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HATTRICK PRO TRAKTORY VALTRA NA VÝSTAVĚ AGRITECHNICA 2017

VALTRA OCENĚNA ZA ‘TRAKTOR ROKU 2018’ A ‘NEJLEPŠÍ DESIGN 2018’
BĚHEM VÝSTAVY AGRITECHNICA 2017
Valtra T254 Versu s loketní opěrkou SmartTouch získala na veletrhu Agritechnica v Hannoveru světově
proslulé ocenění "Traktor roku 2018" a "Nejlepší design 2018". Dále byl model Valtra A114 z nové série A
mezi pěti finalisty v kategorii Best Utility. Výběr provedlo 23 nezávislých novinářů zastupujících 24
evropských zemědělských časopisů. "Traktor roku" je jednou z nejprestižnějších ocenění v oboru, která
uznává inovace, technologie a výkon. Je to poprvé, co Valtra získala hlavní ocenění soutěže Traktor roku.
Porota odůvodnila své rozhodnutí o ocenění "Traktor roku" takto:"
Valtra nastavuje nový standard v intuitivním provozu; traktor obecně nabízí vysoký komfort, výkon, účinnost
a všestrannost.Loketní opěrka SmartTouch s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 9 palců jako standardní
výbava, inteligentní víceúčelová páka pohonu a nový hydraulický joystick poskytují nejlepší a nejjednodušší
uživatelské rozhraní v průmyslu. Umožňuje řidiči řídit a nastavovat téměř všechna nastavení motoru,
převodovky, hydrauliky, funkce AutoGuide, telemetrie apod. Ve skutečnosti je to nový způsob práce s
terminálem traktoru. "
A dále o ocenění 'Nejlepší Design' porota říká:
Je úžasné, jak se značka může změnit (během 10 let), když se správný designéři postarají o styl. Valtra
Versu T254 s technologií SmartTouch představuje velmi moderní a elegantní traktor..
"Získání těchto významných ocenění a uznání finalistů je úžasné a skvělé pokračování v četných uznáních
a oceněních, které získaly naše modely 4. generace od jejich uvedení na trh v roce 2014. Valtra T254 s
loketní opěrkou SmartTouch demonstruje náš neustálý vývojový trend ve Valtra společnosti se zaměřením
na spolehlivost, snadné používání a intuitivní řešení tak, aby zemědělci mohli jednoduše pracovat s
produkty společnosti Valtra a získat maximální užitek z rychle se rozvíjející technologie ", komentuje Mikko
Lehikoinen, marketingový ředitel společnosti Valtra Inc.
Nejnovější model řady T, Valtra T254 Versu, byl představen v červnu tohoto roku a dodávky zákazníků
začaly v srpnu. Valtra T254V je skutečný stroj na zpracování veškerých požadavků a díky systému
SmartTouch přináší všechny nejnovější nástroje pro přesné zemědělství na stejném uživatelském rozhraní
společně s ovládacími prvky traktoru. Systém SmartTouch dále zvyšuje pohodlnost ovládání převodovky,
neboť umožňuje pohon jako traktor s převodovkou CVT. S maximálním výkonem 271 koní, je model T254
Versu nejsilnějším modelem v řadě T.
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VALTRA OCENĚNÍ 'STROJ ROKU 2018' - DALŠÍ ÚSPĚCH NA VÝSTAVĚ
AGRITECHNICA
Série Valtra T získala na veletrhu Agritechnica v Hannoveru světově uznávanou cenu "Stroj roku 2018". Již
na začátku získal model Valtra T254 na stejném veletrhu ocenění "Traktor roku 2018" a "Nejlepší design
2018". Výběr provedli nezávislí novináři z německých zemědělských publikací Agrarheute, Traction,
Agrartechnik, Land & Forst, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt a mezinárodních zemědělských
publikací.
"Toto je fantastické ocenění pro celou řadu T a pro naše nové uživatelské rozhraní SmartTouch. 4.
generace T série se ukázala úspěšnou mezi zákazníky a prodejci již od samého počátku. S technologií
SmartTouch nabízíme něco jedinečného, co vede k snadnému použití jak traktoru, tak přesného
zemědělského nářadí, "komentuje Mikko Lehikoinen, marketingový ředitel společnosti Valtra Inc.
Série Valtra T byla představenav roce 2014 a od počátku obdržela několik respektovaných ocenění. Série
T nabízí šest výkonových modelů, čtyři převodové a hydraulické kombinace (HiTech, Active, Versu a
Direct) a spolehlivý motor AGCO Power (6,6 l ad 7,4 l) od výkonu 155 až 251 koní.Série T představuje
nejvyšší úroveň pohodlí, odolnosti, všestrannosti a skandinávského designu s optimální funkčností a
skvělou viditelností. Stejně jako všechny produktové řady Valtra může být přizpůsobena tak, aby splňovala
nejvyšší nároky každého zákazníka.

Valtra SmartTouch – jednodušší než chytrý telefon
Valtra T254 Versu přichází s novým uživatelsky příjemným rozhraním SmartTouch. Systém SmartTouch
byl navržen a vyroben ve Finsku a v dubnu roku 2017 získal ocenění Red Dot za design.
SmartTouch nabízí plně integrovanou technologii: Navigace, Isobus, AgControl a TaskDoc. Nová loketní
opěrka zvyšuje produktivitu každé kombinace traktoru a impolementu a snižuje pracovní zátěž řidiče.
Samostatné profily lze nastavit pro každý jednotlivý úkol a konfiguraci lze provést v sekundách pomocí
veliké dotykové obrazovky. Všechna nastavení s výjimkou změn nastavení terminálu se automaticky uloží
do aktivního profilu.
9-palcový terminál byl navržen tak, aby byl jednodušší a intuitivnější než moderní telefon. Všechny funkce
na terminálu jsou přístupné maximálně dvěma doteky na displeji a návrh znemožňuje ztrátu v nabídce
menu. Kdokoli, ať již používal dotykovou obrazovku nebo ne, může tento terminál obsluhovat během
několika málo okamžiků..

Inteligentní joystik pohonu - ovládání převodovky jako u CVT
Valtra verze Versu mění způsob, jakým jsou poháněny powershiftové traktory. Rychlost může být zvýšena
stisknutím ručně ovládané hnací páky a snížením jejího zatáhnutí, přičemž se stále udržuje zrychlení v plné
míře. K přepnutí mezi režimem páky a pedálu není žádný přepínač, protože pracují v prefektivní
synchronizaci po celou dobu. Řízení pomocí pohonné páky je novou funkcí, která poskytuje obsluze větší
flexibilitu. Valtra modely Versu jsou jedinými powershiftovými traktory na světě, které umožňují plnou
obsluhu pouze pomocí páky pohonu.
Pětistupňová převodovka Powershift obsahuje čtyři hlavní a dvě plazivé rozsahy rychlostí pro celkem 30
rychlostí v obou směrech. Řazení je přesné a bez námahy, ať už je plně automatické nebo ručně ovládané
pákou pohonu. Model T254 Versu je vybaven funkcí Valtra Hill-hold, která umožňuje snadný rozjezd
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pomocí pedálu, a to i do kopce v plném naložení traktoru, stejně jako revoluční patentovaný hydraulický
asistent společnosti Valtra. Tato inovace poskytuje více hydraulického výkonu automaticky, a to jak
stacionárně nebo při jízdě, aniž by to mělo vliv na rychlost jízdy.
Stejně jako u všech modelů 4. generace společnosti Valtra nabízí T254 Versu nejvyšší úroveň komfortu,
odolnosti, všestrannosti a skandinávský design s optimální funkčností a skvělým výhledem. T254 Versu má
vlastnosti jako žádný jiný konkurenční powershiftový traktor. Může být také přizpůsoben veškerým
požadavkům každého jednotlivého zákazníka. Nesmíme zapomenout ano na systém otočného řízení
Valtra TwinTrac nebo kabinu SkyView s dokonalou viditelností v zadní části kabiny.
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