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TVRDO PRACUJEME, 
ABY SA VÁM 
PRACOVALO ĽAHŠIE
V spoločnosti Valtra sa zameriavame predovšetkým 
na to, aby sme porozumeli vašim potrebám a 
poskytli vám čo najlepšie skúsenosti s traktorom. 
Ak potrebujete od svojho traktora viac, je pre vás 
T séria dokonalým  strojom s dostatkom výkonu. 
Perfektný výhľad do všetkých strán znamená, že 
máte nad svojim poľom úplnú kontrolu z pohodlia 
vašej kabíny. A keď necháte technológie pracovať 
za vás, môžete si byť istí, že každý aspekt vášho 
pracovného dňa je zvládnutý na jednotku. 

T séria ocenená za vzľad, inteligenciu 
a  výkon kombinuje silu inteligentných 
technológií so silou 6-valcového motora. 
Vstúpte do kabíny a zažite najlepší 
zážitok z traktora. Máte tu dostatok 
miesta a dokonalú viditeľnosť 365 dní a 
nocí. Pohodlný displej v A stĺpiku dáva 
informácie presne tam, kde ich potrebujete. 

Technológie Valtra Smart vám poskytujú 
úplnú kontrolu nad vašou prácou. T séria 
je kráľom v akomkoľvek teréne a ľahkko 
prekoná všetky prekážky, zatiaľ čo vy budete 
využívať všetky jej výhody. Ak si ceníte 
výkon, presnosť a zisk, tak je T séria vašim 
pracovným strojom. 
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INTELIGENTNÉ PRACOVISKO
Dosiahnite viac s traktormi T série 5. generácie. 
Od panelu riadenia, cez nový displej na A 
stĺpiku až po nový reverzor je v T sérií všetko 
inteligentnejšie a jednoduchšie. 

ĽAHKÉ 
ZABEZPEČENIE  
SI STROJA
Ľahko sa jazdí a ľahko 
sa servisuje. Vďaka 
600-hodinovému 
servisnému intervalu 
získate produktívnejší 
pracovný čas a vďaka 
technológii Connect, 
Care & Go budete 
pracovať s väčším 
pokojom. 

VÝKON A ÚČINNOSŤ
Veľký šesťvalcový motor AGCO Power Stage V vám dáva 
to správne množstvo výkonu, aby ste mohli svoju prácu 
dokončiť s čo najväčšou úsporou paliva a to všetko pri splnení 
najnovších emisných predpisov. 

VÁŠ PRACOVNÝ 
STROJ
T Séria je stvorená pre vás s 
neodmysliteľným komfortom 
a dokonalou ergonómiou. 
Poskytuje výkon, keď 
ho potrebujete. Spolu s 
možnosťami prispôsobenia 
traktora podľa vašich 
potrieb vám dáva plnú 
kontrolu, či už pri  práci v 
poľnohospodárstve alebo v 
službách. 
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MODERNÝ ŤAŽNÝ 
PROSTRIEDOK
Ak by ste navrhli a zostrojili traktor, vyzeral by 
presne takto. Inteligentný, pohodlný a výkonný - 
traktor T série nerobí žiadne kompromisy. 

1. CELODENNÝ KOMFORT
UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE, KTORÉ PRACUJE 
PRE VÁS
Pohodlie, ergonómia a ľahké použitie sú 
srdcom T série. Aktualizácie 5. generácie 
obsahujú vylepšené užívateľské rozhranie, 
ovládacie prvky a inteligentný displej na 
A-stĺpiku, ktorý dáva informácie presne tam, 
kde ich potrebujete. Stĺpik riadenia a volant 
sú vynovené kvôli lepšej použiteľnosti a 
viditeľnosti. SmartTouch v modeloch Versu a 
Direct, ktorý udáva trendy pre celé odvetvie, 
vám prináša každý deň väčší zisk a pokoj v 
duši. 

3. VÁŠ PRACOVNÝ 
STROJ
TECHNOLÓGIE VO VAŠICH SLUŽBÁCH
Vďaka technológiam plne integrovaným 
do traktora pracuje váš traktor za vás 
a poskytuje vám presnosť, vyšší zisk 
a vyššiu rýchlosť. Budete mať všetky 
informácie o výkone vášho traktora, 
precízne ovládanie náradia, presné 
navádzanie a optimalizované vstupy. To, 
čo bývalo dobrým odhadom, sa zmení 
na vedomosti podložené údajmi. Šetrite 
čas, peniaze a nervy - buďte inteligentní a 
budete chodiť domov včas. 

2. SILA PRE 
AKÚKOĽVEK 
PRÁCU
SILA PRE AKÚKOĽVEK ŤAŽKÚ 
PRÁCU
6-valcový motor AGCO Power 
je vyrobený tak, aby vydržal. 
Vďaka nízkym otáčkam 
a vysokému krútiacemu 
momentu má odolnosť, 
účinnosť a výkon, aby zvládol 
každú prácu. Motory Stage V 
majú hydraulické nastavenie 
ventilov a 600 hodinový 
servisný interval, čo sa prejaví 
v nižších nákladoch na údržbu 
a dlhšom životnom cykle. 
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4. KRÁĽ KAŽDÉHO TERÉNU
FULL PULL
Jazdite pohodlne kamkoľvek, kam vás vaša práca 
zavedie. Získajte vysoké rýchlosti na cestách s 
vysokým užitočným zaťažením, pôžitok z jazdy, ako aj 
veľkú svetlú výšku a pneumatické odpruženie prednej 
nápravy pre pohodlie pri jazde v teréne. 

10. CONNECT,  
CARE & GO 
VŽDY PRIPOJENÝ, 
VŽDY VŠETKO POD KONTROLOU
Získajte úplný pokoj z efektívnych 
opráv, znížených prestojov a 
pravidelných servisných intervalov. 
Vďaka Connect, Care & Go môžete 
upraviť svoje náklady a zostať tak 
v pokoji. 

5. VIDITEĽNOSŤ 365 DNÍ A NOCÍ 
PRE PERFEKTNÚ VIDITEĽNOSŤ V AKÝCHKOĽVEK PODMIENKACH
Viditeľnosť zo sedadla vodiča je vynikajúca do všetkých 
smerov a za všetkých podmienok. LED denné svietenie 
zvyšuje bezpečnosť a ostatní vás uvidia tiež. Bočný stierač 
čistí bočný výhľad a 10 vetracích ventilov strechy pomáha 
udržiavať okná bez zahmlievania. 

9. UROBTE TO 
JEDNODUCHO
PRIAMO VPRED  
- JEDNODUCHÁ JAZDA
Vďaka modelom Active & 
HiTech sú vaše pracovné 
skúsenosti jednoduché, 
priame, ale vždy prvotriedne. 
Mechanické ovládanie 
hydrauliky a ergonomická 
lakťová opierka vám pomôžu 
udržať stroj pod kontrolou. 
Vďaka displeju na stĺpiku A sú 
vaše nastavenia jednoduché 
a intuitívne. 

7. VŠESTRANNOSŤ
NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI A FUNKCIE 
Prispôsobte si svoju T sériu vďaka Valtra Unlimited, 
pridajte čelný nakladač namontovaný vo výrobe, alebo 
si vyberte ľubovoľnú možnosť, ktorú potrebujete pre 
vašu prácu. Môžeme vám vyrobiť vaše viacúčelové 
vozidlo presne podľa vašich požiadaviek - čokoľvek 
chcete a potrebujete. 

6. UŠETRITE PRI KAŽDOM 
OBRATE NA ÚVRATI  
NÍZKE NÁKLADY NA VLASTNÍCTVO
Získajte viac za svoje peniaze s Valtrou.  
Motor Valtra vyrobený vo Fínsku  
s hydraulickým nastavením ventilov  
udržuje nízke náklady a poskytuje  
vysoký výkon. Je navrhnutý tak,  
aby šetril vaše peniaze, palivo  
a čas.

8. MYSLITE
INÝM SPÔSOBOM
JEDINEČNÝ SYSTÉM VALTRA TWINTRAC 
Pracujte dopredu a dozadu s 
jedinečným systémom spätného 
riadenia Valtra TwinTrac. Vďaka 
neuveriteľnej viditeľnosti dozadu a 
voliteľnej streche Skyview môžete 
efektívne a bezpečne pracovať vo 
všetkých smeroch. 
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NAVRHNUTÉ  
PRE VÁS 
Všetko, čo sa týka piatej generácie T série, je navrhnuté tak, aby 
vodičovi poskytovalo maximálne pohodlie, ergonómiu a výhľad. Úzky 
stĺpik riadenia poskytuje ničím nerušený výhľad na predné kolesá a 
čelné náradie alebo čelný nakladač. Stredová konzola je navrhnutá 
tak, aby zabezpečila väčší priestor pre nohy aj pre tých najvyšších 
vodičov. Posaďte sa a dobre sa rozhliadnite okolo seba - všade kam 
sa pozriete nájdete množstvo vylepšení, vďaka ktorým bude váš 
pracovný deň čo najlepší. 

Séria T sa dodáva s vynikajúcimi 
pracovnými svetlami pre náročné 
podmienky, ako aj s LED dennými svetlami 
zlepšujúcimi bezpečnosť. Dizajn kabíny 
umožňuje 365 - dňovú viditeľnosť počas 
dlhých dní aj nocí. Sklonená kapota a 
strecha s voliteľným veľkým strešným 
oknom má minimálne previsy pre vynikajúci 
výhľad. Kabína SkyView, s presklenou 
hornou časťou strechy, ešte vylepšuje 
skvelý výhľad smerom dozadu.

Unikátny dizajn A stĺpika zlepšuje 
viditeľnosť dopredu a poskytuje lepšiu 

aerodynamiku pri preprave. Z dôvodu 
predĺženia životnosti je nasávacie a 
výfukové potrubie umiestnené blízko 
kabíny. Kvôli ľahkej údržbe je klimatizácia 
umiestnená na streche.

Kabína je navrhnutá pre čo najväčšie 
pohodlie a prémiový je aj  vzhľad interiéru. 
Môžete si vybrať z dvoch typov interiéru: 
Štandard (svetlý) a Premium, ktorý sa 
dodáva so štýlovou tmavou strechou a 
bočnými panelmi, koženým volantom a 
chrómovými povrchovými úpravami na 
väčšine z 12 vetracích otvorov. 
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HORNÁ ČASŤ
Horná časť displeja zobrazuje základné 
informácie ako napríklad pojazdovú rýchlosť, 
hodiny, otáčky motora a hladinu paliva. Podľa 
potreby možno zvyšok displeja stlmiť. 

STREDNÁ A SPODNÁ ČASŤ
Stredná a spodná obrazovka zobrazujú stav 
a výkon prevodovky traktora, vrátane vopred 
prednastavených rýchlostných stupňov a 
cestných rýchlostí. Môžete si vybrať, aby sa 
vám zobrazovali iba tie informácie, ktoré sú 
nevyhnutné pre vás a vaše úlohy. V modeloch 
HiTech a Active tiež funguje ako nástroj na 
nastavenie traktora. 

DISPLEJ NA A 
STĹPIKU
Veľký, jasný a ergonomicky umiestnený 
displej na A - stĺpiku je súčasťou 
štandardnej výbavy všetkých modelov. 
Zobrazuje potrebné informácie o traktore, 
umožňuje kontrolu kľúčových nastavení 
traktora a pomáha sledovať výkon traktora. 
Všetky nastavenia sa dajú ľahko ovládať 
enkodérom (otočné koliesko) a dvoma 
tlačidlami. 

INFORMAČNÉ 
A VÝSTRAŽNÉ 
KONTROLKY
Sú tiež integrované do displeja 
A-stĺpika v dvoch radoch  a v 
prípade potreby sa rozsvietia. 
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VÝKON PRE 
AKÚKOĽVEK  
ŤAŽKÚ PRÁCU
Valtra T série je skvelou voľbou pre 
množstvo úloh, ktoré vyžadujú výkon. 
Ako napríklad zdvíhanie, nakladanie 
a ťahanie a to bez kompromisov a so 
svižným pohybom. Predný trojbodový 
záves ani čelný nakladač neobmedzujú 
vynikajúci uhol natočenia predných 
kolies. Vďaka výkonnej prednej a zadnej 
hydraulike ušetríte čas, peniaze a 
navyše budete s ľahkosťou ovládať aj to 
najnáročnejšie náradie. 
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1. Plne elektrické ovládanie zdvíhacej sily až do 2,5 tony * 
pomocou multifunkčného joysticku

2. Vynikajúca viditeľnosť na nakladač, náradie a vašu prácu

3. „Lock & Go“: rýchla montáž a demontáž nakladača

4. Funkcia live 3. je k dispozícii pre rôzne úlohy, dokonca 
aj pre úlohy, ktoré vyžadujú stály prietok oleja, alebo 
extrémnu presnosť

5. Elektrické obmedzenie prietoku pre funkcie nakladača a 
úplná kontrola (časovanie a nastavenie prietoku) pre live 
3. funkciu

6. Čistý a robustný dizajn rámu s chránenými hadicami pre 
ťažké práce

7. Hydraulický výkon až 160 (200) l / min a patentovaný 
hydraulický asistent zaručujú účinnosť aj pri veľkom 
zaťažení

8. Strešné okno pre vynikajúci výhľad hore - potrebné kvôli 
výške zdvihu takmer 5 m *

9. Veľký, ale svižný traktor (polomer otáčania 5,25 m) urýchli 
vašu logistiku

10. Dlhý rázvor a dostatočná hmotnosť pre skvelú stabilitu pri 
práci s čelným nakladačom 

Modely Valtra Direct, Versu a Active 
ponúkajú vysokokapacitnú load-
sensing hydrauliku s hydraulickými 
čerpadlami s výkonom 115 alebo 
160 l / min. V špeciálnych prípadoch 
je možné zvoliť až 200 l / min. K 
dispozícii sú oddelené olejové náplne 
pre prevodovku a hydrauliku. Až 
sedem hydraulických ventilov vzadu 
a štyri ventily vpredu. V modeloch 
Versu a Direct sú všetky ventily plne 
elektronicky nastaviteľné pomocou 
terminálu SmartTouch. V modeloch 

Active a Hitech sú zadné ventily 
ovládané mechanicky a predné ventily 
- pre čelný nakladač, čelný záves 
alebo obidva, ovládané elektronicky 
pomocou joysticku na lakťovej opierke 
a ľahko nastaviteľné pomocou displeja 
A-stĺpika.

T séria je vynikajúcim strojom pre 
ťažké náradie kvôli dobrej stabilite a 
ideálnemu rozloženiu  hmotnosti 40% / 
60%. Integrovaný predný trojbodový 
záves poskytuje nosnosť až 51 kN 

a zadný záves až 95 kN. Jedinečná 
výška zdvihu 890 mm uľahčuje aj 
tie najťažšie úlohy. K dispozícii je 
trojstupňový PTO s možnosťou voľby 
závislosti PTO od pojazdovej rýchlosti. 
Unikátna automatická regulácia 
preklzu (ASR) spoločnosti Valtra 
zaručuje najúčinnejšiu trakciu znížením 
zbytočného preklzu. Systém pracuje s 
neseným alebo ťahaným náradím a je 
k dispozícii pre modely Active a Versu 
(STD v Direct). 

6-VALCOVÁ T SÉRIA JE VYNIKAJÚCI 
STROJ NA NAKLADANIE 

* pozrite si samostatnú brožúru alebo sa obráťte na svojho 
predajcu ohľadom modelov a špecifikácií nakladača 
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NAVIGÁCIA VALTRA 
GUIDE

TASKDOC® PRO ISOBUS

Navigácia Valtra Guide je naše riešenie 
automatického navádzania, ktoré 
bolo vyvinuté na základe spätnej 
väzby našich používateľov. Chceli 
sme sa uistiť, že zaznamenávanie 
a konfigurácia navádzacích línií a 
hraníc je taká ľahká ako je to len 
možné. Navigácia Valtra Guide je 
vašim spoločníkom, keď chcete 
pracovať efektívnejšie a vyťažiť 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 
línie a obmedzuje prekrývanie, čo šetrí 
váš čas, palivo a peniaze. Pretože sa 
nemusíte sústrediť na riadenie, budete 
sa môcť sústrediť na svoje náradie, 
pracovať dlhšie, obrábať viac pôdy a 
byť stále uvoľnení. 

TaskDoc® Pro vám zabezpečí menej papierovania. Stačí 
začať pracovať a všetka potrebná dokumentácia sa vytvorí 
automaticky. Po dokončení môžete dokumentáciu bezdrôtovo 
preniesť do vášho systému riadenia farmy (FMS). Naplánujte si 
mapy s variabilným dávkovaním v kancelárii farmy a preneste 
ich do svojho traktora na automatické riadenie. TaskDoc® Pro je 
ľahký a intuitívny. 

VARIABILNÉ DÁVKOVANIE
Variabilné dávkovanie upravuje aplikačnú 
dávku stroja podľa vopred naplánovanej 
predpisovej mapy. Aplikuje na každú časť 
poľa presné množstvo vstupov podľa 
vašich plánovaných mier - nie príliš veľa ani 
príliš málo. Šetrí zdroje a zvyšuje kvalitu a 
množstvo úrody.

S Valtra SmartTouch a ISOBUS 
môžete pracovať s akýmkoľvek 
ISOBUS kompatibilným náradím 
od ľubovoľného výrobcu. 
SmartTouch vám umožní 
rýchlo a ľahko pripojiť náradie 
a navyše vám poskytne vysokú 
úroveň kontroly, ktorú vyžaduje 
presné poľnohospodárstvo. To 
umožňuje práve norma ISOBUS 
(ISO 11783).

ISOBUS vyrába kompatibilné 
náradie „Plug and Play“, takže 
keď pripojíte náradie k traktoru 
Valtra, okamžite sa do terminálu 
nahrajú všetky príslušné údaje 
o stroji. 

Lepšia kvalita života je na dosah ruky. 
Inteligentné poľnohospodárstvo je kľúčom 
k sofistikovanejšej práci, vyšším ziskom a 
maximálnej presnosti.

Všetky inteligentné funkcie je možné ovládať 
pomocou našej inovatívnej lakťovej opierky 
SmartTouch. Úlohy sa spravujú klepnutím 
alebo potiahnutím prsta, podobne ako v 
prípade smartphonu, ale ešte jednoduchšie.

Funkcie Smart Farming sú k dispozícii aj 
v modeloch Active a HiTech. Môžu byť 
ovládané prostredníctvom samostatnej 
obrazovky SmartTouch Extend.

Navigácia Valtra Guide pomáha zvyšovať 
efektivitu, znížiť prekrývanie a zvýšiť pohodlie 
operátora bez ohľadu na veľkosť farmy. 
Môžete si vybrať medzi submetrovou, 
decimetrovou, alebo dokonca centimetrovou 
presnosťou v závislosti od vašich požiadaviek 
a použitia. 

VAŠE 
INTELIGENTNÉ 
TECHNOLÓGIE 
SÚ ZABUDOVANÉ
Valtra Smart Farming je súbor technológií, 
ktoré navzájom hladko spolupracujú - Valtra 
Guide, ISOBUS, Ovládanie sekcií, Variabilné 
dávkovanie a TaskDoc®. Kľúčovým princípom 
návrhu našich technologických riešení je 
jednoduché použitie. 

VALTRA AUTO 
U-PILOT 
ÚVRAŤOVÝ 
MANAŽMENT
S funkciou Auto U-pilot 
sa vaša sekvencia 
riadenia na úvrati spustí 
automaticky, keď traktor 
prejde cez nastavenú 
líniu na úvrati, vďaka 
čomu je práca dokonale 
precízna a jednoduchá. 
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect je naše telemetrické 
riešenie, ktoré neustále zaznamenáva 
aktivitu traktora a pohyb na základe GPS. 
Môže zobrazovať históriu a údaje v reálnom 
čase na vašom mobilnom zariadení. Máte 
k nim prístup kdekoľvek a kedykoľvek. 
Pomocou týchto údajov môžete vy a 
váš servisný partner Valtra predvídať 
potreby údržby, rýchlejšie reagovať na 
menšie poruchy a vyhnúť sa tak väčším 
problémom.

AGCO telemetria pre zákazníka
Plne zákaznícka a užívateľsky 
priaznivá telemetria 

VALTRA 
OVLÁDANIE 
SEKCIÍ
Pomocou aplikácie Section 
Control je váš traktor a vaše 
náradie automaticky riadené 
tak, aby dávali správne dávky 
osiva a hnojiva do každej 
časti poľa bez prekrývania 
alebo vynechaných častí. To 
vám pomôže znížiť vstupné 
náklady, zvýšiť výnosy a 
maximalizovať zisky. 

PRVÝCH 5 ROKOV ZDARMA

Jednoduché základné menu. Nastavenia sú logické a ľahko sa 
upravujú pomocou potiahnutím prsta 
po obrazovke. Všetky nastavenia sa 
automaticky ukladajú do pamäte. 

9-palcová dotyková obrazovka s veľkými 
ovládacími prvkami. Nastavenia a funkcie 
sú ľahko pochopiteľné. 

Môžete priradiť ľubovoľné ovládače 
pre ovládanie akejkoľvek hydraulickej 
funkcie vrátane predných a zadných 
hydraulických ventilov, predného 
a zadného závesu alebo čelného 
nakladača. 

Ľahko si nakonfigurujete pracovné 
svetlá pomocou 9-palcovej dotykovej 
obrazovky. Súčasťou pracovných svetiel 
Premium a Premium + sú aj nastaviteľné 
svetlá do zákrut, ktoré sú ovládané 
senzorom natočenia kolies v prednej 
náprave. 

Profily pre operátorov a náradie je 
možné ľahko meniť z ľubovoľnej ponuky 
obrazovky. Všetky zmeny nastavenia sa 
uložia do vybratého profilu. 

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE SMARTTOUCH 
V MODELOCH VERSU A DIRECT 
1. Konštrukcia umožňuje ľahký 

pohyb páky vo všetkých štyroch 
smeroch pre ovládanie rýchlosti 
traktora.

2. Tri hydraulické ventily - podľa 
vášho výberu - je možné ovládať 
pomocou joysticku

3. Ďalšie štyri ventily sa ovládajú 
pomocou lineárnych páčok.

4. Tlačidlá a prepínače sú navrhnuté 
a umiestnené podľa využívania, 
preto tlačidlá s rôznymi funkciami 
vyzerajú odlišne.

5. Tri programovateľné (M) pamäťové 
tlačidlá pre ľubovoľnú činnosť 
traktora alebo činnosti (U-pilot) 
úvraťového manažmentu.

6. Páčka reverzoru, pre zmenu smeru 
vpred / vzad na páke pojazdu.

7. Nie sú potrebné ďalšie obrazovky 
- Na obrazovke SmartTouch sú 
integrované navigácia Valtra Guide 
a obraz z kamier pri cúvaní.

8. Zadný trojbodový záves - Ľahko 
použiteľný potenciometer 
umožňuje aj najmenšie úpravy 
zadného závesu.

9. Lakťová opierka vám poskytuje 
dobrú oporu aj pri jazde v 
nerovnom teréne.

10. V modeloch Active a HiTech môžete 
ovládať funkcie SmartFarming 
prostredníctvom voliteľnej 
obrazovky SmartTouch Extend. 

11 SMART FARMING



BEZKONKURENČNÁ 
PREVODOVKA VALTRA 
Piata generácia prevodoviek T série, navrhnutá a vyrobená 
spoločnosťou Valtra, prináša opäť nové funkcie. S Valtrou môžete 
riadiť svoj  Powershift traktor ako traktor s plynulou prevodovkou. 
V automatických režimoch prevodovka radí na základe vašich 
požiadaviek, takže máte vždy zabezpečenú najmenšiu spotrebu 
paliva a dostatočný výkon.

V modeloch Direct vám prevodovka Direct CVT poskytuje 
neprekonateľný výkon a vysokú účinnosť pri všetkých pracovných 
rýchlostiach. Od ťažkých poľných prác pri nízkych rýchlostiach až 
po rýchlu cestnú dopravu budete mať  k dispozícii vždy dostatok 
výkonu. 

Prevodovka traktorov Valtra série T dodáva 
vášmu traktoru automaticky ten pravý 
výkon pre danú prácu. Modely HiTech, 
Active a Versu sa dodávajú s Powershift 
prevodovkou a modely Direct s plynulou 
CVT prevodovkou. Versu a Direct sú 
štandardne vybavené užívateľským 
rozhraním SmartTouch.

Piata generácia série T prináša nové 
funkcie; nový hardvér a softvér, ktorý 
podporuje plynulú a rýchlu zmenu 
pracovného rozsahu. Automatické zmeny 

HITECH
• Päťstupňový násobič
• Hydraulika s kapacitou 73/90 litrov - 

zubové čerpadlo
• Mechanické ovládanie ventilov 

hydrauliky
• Základné ovládanie alebo ovládanie s 

lakťovou opierkou
• Inteligentný displej v A stĺpiku 

VERSU
• Päťstupňový násobič
• Load sensing hydraulika                                                                            
• Štandardná kapacita čerpadla  

115 l / min
• Voliteľné čerpadlá 160 l / 200 l
• Používateľské rozhranie SmartTouch
• Inteligentný displej v A stĺpiku

ACTIVE
• Päťstupňový násobič
• Load sensing hydraulika                                                                           
• Mechanické ovládanie ventilov 

hydrauliky                                                                          
• Štandardná kapacita čerpadla 

115 l / min
• Voliteľné čerpadlá 160 l / 200 l
• Inteligentný displej v A stĺpiku

DIRECT
• Účinná Valtra CVT plynulá 

prevodovka
• Automatický a manuálny režim 
• Load sensing hydraulika
• Používateľské rozhranie SmartTouch
• Inteligentný displej v A stĺpiku 

rozsahu je možné nastaviť podľa potrieb 
operátora. V manuálnom režime môže 
radiaca páka Powershift tiež radiť skupiny 
prevodových stupňov. Maximálnu rýchlosť 
môžete zvoliť u všetkých modelov od 40 do 
50 km / h.

Rýchlejšie radenie prevodových stupňov 
zvyšuje váš pôžitok z jazdy na všetkých 
modeloch a vďaka displeju na A stĺpiku je 
možné váš stroj ľahko nakonfigurovať na plný 
výkon. 
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STD Boost ECO BoostECO STD

ROBUSTNÝ
MOTOR STAGE V

SPRÁVNE VEĽKÝ MOTOR AGCO 
POWER
Krása 6,6 a 7,4 litrových motorov spočíva v 
tom, že zdvihový objem je ideálny pre daný 
výkon, čo znamená efektívnu spotrebu 
paliva a vysokú ťažnú silu pri všetkých 
otáčkach motora.

ROBUSTNÝ SYSTÉM DODATOČNEJ 
ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNOV
Svoj traktor môžete používať bez obáv z 
priškrteného motora a drahých servisov. 

Systém dodatočnej úpravy motora čistí 
výfukové plyny podľa normy stage V - bez 
toho, aby bol obmedzený výhľad z kabíny.

NAJLEPŠIE EKONOMIKA
Vďaka 70-ročnému partnerstvu spoločnosti 
Valtra a AGCO Power optimalizovali 
spotrebu paliva na najefektívnejšiu úroveň. 
Motory série T majú navyše hydraulické 
nastavenie ventilov motora pre ešte nižšie 
servisné náklady. 

Séria T je všestranný a svižný pracovný stroj, ktorý nerobí žiadne 
kompromisy týkajúce sa výkonu pri ťažných prácach alebo prácach 
s PTO. Šesťvalcový stage V motor s hydraulickým nastavením vôle 
ventilov zaručuje nevyčerpateľný výkon. Vstrekovací tlak 2 000 barov 
zaisťuje maximálnu presnosť a nízku spotrebu paliva. Turbodúchadlo 
správnej veľkosti s elektrickým obtokovým ventilom poskytuje vysoký 
krútiaci moment aj pri nízkych otáčkach. Pokročilé funkcie motora 
vyhovujú najnovším emisným normám bez ďalších nákladov.

T175 ECO MODE

SIGMA POWER A NAVÝŠENIE 
VÝKONU

Valtra T175e, je ideálny traktor pre ťažké 
ťahové práce, je to model EcoPower, ktorý 
vám dáva možnosť zvoliť nízkootáčkovú krivku 
motora na optimalizáciu spotreby paliva. 
Krútiaci moment motora sa zvyšuje, zatiaľ čo 
horné otáčky sa znižujú o 20%, čím sa znižuje 
hluk aj vibrácie motora a dosahuje sa úspora 
paliva až 10%. Znížené otáčky znamenajú 
dlhšiu životnosť motora aj traktora. 

Ak potrebujete viac výkonu, Sigma Power 
poskytuje extra výkon pre prácu s PTO. Pre 
Tsériu je k dispozícii navýšenie výkonu o 15 
koní. Funkcia Štart boost poskytuje navýšenie 
výkonu pri rozbehu aj pri vysokom zaťažení 
pri stálom dodržaní emisnej normy stage 5. V 
modeli T235 je navýšenie výkonu o 30 koní a v 
modeli T255 až o 36 koní, čo poskytuje výkon 
pre práce s PTO a pri preprave. 

13 MOTOR



VŽDY PRIPOJENÝ. MÁTE 
VŠETKO POD KONTROLU.
Pracujete tvrdo. Často pracujete v náročných podmienkach, 
vykonávate naraz aj päť úloh, jazdíte dlhé hodiny a prekonávate veľké 
vzdialenosti. Našou úlohou je, aby bol váš traktor čo najlepší. Náš 
koncept služieb Easy Connect, Care & Go ponúka bezkonkurenčnú 
praktickosť, ktorá uľahčuje každodennú prevádzku a údržbu bez 
zvyšovania vašich nákladov. Najlepším zážitkom z traktora nie je 
len stroj, alebo okamih, keď si ho kúpite - my, naši partneri a naša 
rozsiahla sieť predajcov sme tu, aby sme vám pomohli počas celého 
životného cyklu vášho traktora. 

ĽAHKÁ KAŽDODENNÁ ÚDRŽBA 
Stačí skontrolovať iba 5 jednoduchých vecí, aby 
ste zabezpečili bezporuchový pracovný deň.
Je to veľmi jednoduché.

Vizuálna kontrola pneumatík a úniku oleja. 
Vyčistite mriežky chladiča.

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.

Skontrolujte hladinu paliva a AdBlue.

Skontrolujte hladinu motorového oleja.

Skontrolujte hladinu prevodového oleja. 
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

POKOJ V DUŠI.
VO VAŠICH RUKÁCH. 
Veríme v bezproblémové spojenie medzi našimi 
zákazníkmi, predajcami, strojmi a výrobným 
závodom Valtra. Keď sa snami 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 Valtry sa spojíte s tímom profesionálov, ktorí vám 
pomôžu čo najlepšie využiť vaše podnikanie. Môžete sa 
obrátiť na miestnu podporu prostredníctvom nášho online 
zákazníckeho portálu, ktorý vám tiež poskytuje nepretržitý 
prístup k návodom, zmluvným informáciam a službám 
týkajúcich sa vašich strojov. Telemetrické riešenie Valtra 
Connect neustále zaznamenáva aktivitu traktora a pohyb 
podľa GPS. Môžete si zobraziť históriu používania traktora v 
reálnom čase a máte k nej prístup kdekoľvek a kedykoľvek, 
dokonca aj z mobilu. Pomocou týchto údajov môžete vy a váš 
servisný partner Valtra predvídať potreby údržby a rýchlejšie 
reagovať na menšie problémy a vyhnúť sa ďalším návštevám 
autorizovaného servisného strediska. 

TOTÁLNY DUŠEVNÝ POKOJ
So zmluvami o predĺženej záruke Valtra Care nájdete 
maximálny pokoj a istotu pred ďalšími nákladmi na opravu 
neopotrebovateľných dielov. Aplikácia Care vám umožní 
nastaviť si režijné náklady pri kúpe traktora Valtra alebo 
po uplynutí štandardnej záruky. Sú flexibilné a ponúkajú tri 
úrovne - spoluúčasť - 0 EUR, 290 EUR alebo 590 EUR a sú k 
dispozícii až na 5 rokov alebo 6 000 hodín.

MAXIMALIZUJTE DOBU PREVÁDZKYSCHOPNOSTI
Zafixujte si svoje náklady v okamihu zakúpenia vášho stroja 
Valtra a zaistite si optimálny výkon pri súčasnom zaručení 
efektívnosti a maximalizácii zostatkovej hodnoty! Servisné 
zmluvy Valtra Go zabezpečujú 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. Balík služieb Valtra Go obsahuje všetky 
predpísané údržbové práce rezervovateľné až do 10 000 
hodín pre nové a použité stroje. 

CONNECT
 ÚDAJE O TRAKTORE, 

INFORMÁCIE A 
SERVIS. 

CARE
TOVÁRENSKÁ 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA. 

GO
ZMLUVA O 
ÚDRŽBE.
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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 rôzne 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 nákladov 
na prevádzku farmy. 
Potrebujete rôzne riešenia 
pre rôzne situácie, napríklad 
flexibilné modely vlastníctva.

Financovanie traktorov Valtra 
je teraz jednoduchšie a 
flexibilnejšie ako kedykoľvek 
predtým. S programom Rent, 
Buy, Lease, ktorý ponúka 
spoločnosť AGCO Finance, 
sme schopní vytvoriť 
finančné riešenia, ktoré budú 
vyhovovať vašim potrebám. 
Spolu s Connect, Care & 
Go je to najlepší spôsob ako 
stabilne a efektívne udržať 
vaše podnikanie.

POZRIME SA NA TO HLBŠIE! 

LEASING
OPERATÍVNY LEASING 

SO ZMLUVOU O 
POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

ALEBO BEZ NEJ 

PRENÁJOM 
KRÁTKODOBÝ 
PRENÁJOM S 

KOMPLETNÝMI 
SLUŽBAMI 

NÁKUP TRAKTORA S 
VOLITEĽNOU VÝBAVOU
CONNECT, CARE AND GO

KÚPIŤ 
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VÁŠ VLASTNÝ PREDAJCA VALTRA

Váš predajca Valtra reprezentuje najlepšie 
skúsenosti s traktormi a príslušenstvom 
vo vašom regióne. Rozumie technickým 
aspektom vášho traktora a výzvam, 
ktorým čelíte. Vždy sa môžete obrátiť na 
svojho predajcu a získať najlepší servis od 
poradenstva, údržby, opráv a náhradných 
dielov až po nákup nového stroja. 
Predajcovia spoločnosti Valtra sú nezávislí 
podnikatelia. Spoločnosť AGCO vykonáva 
každý rok u svojich predajcov audit, aby 
zabezpečila, že získate najlepší možný 
servis. 

ORIGINÁLNE DIELY A VYSOKO 
KVALITNÉ PRÍSLUŠENSTVO - VŽDY K 
DISPOZÍCII

Komplexný servis náhradných dielov 
spoločnosti Valtra dodáva potrebné 
diely veľmi rýchlo - do druhého dňa. To 
vám pomôže udržať produktivitu vášho 
traktora počas rušných období orby a 
žatvy. Označenie AGCO Parts zaručuje, 
že dostanete originálne náhradné diely 

Valtra, ktoré boli dôkladne skontrolované a 
otestované. 

AGCO ICH ROBÍ NEPREKONATEĽNÉ, 
MY ICH ROBÍME CENOVO DOSTUPNÉ. 
 
V spoločnosti AGCO Finance pre vás 
pripravíme finančné riešenie na základe 
vášho cash flow a vašich aktivít. Povedzte 
nám, koľko si môžete mesačne dovoliť a my 
vám ponúkneme flexibilný harmonogram 
platieb podľa vašich obchodných potrieb so 
zohľadnením sezónnych výkyvov. 

 
Ako poskytovateľ kompletných služieb 
ponúkame aj finančné služby ako leasing, 
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 zákaznícky časopis, 
ktorý vychádza dvakrát ročne. Každé 
vydanie obsahuje užitočné informácie o 

najnovších inováciách a najefektívnejších 
pracovných metódach. Môžete tiež získať 
prístup do archívu časopisu online a 
prečítať si články od roku 2000.

AGCO AKADÉMIA 
 
Traktory a súvisiace technológie, najmä 
technológie precízneho poľnohospodárstva, 
sa vyvíjajú rýchlym tempom. Valtra 
akadémia nepretržite školí predajcov a 
servisných technikov našej spoločnosti, 
takže prvotriedna odbornosť, ktorú 
dnes získate od svojho predajcu Valtra, 
bude zodpovedať vašim potrebám aj v 
budúcnosti.

VALTRA KOLEKCIA  
 
Kolekcia Valtra ponúka vysoko kvalitné 
oblečenie a doplnky pre prácu i voľný 
čas. Materiály a detaily sú starostlivo 
vybrané. Oblečenie odráža moderný 
dizajn spoločnosti Valtra s ľahkými, ale 
mimoriadne odolnými materiálmi, ktoré 
kombinujú štýl a funkčnosť.

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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NÁKLADOVO 
EFEKTÍVNE 
MOŽNOSTI PRE 
VAŠE POTREBY
Špecifikácia vášho traktor Valtra je zážitok sám o sebe. Ponúkame 
stovky rôznych doplnkov a možností na výber, ktoré vytvárajú 
nekonečné množstvo rôznych kombinácií. Pretože výber môže byť 
zložitý, ponúkame teraz cenovo výhodné balíčky výbavy, ktoré vám 
pomôžu pri rozhodovaní.

Balíky voliteľnej výbavy uľahčujú výber nového traktora: nič 
dôležité sa nevynecháva a zohľadňuje sa aj cena pri ďalšom predaji 
traktora. Ak je výbava zakúpená v balíku, je lacnejšia ako keby sa 
objednala samostatne. Najlepšie zo všetkého je, že balíčky výbavy 
vás neobmedzujú vo výbere ďalšieho príslušenstva z Unlimited 
Štúdia.

VYBERTE 
POŽADOVANÝ 
BALÍK VÝBAVY
Vyberte si cenovo výhodný 
balík výbavy, ktorý 
vyhovuje vašim potrebám.

1

VYBERTE SI ČELNÝ 
NAKLADAČ
Jednotlivé balíčky výbavy 
ponúkajú celú škálu 
možností pre prácu s 
čelným nakladačom.
Je v ňom zahrnutá montáž 
a odskúšanie čelného                                                        
nakladača a rámu 
nakladača priamo na 
výrobnej linke.

2

PRISPÔSOBTE SI 
HO PODĽA SVOJICH 
POTRIEB
Výbava z Valtra Unlimited 
štúdia je ľubovoľne 
kombinovateľná s 
dostupnými balíkmi výbavy 
tak, aby ste si mohli svoj 
traktor prispôsobiť vašim 
potrebám. 

3
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• Valtra ovládanie sekcií 36 
+ 5 produktov s variabilným 
dávkovaním 

• Licencia servera TaskDoc Pro na 
1 rok

• DKE agrorouter 1 rok
• Všetky možnosti z balíčka 

Technology a Technology Pro 

• Prémiový interiér
• Automatická klimatizácia + 

kúrenie v stĺpiku riadenia
• Stierač pravého bočného 

okna

• AIRES Vzduchom odpružená predná 
náprava & vzduchotlaková sústava

• Širokouhlý stierač čelného skla
• Odpružená kabína
• Vzduchom odpružené sedadlo Air 

Suspended+ alebo Valtra Evolution 
klimatizované sedadlo

• Pracovné svetlá Premium alebo 
Premium+ s LED svetlami

• Plná navigácia Valtra Guide: 
jedna zo 4 možností s anténou 
Novatel alebo Trimble

• ISOBUS vzadu
• AutoControl D, tlmenie rázov 

trojbodového závesu + systém 
kontroly preklzu s radarom

• Automatický systém regulácie 
preklzu (Versu a Direct)

• Sada elektrických zásuviek
• Všetky možnosti z Komfort 

balíčka

• Plná navigácia Valtra Guide s 
centimetrovou presnosťou s 
anténou Novatel alebo Trimble

• Wayline Assistant 
• Precízne poľnohospodárstvo: 

Jedna zo 4 možností kontroly 
sekcií alebo kontrola sekcií & 
variabilné dávkovanie

• SmartTouch Extend prídavný 
terminál

• TaskDoc Pro
• Auto U-Pilot  automatický 

úvraťový manažment
• Všetky možnosti z Komfort a 

Technology balíčka

KOMFORT PROKOMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY PRO X
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VY NÁJDETE PRÁCU. MY NÁJDEME 
SPÔSOB AKO JU UROBÍME. 

VÝKON NA KAŽDÝ ÚČEL
Do štúdia Unlimited sa zmestí akékoľvek 
príslušenstvo a vybavenie, ktoré nie je k 
dispozícii priamo z výrobnej linky počas 
bežného výrobného procesu. Vďaka 
Valtra Unlimited je váš traktor skutočným 
viacúčelovým strojom vyrobeným podľa vami 
zadaných špecifikácií s dizajnom, komfortom 
a vlastnosťami, ktoré potrebujete pre 
akékoľvek pracovné prostredie.

TOVÁRENSKÉ VYBAVENIE
Na všetky doplnky a vybavenie montované 
vo Valtra Unlimited sa vzťahuje záruka z 
výroby a taktiež k nim dodávame všetky 
náhradné diely a potrebný servis. Medzi 
doplnky a výbavu z Unlimited Studia 
patria napríklad prídavné svetlá, centrálne 
mazanie, audio systémy a oveľa viac.

Náš traktor je dokonalým strojom pre práce v komunále, lesníctve, 
na letiskách a pre vojenské účely. Či už je to z dôvodu meniacich sa 
pracovných potrieb alebo túžby vyčnievať z davu, vždy existuje dôvod 
aby ste sa prestali obmedzovať. Čo potrebuješ? O čom snívaš?
Výborne, my to uskutočníme. 
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LESNÍCTVO
Pre ťažkú prácu a drsný terén 

Predpisy týkajúce sa výbavy 
komunálnych traktorov vyžadujú určité 
špecifiká.  Valtra Unlimited Štúdio môže 
zabezpečiť špeciálnu farbu, výstražné 
svetlá, bezpečnostné označenie a ďalšie 
prvky zvyšujúce bezpečnosť.  Výmenou 
špecializovaných vozidiel ako sú gradere 
a zametače za traktor, môžete výrazne 
zvýšiť svoju efektivitu nie len finančne ale 
aj z hľadiska produktivity.

S otočným riadením  a kabínou Skyview 
je T séria vynikajúcou voľbou pre lesné 
práce, ale s Unlimited výbavou môžete 
zo svojho traktora vyťažiť ešte viac. 
Priamo na výrobnej linke môže byť 
traktor vybavený hydraulickou rukou a 
lesnou nadstavbou s možnosťou ľahkej 
demontáže. Lesné pneumatiky Nokian a 
pracovné LED svetlá poskytujú pohodlie 
pri práci a v modeloch SmartTouch 
môže byť ovládanie čelného rampovača 
bezproblémovo integrované do 
ergonomickej lakťovej opierky Valtra. 

KOMUNÁL
365-dňové viacúčelové vozidlo 

V armáde sa vyžadujú vozidlá so 
špeciálnymi schopnosťami. Pre rýchle 
pracovné tempo, veľké pracovné plochy 
a dlhé prepravy, kvôli bezpečnosti, 
veľkej kapacite paliva, všestrannému 
náradiu a pohodliu pracovníka. Vďaka 
individuálne zvolenej výbave, extrémnej 
manévrovateľnosti, vysokému  výkonu a 
veľkej nosnosti môžu traktory Valtra spolu 
s Unlimited výbavou nahradiť iné vozidlá.

ARMÁDA
Skutočné viacúčelové vozidlo 

Vďaka svojej univerzálnosti môže traktor 
na letiskách ľahko vymeniť nákladné 
vozidlá. So správnym náradím, ako sú 
snežné pluhy, zametacie kefy, frézy 
a kosačky, je možné váš Unlimited 
traktor využívať po celý rok. Vďaka 
funkciám, ako je letiskové rádio, správne 
pneumatiky, svetlá a špecifické farby, 
bude váš traktor ideálny pre údržbu 
letísk. 

ÚDRŽBA LETÍSK
To isté ako nákladné auto a oveľa viac
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Min 5140 - Max 5360 mm

T SÉRIA TECHNICKÁ 
ŠPECIFIKÁCIA 

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT

T145-T255
ROZMERY S 600 / 65R28 + 710 / 70R38

Rozchod kolies [mm] 2995

Dĺžka (s predným závesom, prepravná poloha) 5800

Prepravná dĺžka, s predným závesom 5360

Výška, bez Valtra Guide navigácie, [mm] 3130

Šírka, max [mm] 2550

Polomer otáčania [m] 5,25

Svetlá výška stred [mm] 560

Svetlá výška zadná (bez závesu) [mm] 600

Hmotnosť (plné nádrže, + vodič) [kg] 7300

Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%] 40/60

Maximálna celková hmotnosť [kg] 13500

Objem paliva, štandardná  nádrž [l] 380

Objem paliva, oceľová nádrž [l] 250

AdBlue, objem [l] 70

Min. Rozmer pneumatiky (zadné SRI 875) 540/65R28 + 650/65R38 

Maximálna veľkosť pneumatiky (zadne SRI 925) 600/65R28 + 710/70R38
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Min 2200 - Max 2550 mm

155-271  KONÍ

Vlastná pracovná hmotnosť  7300 kg

Maximálna celková hmotnosť  13500 kg

Šírky blatníkov:
A: lesné 2081 mm
B: úzke 2 280 mm
C: široké: 2550 mm

V tabuľke s technickými údajmi nájdete ďalšie parametre o motore. Hodnoty navýšení 
sú k dispozícii pri poľných a cestných rýchlostiach, ako aj pri Sigma Power (voliteľné) pri 
použití PTO. Pre modely T195, T215, T235, T255 je Sigma Power štandard a navyšuje 
výkony až do 250 koní. Je ju možné dosiahnuť aj pri stacionárnom použití PTO. T255: 
Hodnota navýšenia je 250 koní pre ťahové práce. T235 Direct: Hodnota navýšenia 
výkonu pre ťahové práce je 230 koní. 

MODEL
MAX VÝKON MAX. VÝKON S 

NAVÝŠENÍM
MAX. KRÚTIACI 

MOMENT NM

Kone kW Kone kW STD NAVÝŠENIE
T145 155 114 170 125 640 680

T155 165 121 180 132 680 740

T175e
ECO 175 129 190 140 850 900

STD 175 129 190 140 740 780

T195 195 143 210 154 800 870

T215 215 158 230 169 870 910

T235 (HiTech/Active/Versu) 235 173 250 184 930 1000

T235 Direct 220 162 250 184 900 930

T255 (HiTech/Active/Versu) 235 173 271 199 930 1000
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255
MOTOR

Agco Power typ motora T145, T155 66 LFTN-D5  

Agco Power  typ motora T175 - T255 74 LFTN-D5  

Počet valcov motora (objem, litre) 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4)

Otáčky motora pri maximálnom výkone [ot / min] 1900

Nominálne otáčky motora [ot / min] 2100

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

Maximálny výkon T175 v Eco-móde pri [ot / min] 1700

Maximálny krútiaci moment T175 v Eco-móde pri [ot / min] 1100

Voľnobežné otáčky [ot / min] 850

Voľnobežné otáčky (reverzor v polohe P) [ot / min] 650

Interval výmeny oleja (h) 600

Emisný stupeň Stage V

Systém znižovania emisii DOC + DPF + SCR

PREVODOVKA
Počet prevodových stupňov 30+30R CVT

S plazivými rýchlosťami STD -

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

Počet rýchlostných stupňov / skupina 5 -

STD rýchlosti pri 2 100 ot / min s plazivými rýchlosťami [km / h] 0.6-401 alebo 0.7-50 alebo 0.7-572 0.03-40/50/57

Maximálna rýchlosť 43 km / dosiahnutá pri [ot / min] 1900 alebo 15001 1700

Maximálna rýchlosť 53 km / dosiahnutá pri [ot / min] (voliteľné) 1970 1800

Minimálna plazivá rýchlosť pri 2 400 ot / min [km / h] 0.6 alebo 0.7 0.03

Odpruženie prednej nápravy Pneumatické, AIRES

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255
HYDRAULIKA

Zdvihová sila vzadu, (max. KN) 81 81 alebo 95

Zdvihová sila v celom rozsahu zdvihu, [kN] 75 75 alebo 89

Zdvihová sila v celom rozsahu zdvihu, [predný záves, kN] voliteľné, max 51

Typ hydrauliky Open center Load Sensing

Max. výkon čerpadla [l / min] 73(90) 115 (160, 200)

Prevodový a hydraulický olej spoločný olej Oddelené oleje

Počet mechanicky ovládaných ventilov vzadu 2, 3 alebo 4 --

Počet elektricky ovládaných ventilov vzadu -- 2…5

Počet ventilov ON / OFF vzadu -- 1

Počet elektricky ovládaných ventilov PREDNÉ 2,3 alebo 4

Prevodový a hydraulický olej 40 47

PTO
2 rýchlosti @ otáčky motora [ot / min] 540 @ 1890 + 1 000 @ 1897

3 rýchlosti @ otáčky motora, možnosť [ot / min] 540 @ 1890 + 1 000 @ 1897 + 540E @ 1522

3 rýchlosti + závislosť od pojazdu s prevodovým pomerom GS 41,03 (40 km / h) alebo 40,79 (50 km / h)

Predný vývodový hriadeľ, rýchlosť @ otáčky motora [ot / min] 1 000@2000

ROZHRANIA
Valtra ARM (ovládanie na lakťovej opierke) Voliteľné --

Valtra SmartTouch užívateľské rozhranie -- STD

Valtra Connect STD

Navigácia Valtra Guide Voliteľné

1) Alternatívna rýchlosť EcoSpeed 0,7–40 (najnižšia rýchlosť 0,7 km/h) 
2) High Speed model, T175 a väčší
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
showroom.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 zažívate extrémy.

Pracujete v náročných podmienkach, podnebí a krajine.
Pracujete tvrdo, dlhé hodiny a prekonávate veľké vzdialenosti.

Robíte prácu, ktorá si vyžaduje rýchlosť, výkon a presnosť.

Aby ste mali úplnú kontrolu, zaslúžite si vizionárskeho partnera.
Aby ste boli neustále pripojení, potrebujete najinteligentnejší stroj.

Preto dôverujete spoločnosti Valtra.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme vám uľahčili vašu prácu.
Nájdeme nové spôsoby, ako vyriešiť vaše výzvy.

Vyrábame stroje, ktoré sú zvonka odolné
a vo vnútri inteligentné.

Naše stroje sú vyrobené tak, aby vydržali.
Zostrojené na prácu. Zostrojené pre vás. 

je celosvetová značka 
spoločnosti AGCO.


