „FUSE“ strategijos dalis. „FUSE“ yra atvira 
sistema, kurią galima naudoti kartu su kitų 
gamintojų mašinomis, produktais ir programomis 
– tai vienas iš naudotojo technologijų dizaino 
pavyzdžių. Galite tvarkyti visų jūsų ūkio mašinų 
ir įrangos duomenis taip, kad ištisa gamybos 
grandinė būtų tos pačios sistemos dalis. Dėl 
„FUSE“ T serija taip pat bus suderinama su 
ateities technologijomis.
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VIENA SISTEMA VISAM ŪKIUI
IR VISOMS MAŠINOMS

„AgCommand“ telemetrijos sistema yra pagrindinė „Valtra FUSE“ strategijos 
dalis. Pagrindinius duomenis apie visas jūsų ūkio mašinas, įskaitant variklio 
duomenis, vietą ir darbo valandas galite peržiūrėti beveik realiuoju laiku 
savo kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Taip palengvinamas didelių ūkių 
logistikos planavimas ir darbo našumo stebėjimas. Be to, išsamią techninės 
priežiūros informaciją galima nusiųsti vietiniam prekybos atstovui, kuris galės 
numatyti būsimos techninės priežiūros laiką. 

„AUTO-GUIDE 3000“
„Auto-Guide 3000™“ yra „Valtra“ automatinė 
vairavimo sistema, jau naudojama 
tūkstančiuose traktorių. Pažangi sistema 
padeda sutaupyti laiko, degalų ir medžiagų.

T serijos traktoriai yra suderinami su 
„AgCommand“ ir „Auto-Guide 3000“, todėl 
abi sistemos gali būti sumontuotos gamykloje 
prieš traktoriui pasiekiant jūsų ūkį.

„AGCOMMAND“
Traktorius turi būti paruoštas tinkamai naudoti 
bet kuriuo metu. Elektroniniai diagnostikos 
įrankiai užtikrina, kad prastovos laikas būtų 
kuo mažesnis. „AgCommand™“ telemetrija 
leidžia bet kuriuo metu stebėti jūsų traktorių. 
Su „AgCommand“ galima registruoti ir 
analizuoti gedimus. Taip galėsite tiesiogiai 
pagerinti savo vairuotojų ir traktorių našumą.
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VISADA JŪSŲ 
PASLAUGOMS – 
VISAME PASAULYJE IR 
ŠALIA JŪSŲ ŪKIO
Mums, „Valtra“, itin svarbu, kad jūsų traktorius išliktų 
patikimu ir geros būklės metų metus. Be to, būdami 
vieno didžiausio pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojų 
“AGCO” dalimi, galime pasiūlyti visą gamybos grandinę 
apimančias bei jūsų rezultatus pagerinančias paslaugas. 

JŪSŲ „VALTRA“ PREKYBOS ATSTOVAS
Kiekvienas ”Valtra” prekybos atstovas 
geriausiai išmano apie traktorius ir jų 
padargus. Jis ne tik įsigilinęs į techninius 
traktorių aspektus, bet ir supranta kasdienius 
jūsų darbo iššūkius. Bet kada kreipkitės į 
savo prekybos atstovą ir sulauksite geriausio 
aptarnavimo. Nesvarbu, ar jus domina 
papildomos paslaugos, įranga, techninė 
priežiūra, atsarginės dalys, traktoriaus 
pardavimas ar naujo įsigijimas. Visai kaip 
jūs, kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas yra 
nepriklausomas verslininkas, nuolat dirbantis 
ir tobulinantis tiek savo, tiek savo klientų 
veiklą. Kasmet ”AGCO” moko ir tikrina savo 
prekybos atstovus, kad jums būtų suteikiamos 
pačios geriausios paslaugos.

LANKSTŪS FINANSAVIMO SPRENDIMAI
„AGCO Finance“ – tai greitas ir saugus 
finansavimo sprendimas įsigyjant naują 
traktorių. Finansavimo sąlygos nustatomos 
individualiai, atsižvelgiant į jūsų grynųjų 

pinigų apyvartą ir transakcijų kiekį. Siūlome 
itin lanksčius mokėjimo būdus pagal jūsų 
poreikius ir, planuodami atsiskaitymus, 
atsižvelgiame į sezoninius pokyčius.

„VALTRA PREMIUMCARE“ 
”Valtra PremiumCare” leidžia jums numatyti 
savo investicijos priežiūros sąnaudas, kad 
galėtumėte valdyti savo išlaidas. Reguliari 
techninė priežiūra ir išsami priežiūros 
istorija padeda išlaikyti vertę perparduodant 
traktorių. ”Valtra PremiumCare” taip pat leidžia 
sumažinti traktoriaus eksploatacijos išlaidas. 
Su ”Valtra PremiumCare” galite standartizuoti 
savo techninės priežiūros išlaidas iki 10 000 
darbo valandų. Be to, į paketą gali būti 
įtraukta papildoma, iki penkerių metų arba 
6000 valandų trunkanti gamyklinė garantija. Ši 
paslauga galima visiems ”Valtra” modeliams.
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ATSARGINĖS DALYS JAU KITĄ DIENĄ 
Visapusiška „Valtra“ atsarginių dalių paslauga – tai 
reikalingų dalių tiekimas jau kitą dieną. Taip užtikrinama, 
kad jūsų traktorius nenustotų dirbti įtempto arimo ar 
derliaus nuėmimo metu. „AGCO Parts“ etiketė garantuoja, 
kad įsigyjate originalias, kruopščiai patikrintas ir išbandytas 
„Valtra“ atsargines dalis. 

PROFESIONALI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
„Valtra“ savininkams suteikiama prieiga prie „Valtra“ 
techninės priežiūros tinklo. Mūsų kvalifikuoti techniniai 
darbuotojai yra visų „Valtra“ traktorių modelių ekspertai, 
įskaitant naujausias technologijas ir funkcijas. Net jei ir 
nepasirinkote ”Valtra PremiumCare” paslaugos, atlikite 
techninę priežiūrą pas įgaliotuosius ”Valtra” technikus, kad 
būtumėte tikri, jog traktorius sklandžiai veiks. Be to, jūsų 
traktoriaus kaina perparduodant liks aukšta. 

„MY VALTRA“ 
Įsigiję „Valtra“ T serijos traktorių tampate pasaulinės 
internetinės bendruomenės – „My Valtra“ – dalimi. Čia 
galite prašyti patarimų, keistis informacija, siųsti nuotraukas 
ir vaizdo įrašus bei dalintis patirtimi su „Valtra“ savininkais 
daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje. 
www.myvaltra.com 

„VALTRA TEAM“ 
„Valtra Team“ – tai du kartus per metus leidžiamas mūsų 
klientų žurnalas. Kiekviename numeryje gausu naudingos 
informacijos apie neseniai pasirodžiusias naujoves, 
įskaitant dar nežinomus ir efektyviausius darbo būdus. 
Internete galite rasti žurnalo archyvą ir skaityti straipsnius, 
pasirodžiusius nuo 2000 metų.
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”AGCO” AKADEMIJA
Traktoriai ir su jais susijusios technologijos, ypač tikslių 
ūkio darbų technologijos, vystomos itin sparčiai. „Valtra 
Academy“ nuolat moko „Valtra“ prekybos atstovus ir 
techninės priežiūros darbuotojus, todėl galite būti tikri, kad 
”Valtra” prekybos atstovų ir techninių darbuotojų žinios yra 
naujausios ir geriausios.

„VALTRA COLLECTION“ 
„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą ir 
priedus tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės 
kruopščiai parenkamos pagal aprangos tipą. Pavyzdžiui, 
naujausioje darbo drabužių kolekcijoje naudojamos 
lengvos, tačiau itin patvarios medžiagos. Į stilių nežiūrima 
pro pirštus, nes apranga atspindi ”Valtra” modernų 
dizainą.

DIDŽIŲJŲ 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. 

31

T serija  / 155 - 271 AG



TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS

T Sarja  / 155 - 250 hp
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TRAKTORIAUS MODELIS T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

VARIKLIS std režimas eco režimas

Variklis, „AGCO Power“ 66 AWF 74 EWF 74 EWF 74 EWF 74 EWF 74 EWF 74 EWF

Cilindrų skaičius / variklio darbo tūris [l]  6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Emisijos valdymas  „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ – tik SCR sistema su DOC ir SCR katalizatoriais

Vardinė galia, [kW] 118 121 129 145 158 175 175

Vardinė galia, [AG]  155 165 175 195 215 235* 235

Padidinta maksimali galia, [kW] 125 132 140 154,5 169 184 199**

Padidinta maksimali galia, [AG] 170 180 190 210 230 250 271**

Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.] 1900 1900 1700 1900

Nominalus variklio greitis [aps./min.] 2100 2100 1800 2100

Standartinis maksimalus sukimo momentas, [Nm]  640 680 740 850 800 870 900* 930

Padidintas maksimalus sukimo momentas, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000**

Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.] 1500 1500 1100 1500

TRANSMISIJA

„HiTech“ X X X X X X x

„Active“ X X X X X X x

„Versu“ X X X X X X x

„Direct“ X X X X X x

MATMENYS

Ratų bazė [mm] 2995

Ilgis [mm] 5800

Aukštis [mm] 3130

Vidinis apsisukimo spindulys (600/65 R28,
vėžė 1960 mm) [m] 5.25

Degalų bako talpa [l] 380

„AdBlue“ skysčio bako talpa [l] 70

Prošvaisa [mm] 600

Svoris (su pripildytais bakais) [kg]* 7300

Svorio pasiskirstymas priekyje / gale [%] 40/60

Maksimali priekinės ašies apkrova [kg] 5500

Maksimali galinės ašies apkrova [kg] 9000

Bendras transporto priemonės svoris [kg] 13500

*T234 “Hitech”, “Active” ir “Versu”: standartinė maks. galia 235 AG/173 kW ir maks. sukimo momentas su galios padidėjimu: 930/1000 Nm.
** Su dvigubu galios padidėjimu

T serija  / 155 - 271 AG
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TRANSMISIJA HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

VARIKLIS
5 pakopų „Powershift“; 4 greičio diapazonai + 
lėta eiga 

X X X --

CVT -- X

Greičio intervalas km/h 0.6-43 0-43

Pasirinktinis greičio intervalas km/h 0.7 - 53 arba 0.7 - 57* 0-53 arba 0-57*

Transmisijos diapazonai A,B,C,D

Intervalai automatizuoti
Pavarų skaičius su lėtąja eiga 30 CVT

Lėta eiga standartinė CVT

Lėtos eigos pavarų skaičius 10 CVT

Galiniai stabdžiai hidraulika valdomi daugiadiskiai / alyva aušinami
Priekinės ašies stabdžiai pasirinktinai
Pagrindinės sankabos tipas  šlapia daugiadiskė
Priekinės ašies pakabos tipas (pasirinktinai) „AIRES+“ pneumatinė
HIDRAULINĖ SISTEMA
Hidraulinė sistema apkrovai jautri apkrovai jautri
Siurblio našumas (pasirinktinai) [l/min.] 73 (90) 115 (160/200)

Skirstytuvų hidraulinis pralaidumas [l/min.] 40 47

Galinės, mechaniškai valdomos, hidraulinės 
jungtys iki 4 --

„Power Beyond“ -- iki 150 l/min

Galinės, elektra valdomos, hidraulinės jungtys -- iki 5
Galinių hidraulinių jungčių blokavimas -- 1 iki 2
Priekinės, elektra valdomos, hidraulinės 
jungtys (pasirinktinai) 

2, 3 arba 4

KELTUVAS
Maksimali kėlimo galia gale [kN] 78 78 (95)

Kėlimo aukštis [mm] 868

Priekinio keltuvo galia [kN] 51

GALIOS TIEKIMO VELENAS
540/1000 Standartinis
540/540E/1000 Pasirinktinai
540E/1000/1000E Pasirinktinai
Nuo važiavimo greičio priklausomas GTV greitis Pasirinktinai
Priekinis GTV 1000 Pasirinktinai

* Galimi didelį greitį išvystantys modeliai T174-T254. Galimi įrangos ar padangų apribojimai.
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KABINA „HITECH“ „ACTIVE“ „VERSU“ „DIRECT“

Operatoriaus sėdynės pasukimo kampas 180°

Papildoma sėdynė su saugos diržu Pasirinktinai
Triukšmo lygis [dB] <70

Nėra durų 1/2

Langų skaičius STD 5/6

Stoglangis Pasirinktinai
Įstiklinimo plotas su stoglangiu [m2] 6.22

Miškinis stogas/”SkyView” [m2] 7.00

Polikarbonatinis stiklas dešinėje pusėje Pasirinktinai
Polikarbonatiniai šoniniai ir galinis stiklas Pasirinktinai
Priekinio stiklo valytuvo valymo kampas STD 180°, Pasirinktinai 270°
„Valtra ARM“ valdymo porankis be terminalo Pasirinktinai Pasirinktinai -- --

„Valtra ARM“ valdymo porankis su terminalu -- -- STD STD

Hitech5 transmisija be porankio Pasirinktinai Pasirinktinai -- --

Oro kondicionierius ir apatinis kabinos 
šildytuvas Pasirinktinai

Antras šildytuvas kojoms Pasirinktinai
Automatinis oro kondicionavimas su 2 
šildytuvais Pasirinktinai; negalima pasirinkus “SkyView”

Šaldytuvas Pasirinktinai
Mechaninė kabinos pakaba Pasirinktinai
„AutoComfort“ pusiau aktyvi pneumatinė 
kabinos pakaba Pasirinktinai

„TwinTrack“ atbulinio vairavimo sistema Pasirinktinai
„QuickSteer“ Pasirinktinai
„AutoGuide“ (didelis tikslumas) Pasirinktinai; negalima pasirinkus “SkyView”

2 vaizdo kameros Pasirinktinai
Laminuotas ir šildomas priekinis stiklas Pasirinktinai
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VISIŠKAI NAUJI T SERIJOS 
TRAKTORIAI, SUKURTI NAUJAI 
NUO GROTELIŲ IKI GALINIŲ 
ŽIBINTŲ.

„Valtra Inc.“ 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 

Tel. +358 (0)2045 501 
Faks. +358 (0)2045 50608 

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

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

„Valtra“ yra pasaulinis AGCO prekinis ženklas.

YOUR
WORKING
MACHINE


