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TVRDO PRACUJEME, 
ABY SME VAŠU PRÁCU 
UĽAHČILI
V spoločnosti Valtra je našim hlavným 
zameraním spoznať našich zákazníkov, pochopiť 
ich potreby a poskytnúť im tie najlepšie 
skúsenosti s ich traktorom. Traktory novej série 
G sú odpoveďou na aktuálne požiadavky
našich zákazníkov. Sú to kompaktné všestranné 
stroje, ktoré vám umožia pohodlne robiť vašu 
prácu s pokojnou mysľou. 

Cestou a zároveň filozofiou konštruktérov 
spoločnosti Valtra je, že vzhľad traktora 
podčiarkuje jeho funkčnosť. Séria G 
dokonale zdôrazňuje spôsob, akým 
myslíme. Vyznačuje sa malými rozmermi 
a zároveň robustnou konštrukciou. Je to tá 
najlepšia voľba, keď nepotrebujete veľký 

stroj. Tieto štvorvalcové traktory sú nielen 
veľmi kompaktné a obratné, ale zároveň 
majú aj veľa inteligentných funkcií.

Motor, podvozok, kabína a prevodovka - 
všetky hlavné komponenty traktora série 
G sú konštrukčne zladené. Ale pri tom to 

nekončí. Naše služby Connect, Care a Go 
sú navrhnuté s rovnakým cieľom – aby vám 
pomohli ľahko, pohodlne a bezstarostne 
vykonávať vašu prácu.
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POHYBLIVOSŤ  
V GÉNOCH ŠVAJČIARSKY 

ARMÁDNY NÔŽ 
Séria G je skutočne 
multifunkčný stroj. Aj 
keď je kompaktný, má 
dostatok výkonu pre 
náradie rôznych veľkostí 
a výkonnú hydrauliku. 
Môže byť vybavený aj 
radom inteligentných 
poľnohospodárskych 
technológií pre precízne 
poľnohospodárstvo. 

Séria G má silu 
a výbavu ako 
veľký traktor, ale 
jeho obratnosť je 
neprekonateľná v 
porovnaní s traktorom 
podobnej veľkosti.

VSTUPNÁ ÚROVEŇ INTELIGENTNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA 
Chcete pracovať múdrejšie, nie tvrdšie? Traktory SÉRIE G sú perfektnými 
strojmi, s ktorými môžete pracovať so systémami precízneho poľnohospodárstva. 
Funkcie Valtra Smart Farming sú dostupné pri modeloch Versu a Active. 

MAJSTER V PRÁCI S ČELNÝM NAKLADAČOM
Vďaka integrovanej konzole čelného nakladača, 
elektronickému ovládaniu a presklenej ploche kabíny 
5,7 m², ktorá ponúka skvelý výhľad, je séria G 
perfektným strojom pre prácu s čelným nakladačom. 
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FÍNSKY 
VŠESTRANNÝ 
POMOCNÍK
Séria G kombinuje kompaktné rozmery s 
obratnosťou. Je vašim spoľahlivým strojom v 
maštali aj na poli. 

Bez ohľadu na vykonávanú prácu 
ponúka séria G plnohodnotné 
multifunkčné riešenie pre 
vaše každodenné potreby. 
Má dostatočnú zdvíhaciu 
silu trojbodového závesu, aj 
výkonnú pracovnú hydrauliku. 
Model HiTech má hydraulický 
systém so zubovým čerpadlom, 
zatiaľ čo Active a Versu majú 
piestové čerpadlo so systémom 
Load sensing. Vysoký výkon 
čerpadla (100/110 l/min) zaručuje 

rýchlosť, jednoduché použitie 
a plnohodnotné ovládanie 
prípojného stroja. Hydraulika 
zahŕňa joystick na ovládanie 
čelného nakladača.

K dispozícii sú aj funkcie potrebné 
pre moderné náradie, ako je napr. 
Power Beyond alebo ISOBUS. 
Pomocou doplnkových balíčkov 
môžete svoj traktor upraviť podľa 
svojich potrieb a prianí.

2. DÍVAJTE SA
PRIESTOR A VÝHĽAD
Komfortná kabína s množstvom miesta pre dve osoby a 
skvelým výhľadom do všetkých smerov, vrátane veľkého 
strešného okna. Celková presklená plocha kabíny je 5,7 m².

3. JAZDITE
ĽAHKÝ ROZJAZD
Reverzácia pod 
zaťažením umožňuje 
ľahký a bezpečný rozjazd, 
ovládacia páčka má 
integrovanú parkovaciu 
polohu.

1. VSTÚPTE
ĽAHKÝ PRÍSTUP
Jednoduché 
a bezpečné 
nastupovanie a 
vystupovanie z 
kabíny.
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4. PRACUJTE
KOMPAKTNÝ A UNIVERZÁLNY
Kompaktné rozmery, ako je maximálna výška iba
2,8 m a optimálna hmotnosť 5 t, robia z traktora
plnohodnotný pracovný stroj pre najrôznejšie práce.

10. VÁŠ KĽUD A BEZPEČNOSŤ
POSTARÁME SA OVÁS
Užívateľsky prívetivý a jednoduchý servisný koncept: 
Rýchla každodenná kontrola, servisný interval 600 h  
a služby Valtra Connect, Care a Go.

5. NAKLADAJTE
ŠPECIALISTA PRE PRÁCU S ČELNÝM NAKLADAČOM
Traktory série G sú špecialisti na prácu s čelným
nakladačom vďaka integrovanej konzole, obratnosti a
vynikajúcemu výhľadu. Zdvíhacia sila nakladača môže byť  
až 2,1 t a zdvíhacia výška až 4,2 m. 

9. FARMÁRČENIE
JEDNODUCHÉ A ZÁROVEŇ 
INTELIGENTNÉ
Jednoduché používanie 
a maximálna presnosť: 
Zákaznícky orientované 
technológie precízneho 
poľnohospodárstva zvyšujú 
produktivitu.

7. AUTOMATIZÁCIA
NAJMODERNEJŠÍ POWERSHIFT
Revolučná prevodovka Powershift so šiestimi 
stupňami radenými pod zaťažením s automatickými 
režimami radenia a asistentom rozjazdu do kopca.

6. PRÍPOJNÉ 
NÁRADIE 
SILA, VÝKON A ĽAHKÉ OVLÁDANIE
Zadný trojbodový záves má zdvíhaciu 
silu 60 kN a hydraulika ponúka 
prietok až 110 l/min vrátane joysticku 
pre čelný nakladač a funkciu Power 
Beyond alebo ISOBUS.

8. OVLÁDANIE
TO NAJLEPŠIE PRE OBSLUHU
Lakťová opierka Valtra ARM alebo 
ovládanie SmartTouch. Technologicky 
vyspelé, ale vždy praktické ovládacie 
prvky, ktoré sú ergonomické a ľahko 
sa používajú.
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MAJSTER V 
PRÁCI S ČELNÝM 
NAKLADAČOM
Chceli ste špecialistu na prácu s čelným nakladačom a teraz 
ho tu máte. Séria G prichádza s integrovanou konzolou, ľahkým 
pripojením a odpojením lock-and-go a modernou konštrukciou 
výložníka. Výhľad na nakladač ešte zlepšuje presklená strecha. 
Zakrivené tiahla paralelogramu kopírujú líniu kapoty traktora.  
Naše široké portfólio nakladačov má pri všetkých modelových 
verziách elektronické ovládanie joystickom.
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1. Minimalistické a pritom robustné 
prevedenie rámu výložníka s chránenými 
hadicami.

2. Zakrivené tiahla paralelogramu kopírujúce 
líniu kapoty

3. Vynikajúci výhľad na pracovné náradie

4. Hydraulické čerpadlo Load sensing s 
prietokom až 110 l/min

5. Strešné okno pre výhľad vpred smerom 
šikmo nahor

6. Ovládanie prostredníctvom lakťovej 
opierky Valtra ARM, alebo SmartTouch

7. Hydraulický asistent

8. Funkcia Live 3 (voliteľné)

9. Lock-and-Go systém pre rýchle a 
jednoduché pripojenie a odpojenie 
nakladača

10. Integrovaná konzola nakladača
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NAVIGÁCIA  
VALTRA GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Navigácia Valtra Guide je naše riešenie 
automatického navádzania, ktoré bolo 
vyvinuté na základe spätnej väzby 
našich užívateľov. Chceli sme sa uistiť, 
že zaznamenávanie a konfigurácia 
navádzacích kriviek a hraníc je taká 
jednoduchá ako je to len možné. 
Navigácia Valtra Guide je vašim 
spoločníkom, keď chcete pracovať 
efektívnejšie a dostať viac zo svojich polí, 
pričom sa nemusíte starať o vynechané 
časti, prekrývanie a zbytočné jazdenie 
po poli.

Valtra Guide používa na navigáciu vášho 
traktora GPS. Automatické riadenie presne 
sleduje navádzacie krivky v nastavenej 
šírke záberu stroja a obmedzuje 
prekrývanie, čo šetrí váš čas, palivo a 
peniaze. Pretože sa nemusíte sústrediť 
na riadenie, budete sa môcť sústrediť 
na prácu prípojného náradia a pracovať 
dlhšie bez ohľadu na okolité podmienky.

S Valtra SmartTouch a technológiou ISOBUS môžete pracovať s 
akýmkoľvek ISOBUS kompatibilným strojom od akéhokoľvek výrobcu. 
Po pripojení konektora do ISOBUS zásuvky na traktore sa pripojený stroj 
automaticky načíta a zobrazí na displeji SmartTouch. Jeho prostredníctvom 
potom ovládate všetky funkcie stroja a funkcie súvisiace s precíznym 
poľnohospodárstvom.

Stroje s technológiou ISOBUS fungujú na princípe „Plug and Play“, takže 
keď pripojíte stroj k traktoru Valtra, všetky príslušné dáta zo stroja sa 
automaticky nahrajú do terminálu traktora.

VARIABLE RATE CONTROL
VRC automaticky upravuje aplikačnú dávku stroja 
podľa vopred naplánovanej predpísanej mapy.
Aplikuje požadované množstvo (hnojivo, postrek, 
a pod.) na každú časť poľa tak, ako je to 
predpísané v mape. Šetrí zdroje, zlepšuje kvalitu 
plodín a zvyšuje výnos.

S TaskDoc® Pro vám 
odpadá papierovanie. 
Stačí začať pracovať 
a všetky dáta, ktoré 
potrebujete, sa vytvoria 
automaticky. Po 
dokončení práce sa  
dáta bezdrôtovo 
prenesú do vášho 
systému správy
fariem (FMS). Vytvorte 
si mapy s variabilnou 
aplikačnou dávkou pre 
jednotlivé polia vo vašej 
kancelárii a preneste 
ich do svojho traktora. 
TaskDoc® Pro je 
jednoduchý a intuitívny. 

Všetky funkcie precízneho 
poľnohospodárstva ovládate veľmi 
jednoducho prostredníctvom 
dotykového displeja na lakťovej 
opierke SmartTouch.

Funkcie precízneho 
poľnohospodárstva sú k dispozícii 
aj v modeli Active. Ovládanie na 
prídavnom termináli SmartTouch je 
rovnaké ako pri modeli Versu.

Navigácia Valtra Guide pomáha 
zvyšovať efektivitu, znížiť prekrytie 
alebo nedokrytie záberov a zvýšiť 
pohodlie obsluhy, bez ohľadu 
na veľkosť farmy. Navigácia 
a všetky funkcie precízneho 
poľnohospodárstva sú k dispozícii 
na modeloch Versu a Active.

VAŠE 
INTEGROVANÉ 
INTELIGENTNÉ 
TECHNOLÓGIE
Valtra Smart Farming tvorí niekoľko spolu 
vzájomne bezproblémovo fungujúcich 
inteligentných poľnohospodárskych technológií 
Valtra Guide, ISOBUS, Section Control, Variable 
Rate Control a TaskDoc®. Kľúčovým princípom 
fungovania našich technologických riešení je 
jednoduché používanie.
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VALTRA CONNECT
Telemetrický systém Valtra Connect vám 
umožňuje kedykoľvek sledovať traktor a 
činnosti, ktoré vykonáva. Pomocou tohto 
systému je možné tiež vykonávať správu 
predpokladanej údržby, hlásenia o poruchách 
a údajoch o pracovnom výkone. Prístup ku 
kľúčovým údajom o všetkých strojoch vo 
vašom podniku, vrátane dát o behu motora, 
polohe a prevádzkových motohodinách, je 
možné získať v reálnom čase z počítača alebo 
smartfónu. Okrem toho je možné odoslať 
podrobné servisné informácie predajcovi, ktorý 
potom môže predpovedať potrebu servisných 
zásahov a dohodnúť vhodný termín tak, aby 
zaistil optimálnu výkonnosť vašich strojov.

Valtra Connect je v štandarde v modeloch 
Versu, voliteľne je k dispozícii v modeloch 
HiTech a Active.

Telemetrický systém AGCO 
pre zákazníkov
Prívetivé užívateľské prostredie

SMARTTOUCH V MODELOCH VERSU

Prehľadná štruktúra hlavného 
obrázkového menu.

Upravovanie nastavenia posúvaním 
prstom na požadovanú hodnotu a 
automatické uloženie do pamäti.

9-palcová dotyková obrazovka, 
intuitívny spôsob nastavenia pomocou 
veľkých zobrazovacích prvkov a ľahko 
pochopiteľných symbolov.

Nastavenie hydraulických okruhov (čas 
a prietok). Voľba ovládacích prvkov 
hydraulických okruhov predného a 
zadného trojbodového závesu a čelného 
nakladača.

Jednoduché zapínanie a vypínanie 
vybraných pracovných svetiel dotykom 
na displeji. Aktivačný spínač je spolu s 
tlačidlom zapínania majáka umiestnený 
v lakťovej opierke.

Pre jednotlivých vodičov a pracovné 
operácie je možné jednoducho vytvárať 
profily. Nastavenia vo vybranom profile 
sa dajú jednoducho upraviť a všetky 
zmeny sa uložia do pamäte.

1. Konštrukcia umožňuje ľahký 
pohyb páky vo všetkých štyroch 
smeroch.

2. Prostredníctvom joysticku 
je možné ovládať tri okruhy 
hydrauliky.

3. Ďalšie štyri okruhy hydrauliky 
je možné ovládať páčkami v 
lakťovej opierke.

4. Ovládacie tlačidlá a spínače sú 
vyrobené tak, aby ich obsluha 
rozoznala aj hmatom. Preto 
tlačidlá s rôznymi funkciami nie 
sú rovnaké.

5. Tri programovateľné pamäťové 
tlačidlá: možno im priradiť 
ovládanie vybraných funkcií 
(napr. tempomatu) a ovládanie 
úvraťového manažmentu.

6. Páčka ovládania reverzácie.
7. Nie sú potrebné žiadne ďalšie 

monitory pre zobrazovanie 
navigácie,  obrazu z cúvacej 
kamery, alebo pre ovládanie 
strojov cez Isobus. Všetky 
funkcie a systémy sú 
integrované do dotykového 
displeja na lakťovej opierke 
SmartTouch.

8. Jednoduché a presné 
nastavenie spodnej polohy 
zadného trojbodového závesu.

9. Funkčné prevedenie lakťovej 
opierky – pri jazde v náročnom 
teréne poskytuje vodičovi oporu 
ramena. 

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
Section Control 
automaticky ovláda 
jednotlivé sekcie 
stroja (rozmetadlo, 
postrekovač, sejací 
stroj a pod.) tak, 
aby nedochádzalo k 
prekrytiu záberu na 
úvratiach a na poliach 
nepravidelného tvaru 
pomocou GPS.

PRVÉ 3 ROKY ZADARMO V MODELOCH VERSU
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ACTIVE
• Revolučný Powershift : 6PS
• Hydraulický systém Load sensing s 

3 mechanicky ovládanými okruhmi
• Lakťová opierka Valtra ARM
• 4 modely G105-G135

VERSU
• Revolučný Powershift : 6PS
• Hydraulický systém Load sensing so 

4 elektronicky ovládanými okruhmi
• Lakťová opierka SmartTouch
• 4 modely G105-G135

HITECH
• Revolučný Powershift : 6PS
• Hydraulický systém so zubovým čerpadlom 

s 3 mechanicky ovládanými okruhmi
• Lakťová opierka Valtra ARM
• 4 modely G105-G135

BEZKONKURENČNÁ 
PREVODOVKA VALTRA
Rozbiehajte sa a meňte smer jazdy plynulo vďaka 
páčke ovládania reverzácie. Všetky modely série G majú 
integrovanú parkovaciu polohu a funkciu AutoTraction 
(automatické vypínanie spojky pri zastavení), ktorá vám 
pomôže sa ľahko a hladko rozbehnúť. Nový šesťstupňový 
Powershift vám poskytuje lepšiu voľbu pracovnej rýchlosti 
ako predtým. Revolučná automatika Valtra zahŕňa funkcie 
automatického radenia - AUTO 1 ponúka funkciu radenia 
stupňov pod zaťažením v závislosti na zaťažení, ovládanie 
rýchlosti pojazdovým pedálom a nastaviteľné brzdenie 
motora, zatiaľ čo AUTO 2 umožňuje obsluhe navoliť otáčky 
motora, pri ktorých dôjde k radeniu stupňov pod zaťažením. 
Všetky modely série G sú vybavené asistentom rozjazdu do 
kopca, model Versu potom navyše ešte umožňuje ovládanie 
pojazdovej rýchlosti joystickom na lakťovej opierke, podobne 
ako pri traktoroch s plynulou prevodovkou.
Valtra Powershift je tou najlepšou 
prevodovkou pre traktor. Ovládanie 
máte pod kontrolou aj bez
zošliapnutia spojkového pedála. 
Môžete riadiť váš traktor podobne 
ako stroj s plynulou prevodovkou. 
Pri použití automatického režimu 
ovládania radí prevodovka vyššie a 
nižšie prevodové stupne v závislosti 
od zošliapnutia pojazdového pedála 
pre dosiahnutie maximálnej úspory 

paliva. Modely Versu majú revolučný, 
patentovaný hydraulický asistent, ktorý 
pri požadovanom zvýšenom prietoku 
hydraulického oleja automaticky zvýši 
otáčky motora bez toho, aby došlo k 
ovplyvneniu rýchlosti jazdy. To nevie 
žiadna iná prevodovka Powershift! K 
dispozícii je tiež v modeloch Active a 
Hitech, pokiaľ sú vybavené elektricky 
ovládanými čelnými okruhmi.

10PREVODOVKY VALTRA



NOVÝ 
KOMPAKTNÝ 
MOTOR STAGE V

Motory AgcoPower - ako pohonná 
jednotka traktorov Valtra so 
70 ročnými skúsenosťami - 
poskytujú vysoký výkon a krútiaci 
moment. Kompaktný 4,4 l motor 
s malými rozmermi umožňuje 
nízke prevedenie kapoty, čím je 
zaručený výborný výhľad. Systém 
následného spracovania emisií 

dosahuje emisné štandardy 
Stage V. Kompaktná jednotka 
regulácie emisií - všetko v jednom 
- je umiestnená na pravej strane 
traktora pod kabínou, kde nebráni 
vo výhľade. Na ľavej strane 
stĺpika kabíny je umiestnené 
zvýšené sanie pre prívod čistého a 
studeného vzduchu do motora.

Séria G je postavená od základu ako 
štvorvalcový traktor.
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VÁŠ NAJLEPŠÍ 
ZÁŽITOK Z 
TRAKTORA
Pracujete tvrdo. Pracujete v náročných a rozmanitých 
podmienkach, vykonávate niekoľko činností naraz,
pracujete dlhé hodiny a prekonávate dlhé 
vzdialenosti. Našou úlohou je, aby váš traktor bol 
čo najlepší. Náš koncept služieb Connect, Care & Go 
ponúka bezkonkurenčnú praktickosť, ktorá uľahčuje 
každodennú prevádzku a údržbu bez zvýšenia 
nákladov pre majiteľov. Dbáme na to, aby ste nemali 
dobré skúsenosti len v okamihu kúpy traktora, ale 
sme tu pre vás, aby sme vám pomohli počas celého 
životného cyklu vášho traktora. 

12VÁŠ NAJLEPŠÍ ZÁŽITOK Z TRAKTORA



www.valtraconnect.com
Valtra Connect

POKOJ V DUŠI, 
JE VO VAŠICH 
RUKÁCH.
Veríme v bezproblémové spojenie medzi našimi 
zákazníkmi, predajcami, strojmi a výrobným závodom 
Valtra. Keď sa s nami spojíte, môžete si vybrať 
požadovaný servis a záručné balíčky, ktoré vyhovejú 
vašim očakávaniam a požiadavkám. Staráme sa o vás, 
aby ste sa vy mohli starať o svoje podnikanie.

ZOSTAŇTE V SPOJENÍ KDEKOĽVEK A KEDYKOĽVEK
Výberom traktora Valtra sa spojíte s tímom profesionálov, ktorí 
vám pomôžu čo najviac zefektívniť vaše podnikanie. Môžete 
sa obrátiť na servisnú podporu prostredníctvom nášho online 
zákazníckeho portálu, ktorý vám tiež poskytuje nepretržitý 
prístup k návodom, zmluvným informáciám a službám 
týkajúcim sa vašich strojov. Telemetrické riešenie Valtra 
Connect zaznamenáva počas celej doby aktivitu traktora a 
jeho pohyb pomocou GPS. Môžete si tak zobraziť minulé aj 
aktuálne dáta na vašom mobilnom zariadení. Pomocou týchto 
údajov môžete vy a váš servisný partner spoločnosti Valtra 
predvídať potreby údržby a reagovať rýchlejšie na riešenie 
drobných problémov a vyhnúť sa dodatočným prestojom a 
návštevám autorizovaného servisného strediska.

BUĎTE BEZ STAROSTÍ
So zmluvami o predĺženej záruke Valtra Care nájdete 
maximálny pokoj a istotu pred ďalšími nákladmi na opravu 
neopotrebovateľných dielov. Služba Care vám umožní 
nastaviť si režijné náklady pri kúpe traktora Valtra alebo po 
uplynutí štandardnej záruky. Cena za predĺženú záruku sa 
odvíja od výšky spoluúčasti (0 €, 290 € alebo 590 €) a dĺžky 
záruky - max. doba 5 rokov alebo 6000 prevádzkových hodín.

MAXIMALIZUJTE DOBU PREVÁDZKYSCHOPNOSTI 
TRAKTORA
Zafixujte si svoje náklady v okamihu zakúpenia vášho traktora 
Valtra a zaistite si optimálny výkon pri súčasnom zachovaní 
efektivity prevádzky a maximalizácii zostatkovej hodnoty! 
Servisné zmluvy Valtra Go zaisťujú pravidelnú a dôkladnú 
údržbu, ktorá predĺži spoľahlivú prevádzku vášho traktora. 
Náklady na údržbu sú malé v porovnaní s nákladmi na opravy 
v dôsledku nedostatočnej údržby. Servisný balíček Valtra Go 
zahŕňa všetky predpísané práce údržby pre nové aj použité 
stroje až do 10 000 prevádzkových hodín.

CONNECT
DÁTA O PREVÁDZKE 

TRAKTORA, 
INFORMÁCIE O 

SERVISE.

CARE
TOVÁRENSKÁ 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA. 

GO
SERVISNÁ 
ZMLUVA. 
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FINANČNÁ 
STABILITA S 
KONTROLOU 
NÁKLADOV
Neexistujú dve farmy, ktoré by boli úplne 
rovnaké. Každá z nich má jedinečné vlastnosti 
a individuálne výzvy. Preto ponúkame flexibilné 
riešenie, ktoré vám pomôže udržať si prehľad 
o svojich nákladoch.
Tok peňazí na farme môže 
byť často nepredvídateľný 
a ovplyvnený mnohými 
vonkajšími faktormi. Sezóny 
sú rozdielne a ceny sa líšia, 
takže mať dostatok financií 
môže byť zložité. Aby ste 
boli úspešní a mali pokoj, 
potrebujete finančnú stabilitu 
a úplnú kontrolu nad svojimi 
nákladmi.

Stroje a zariadenia sú 
dôležitou súčasťou, ale 
tvoria aj hlavné náklady na 
prevádzku farmy. Potrebujete 

rôzne riešenia pre rôzne 
situácie, napríklad flexibilné 
modely vlastníctva.

Financovanie traktorov Valtra 
je teraz jednoduchšie a 
flexibilnejšie než kedykoľvek 
predtým. S programom Rent, 
Buy, Lease, ktorý ponúka 
spoločnosť AGCO Finance, 
sme schopní vytvoriť 
finančné riešenia, ktoré budú 
vyhovovať vašim potrebám.

POZRIME SA NA TO HLBŠIE!

LEASING
OPERATÍVNY LÍZING SO 
SERVISNOU ZMLUVOU 

ALEBO BEZ NEJ

PRENÁJOM
KRÁTKODOBÝ 
PRENÁJOM S 

KOMPLETNÝMI 
SERVISNÝMI SLUŽBAMI

NÁKUP TRAKTORA 
SO SERVISNÝMI A 

ZÁRUČNÝMI BALÍČKAMI
CONNECT, CARE AND GO

NÁKUP
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VÁŠ PREDAJCA VALTRA

Všetci predajcovia spoločnosti Valtra majú 
odborné znalosti týkajúce sa traktorov 
a prípojných zariadení. Rozumejú po 
technickej stránke vášmu traktoru aj 
situáciám, s ktorými sa stretávate pri svojej 
každodennej práci. Na svojho predajcu 
sa môžete vždy obrátiť, nielen pri nákupe 
nového traktora a jeho financovania, 
ale poradí vám aj s ďalším vybavením, 
doplnkovými službami, s údržbou, servisom 
alebo s náhradnými dielmi.

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY A 
PRÍSLUŠENSTVO - VŽDY K DISPOZÍCII
Komplexná služba náhradných dielov 
spoločnosti Valtra dodáva potrebné diely 
čo najrýchlejšie, ideálne do nasledujúceho 
dňa. Tým vám pomáha udržať traktor 
v produktívnom stave s minimálnym 
oneskorením aj pri maximálnom vyťažení. 
Štítok AGCO Parts zaručuje, že ste obdržali 
originálne náhradné diely od spoločnosti 
Valtra, ktoré boli starostlivo skontrolované a 
vyskúšané.

VALTRA ICH ROBÍ NEPREKONATEĽNÉ, 
AGCO FINANCE ICH ROBÍ DOSTUPNÉ.

V spoločnosti AGCO Finance pre vás pri-
pravíme finančné riešenie na základe vášho 
cash flow a vašich aktivít. Povedzte nám 
koľko si môžete mesačne dovoliť. Vytvoríme 
flexibilný harmonogram platieb podľa vašich 
potrieb so zohľadnením sezónnych výkyvov.

Ako poskytovateľ kompletných služieb 
ponúkame aj finančné služby ako lízing, 

prenájom a poistenie. Naše služby sa 
môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto 
skontrolujte dostupnú ponuku na našom 
webe alebo u najbližšieho predajcu.

VALTRA TEAM

Valtra Team je náš časopis pre zákazníkov, 
ktorý vychádza dvakrát ročne. Každé 
vydanie obsahuje užitočné informácie o 
posledných inováciách a najnovších a 
najefektívnejších metódach práce. Na 

internete sú k dispozícii aj staršie výtlačky 
časopisu, takže si môžete prečítať všetko, 
čo vás zaujíma.

AKADÉMIA AGCO

Traktory a súvisiace technológie, najmä 
systémy precízneho poľnohospodárstva, 
sa vyvíjajú rýchlym tempom. Vzdelávací 
projekt Akadémie Valtra zaisťuje nepretržite 
školenia predajcov a servisných technikov, 
od ktorých vždy obdržíte najnovšie odborné 
informácie.

KOLEKCIA OBLEČENIA VALTRA

Ponuka obsahuje vysoko kvalitné oblečenie, 
doplnky a príslušenstvo pre prácu aj voľný 
čas. Materiály sú starostlivo vyberané 
podľa typu oblečenia. Napríklad najnovšia 
kolekcia pracovných odevov sa vyznačuje 
ľahkými a napriek tomu mimoriadne 
odolnými materiálmi. Neprehliadame štýl ani 
jednotlivé detaily a vďaka tomu oblečenie 
odráža moderný dizajn spoločnosti Valtra.

Chýba vám funkcia precízneho poľnohospodárstva? 
Navigácia Valtra Guide je kľúčom k svetu SmartFarming, 
kde vám otvára mnoho možností. Tým, že si objednáte 
traktor vybavený navigáciou, môžete si ho hneď alebo 
neskôr dovybaviť všetkými funkciami precízneho 
poľnohospodárstva. Ceny a ďalšie informácie o aktualizácii 
a aktivácii funkcií získate od vášho predajcu.

ODOMKNÚŤ
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KOMFORT TECHNOLOGY PRO
Paket Comfort posúva vaše pohodlie 
na inú úroveň. Je k dispozícii pre všetky 
modely série G HiTech, Active a Versu. 
Prvky výbavy zahrnuté v pakete Comfort:

• Odpružená predná náprava
• Odpružená kabína a komfortné 

pneumaticky odpružené sedadlo
• Pracovné svetlá Premium alebo 

Premium+ s LED svetlami
• Automatické zapínanie svetiel pri 

cúvaní

Paket Technology Pro je vrcholom 
ponuky a obsahuje všetko, čo 
potrebujete pre inteligentné 
poľnohospodárstvo. Je k dispozícii pre 
modely Active a Versu. Prvky výbavy 
zahrnuté v pakete Technology Pro:

• Wayline Assistant

• Precízne poľnohospodárstvo: Jedna 
zo 4 možností ovládania sekcií 
alebo ovládania sekcií & variabilné 
dávkovanie

• Prídavný terminál SmartTouch

• TaskDoc® Pro  manažment úloh

TECHNOLOGY
Paket Technology pridáva funkcie 
vďaka ktorým je pripojenie a ovládanie 
traktora a vášho náradia jednoduchšie 
a produktívnejšie. Je k dispozícii pre 
modely Active a Versu. Prvky výbavy 
zahrnuté v pakete Technology:

• Plná navigácia Valtra Guide: 
submetrová alebo centimetrová 
presnosť s anténou Novatel alebo 
Trimble

• ISOBUS vzadu

• Regulačná hydraulika s radarovým 
snímačom a s reguláciou preklzu pri 
modeloch Versu

• Súprava elektrických zásuviek

VOLITEĽNÉ 
BALÍČKY
Ponúkame pakety pre ľahký výber 
výbavy, ktorú pre svoj traktor 
série G potrebujete.
K dispozícii sú pakety výbavy pre prácu 
s čelným nakladačom, komfortný paket 
pre zvýšenie pohodlia obsluhy a pakety s 
najmodernejšími technológiami a funkciami 
pre precízne poľnohospodárstvo. Pozrite sa 
a zistite, ktorý voliteľný balík výbavy najlepšie 
vyhovuje vašim potrebám.

Pakety voliteľnej výbavy uľahčujú výber 
nového traktora: nič dôležité sa nevynechá 
a pokiaľ je výbava zakúpená v rámci 
paketu, je lacnejšia ako keby sa objednala 
samostatne. Navyše zvolené pakety výbavy 
vás neobmedzujú vo výbere ďalšieho 
príslušenstva z Unlimited Studia.

Pozrite sa a zistite, ktorý balík výbavy 
najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  PRISPÔSOBTE 
PODĽA VÁS

2.  VYBERTE ČELNÝ 
NAKLADAČ

1.  VYBERTE PAKET 
VÝBAVY VALTRA 

UNLIMITED
FRONT LOADERS
Séria G je vynikajúca pre prácu s čelným nakladačom a paket 
čelného nakladača je tu, aby vás o tom presvedčil. Skvelý 
výhľad z traktora a vynikajúci polomer otáčania dokonale 
doplňuje tento balík výbavy. Prvky výbavy zahrnuté v pakete 
Front loaders:
• Kompletný čelný nakladač vrátane konzoly a ovládania 

montovaný na výrobnej linke

K ľubovoľnému balíku výbavy môžete 
pridať prvky výbavy Valtra Unlimited a 
prispôsobiť si tak svoj traktor presne 
ako potrebujete.
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VY MÁTE PRÁCU. MY 
NÁJDEME SPÔSOB, 
AKO JU UROBÍME
Existujú stovky tisíc vlastníkov strojov vykonávajúcich tisíce 
úplne odlišných úloh. Preto existuje Valtra UNLIMITED, ktorá 
ponúka neobmedzené riešenia. Nejde len o vyberanie určitej
farby alebo doplnku výbavy. Ide o nové príležitosti, o nájdenie 
nových spôsobov ako byť profesionálnejší a výkonnejší. Či už v
poľnohospodárstve, lesníctve, komunálnom sektore alebo v 
úplne inom odvetví. S tým správnym vybavením sa traktor Valtra 
stáva viacúčelovým vozidlom.

S Valtra Unlimited máte naozaj 
neobmedzené možnosti. Čo potrebujete? O 
čom snívate? Výborne, my to uskutočníme. 

Špeciálne lakovanie dodá vášmu traktoru 
vzhľad za ktorým sa každý otočí. Či už 
potrebujete určité farebné prevedenie kvôli 
práci alebo len chcete popustiť uzdu svojej 
kreativite, Valtra Unlimited zaistí, že vaše 
potreby budú splnené.

Prispôsobiť podľa svojich predstáv možno 
aj vnútro kabíny. Či už sa jedná o kožené 
sedadlo, či volant alebo prevedenie 
plastových obložení v rôznom dekore.

TOVÁRENSKÁ MONTÁŽ SO ZÁRUKOU

Na všetko príslušenstvo a vybavenie 
ponúkané prostredníctvom štúdia Valtra 
Unlimited sa vzťahuje záruka výrobcu a je 
pre nich taktiež zaistený servis a dodávka 
náhradných dielov.

Medzi najčastejšie doplnky a vybavenie, 
ktoré ponúka štúdio UNLIMITED, patrí 
špeciálne lakovanie, prídavné svetlá, 
majáky, stereo systémy a mnoho ďalšieho.
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Min 4405 - Max 4600 mm

SÉRIA G  
TECHNICKÉ ÚDAJE

V tabuľke nájdete ďalšie technické údaje motora. Hodnoty navýšenia sú k dispozícii ako 
pri poľných, tak aj cestných rýchlostiach (prevodový stupeň B5 a vyšší). Navýšenie pri 
práci s vývodovým hriadeľom (Sigma Power) nie je k dispozícii pre voľbu otáčok 540E.

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135
ROZMERY S PNEU 540/65R38 + 440/65R28

Rázvor [mm] 2550

Dĺžka (bez predného trojbodového závesu) 4452

Dĺžka (s predným trojbodovým závesom, prepravná poloha) 4514

Výška, bez Valtra Guide navigácie [mm] 2805

Šírka, max [mm] 2380

Polomer otáčania [m] 4.36

Svetlá výška stred [mm] 443

Svetlá výška vzadu (bez závesu) [mm] 460

Hmotnosť (plné nádrže, + vodič) [kg] 5140

Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%] 41/59

Maximálna celková hmotnosť [kg] 9500

Objem palivovej nádrže, štandardná nádrž [l] 200

Objem palivovej nádrže, oceľová nádrž [l] 160

Objem nádrže aditíva AdBlue [l] 21

Min. veľkosť pneumatík (zadná SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Max. veľkosť pneumatík (zadná SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max 2525 mm

105 - 135 K

MODEL
MAX. VÝKON MAX. VÝKON S 

NAVÝŠENÍM
MAX. KRÚTIACI 

MOMENT

K kW K kW STD NAVÝŠENIE
G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Pohotovostná hmotnosť 5140 kg

Max. celková hmotnosť 9500 kg

Šírka zadných blatníkov:

A:  lesné 1858
B:  úzke 2034
C:  široké 2310

18TECHNICKÉ ÚDAJE



MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
MOTOR

Agco Power typ motora 44 MBTN-D5

Počet valcov 4

Zdvihový objem, (l) 4.4

Otáčky motora pri maximálnom výkone [ot./min] 2000

Nominálne otáčky motora [ot./min] 2200

Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente [ot./min] 1500

* Maximálny výkon G125 Eco-mód pri [ot./min] 1750

* Maximálny krútiaci moment G125 Eco-mód pri [ot./min] 1250

Voľnobežné otáčky [ot./min] 850

Voľnobežné otáčky v parkovacej polohe [ot./min] 700

Interval výmeny oleja (h) 600

Emisný stupeň Stage V Stage V

Systém čistenia výfukových plynov DOC + DPF + SCR

PREVODOVKA
Počet prevodových stupňov 24+24R

S plazivými rýchlosťami 48+48R, voliteľné

Počet pracovných skupín 4 (A, B, C, D)

Počet prevodových stupňov pod zaťažením 6

STD rýchlosti pri 2 200 ot./min [km/h] 1.65 - 43

Maximálna rýchlosť 43 km / dosiahnutá pri [ot./min] 1910

* EcoSpeed   model rýchlosť 43 km / dosiahnutá pri [ot./min] 1640

Minimálna plazivá rýchlosť pri 2200 ot./min [km/h] 0.11

Odpruženie prednej nápravy hydraulické, voliteľné

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
HYDRAULIKA

Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu, (max. KN) 60
Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu v celom 

rozsahu zdvihu, [kN] 50

Zdvíhacia sila predného trojbodového závesu v celom 
rozsahu zdvihu, kN] voliteľné, 30

Typ hydrauliky Zubové čerpadlo Load Sensing

Max. výkon hydraulického čerpadla [l/min] 100 110

Prevodový a hydraulický olej Spoločná náplň

Počet zadných mechanicky ovládaných okruhov 2 alebo 3 --

Počet zadných elektronicky ovládaných okruhov -- 3 alebo 4

Počet zadných ON/OFF okruhov 1 voliteľné

Počet predných elektronicky ovládaných okruhov 2,3 alebo 4

Množstvo oleja k dispozícii pre náradie [l] 24 (s extra náplňou 44)

VÝVODOVÝ HRIADEĽ
2 rýchlosti @ otáčky motora [ot./min] 540@1920 + 1000@1964

3 rýchlosti @ otáčky motora, voliteľné [ot./min] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 rýchlosti + závislosť od pojazdu, voliteľné with GS ratio 29.23

Predný vývodový hriadeľ, rýchlosť @ otáčky motora [ot./min] 1000@1920

PREVEDENIE
Valtra ARM STD --

Valtra SmartTouch -- STD

Valtra Connect voliteľné STD

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

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

Traktory, ktoré sú uvedené v tejto brožúre, môžu byť vybavené špeciálnymi 
doplnkami. Zmeny sú možné - všetky práva vyhradené. 

Každý deň žijete na plný plyn.

Pracujete v náročných prostrediach, podnebí a krajine.
Tvrdo pracujete, sedávate v traktore dlhé hodiny a prepravujete sa na veľké vzdialenosti.

Vykonávate úlohy, ktoré vyžadujú rýchlosť, výkon a presnosť.

Ak chcete mať nad všetkým maximálnu kontrolu, zaslúžite si spoľahlivého partnera.
Aby ste boli vždy tam, kde máte byť, potrebujete najinteligentnejší stroj.

Preto všetci veríme traktorom Valtra.

Usilovne pracujeme na tom, aby bola teraz vaša ťažká každodenná práca jednoduchá.
Vyrábame stroje, ktoré sú navonok odolné a vo vnútri inteligentné.

Naše stroje sú konštruované tak, aby vydržali.
Vytvorené pre prácu. Vytvorené pre vás.

je celosvetová značka 
spoločnosti AGCO.


