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TVRDĚ PRACUJEME,
ABYCHOM VÁM
ULEHČILI TĚŽKOU
PRÁCI
Ve společnosti Valtra je naším hlavním zaměřením
poznat naše zákazníky, pochopit jejich potřeby
a poskytnout jim ty nejlepší zkušenosti s jejich
traktorem. Naše nová série G je nejnovější odpovědí
na požadavky našich zákazníků. Je to kompaktní
všestranný stroj, který vám umožní pohodlně dělat
vaši práci s klidnou myslí.

Cestou a zároveň filosofií konstruktérů
společnosti Valtra je, že vzhled traktoru
podtrhuje jeho funkčnost. Série G dokonale
zdůrazňuje způsob, jakým myslíme.
Vyznačuje se malými rozměry a zároveň
robustní konstrukcí. Je to ta nejlepší volba,
když nepotřebujete velký stroj. Tyto čtyřválcové
traktory jsou nejen velmi kompaktní a obratné,
ale zároveň mají i spoustu chytrých funkcí.

Motor, podvozek, kabina a převodovka všechny hlavní komponenty traktoru
série G jsou konstrukčně sladěny.
Ale u toho to nekončí. Naše služby Connect,
Care a Go jsou navrženy se stejným cílem tak,
aby vám pomohly snadno, pohodlně a
bezstarostně vykonávat vaši práci.

G SERIES
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ŠVÝCARSKÝ
ARMÁDNÍ NŮŽ

Série G je skutečně
multifunkční strojem.
I když je kompaktní,
má dostatek výkonu
pro nářadí různých
velikostí a výkonnou
hydrauliku. Může být
vybavena i řadou
inteligentních
zemědělských
technologií.

POHYBLIVOST
V GENECH
Série G má sílu
a výbavu jako velký
traktor, ale jeho
obratnost je
nepřekonatelná
ve srovnání
s traktorem
podobné velikosti.

MISTR V PRÁCI
S ČELNÍM NAKLADAČEM

Díky integrované konzoli čelního nakladače,
elektronickému ovládání a prosklené ploše kabiny
5,7 m2, jež nabízí skvělý výhled, je série G
perfektním strojem pro práci s čelním
nakladačem.

VSTUPNÍ ÚROVEŇ PRO CHYTRÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Chcete pracovat chytřeji? Řada G je perfektním strojem, se kterým
můžete začít s chytrým zemědělstvím. Funkce Valtra Smart Farming jsou
integrovány do modelů Versu a Active.

G SERIES
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1. VSTUPTE

FINSKÝ
VŠESTRANNÝ
POMOCNÍK

SNADNÝ PŘÍSTUP
Snadné
a bezpečné
nastupování
a vystupování
z kabiny.

2. DÍVEJTE SE
PROSTOR A VÝHLED

Série G kombinuje kompaktní rozměry s obratností.
Je vašim spolehlivým strojem ve stáji i na poli.

Komfortní kabina se spoustou místa pro dvě osoby a skvělým
výhledem do všech směrů, včetně velkého střešního okna.
Celková prosklená plocha kabiny činí 5,7 m2.

3. ŘIĎTE

SNADNÝ ROZJEZD
Reverzace pod zatížením
PowerShuttle umožňuje
snadný a bezpečný rozjezd,
ovládací páčka má
integrovanou parkovací
polohu.
Bez ohledu na prováděnou práci
nabízí série G plnohodnotné
multifunkční řešení pro vaše
každodenní potřeby. Má
dostatečnou zevedací sílu
tříbodového závěsu i výkonnou
pracovní hydrauliku. Model HiTech
má hydraulický systém se zubovým
čerpadlem, zatímco Active a Versu
mají pístové čerpadlo se systémem
Load sensing.

Vysoký výkon čerpadla (100/110 l/min)
zaručuje rychlost, snadné použití
a plnohodnotné ovládání přípojného
stroje.Hydraulika zahrnuje joystick
pro ovládáníčelního nakladače.
K dispozici jsou také funkce potřebné
pro moderní nářadí, jako je např.
Power Beyond nebo ISOBUS.
Pomocí doplňkových balíčků můžete
svůj traktor upravit podle svých potřeb
a přání.

G SERIES
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4. PRACUJTE

8. OVLÁDÁNÍ

Kompaktní rozměry, jako je maximální výška pouhých
2,8 m a optimální hmotnost 5 t, dělají z traktoru
plnohodnotný pracovní stroj pro nejrůznější práce.

Loketní opěrka Valtra ARM nebo ovládání
SmartTouch Technologicky vyspělé,
ale vždy praktické ovládací prvky, které
jsou ergonomické a snadno se používají.

KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÝ

VŠE NA DOSAH RUKY

5. NAKLÁDEJTE

9. SMART FARMING

SPECIALISTA PŘI MANIPULACI

JEDNODUCHÝ A PŘESTO CHYTRÝ

Traktory série G jsou specialisté na práci s čelním
nakladačem díky integrované konzolI, obratnosti a vynikajícímu
výhledu. Zvedací síla nakladače může činit až 2,1 t a zvedací výška
až 4,2 m.
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6. PŘÍPOJNÉ NÁŘADÍ
100% KONTROLA OVLÁDÁNÍ
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Snadné použití a maximální přesnost:
Zákaznické orientované technologie
precizního zemědělství zvyšují
produktivitu.
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Zadní tříbodový závěs má zvedací sílu 60
kN a hydraulika nabízí až 110 l / min včetně
joysticku pro čelní nakladač a funkce
Power Beyond.
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7. AUTOMATIZACE
NEJMODERNĚJŠÍ POWERSHIFT

Revoluční převodovka Powershift se šesti stupni řazenými
pod zatížením s automatickými režimy řazení a asistentem
rozjezdu do kopce.
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10. BEZPEČNOST
NENECHÁ VÁS V PROBLÉMECH

Uživatelsky přívětivý a jednoduchý
servisní koncept: Rychlá každodenní
kontrola, servisní interval 600 h
a služby Valtra Connect, Care a Go.

FRONT LOADERS

MISTR V PRÁCI
S ČELNÍM
NAKLADAČEM

Chtěli jste specialistu pro práci s čelním nakladačem a teď ho
tady máte. Série G přichází s integrovanou konzolí, snadným
připojení a odpojením lock-and-go a moderní konstrukcí výložníku.
Výhled na nakladač ještě zlepšuje prosklená střecha. Zakřivená
táhla paralelogramu sledují linii kapoty traktoru. Naše široké
portfolio nakladačů má u všech modelových verzí elektronické
ovládání joystickem.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.

Moderní minimalistický design
výložníku

1

Zakřivená táhla paralelogramu
sledující linii kapoty

2
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Vynikající výhled na pracovní nářadí
Hydraulické čerpadlo Load sensing
s průtokem až 110 l/min
Střešní okno pro výhled směrem
šikmo vzhůru
Ovládání prostřednictvím loketní
opěrky Valtra ARM, nebo SmartTouch
Hydraulický asistent
Funkce Live 3 (volitelně)
Lock-and-Go systém pro rychlé
a snadné připojení a odpojení
nakladače
Integrovaná konzole nakladače
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SMART FARMING
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VAŠE INTEGROVANÉ
INTELIGENTNÍ
TECHNOLOGIE

VALTRA GUIDE
Valtra Guide prostřednictvím GPS
systémů řídí váš traktor a mapuje vaše
pole. Automatické řízení je přesnější
nežli ruční řízení, takže váš traktor
pojede podle navigace přesně tam,
kam má, bez ohledu na okolní
podmínky. Snížíte počet přejezdů díky
menšímu překrytí záběru a tím pádem
ušetříte čas, palivo a peníze. Při jízdě
se nemusíte tolik koncentrovat
na vlastní řízení a můžete více
sledovat práci přípojného stroje.

Valtra Smart Farming tvoří několik spolu
vzájemně bezproblémově fungujících
inteligentních zemědělských technologií
Valtra Guide, ISOBUS, Section Control,
Variable Rate Control a TaskDoc®.
Klíčovým principem fungování našich
technologických řešení je snadné
používání.
Všechny funkce precizního
zemědělství ovládáte velmi
jednoduše prostřednictvím
dotykového displeje na loketní
opěrce SmartTouch.
Navigační systém Valtra Guide
zvyšuje vaši efektivitu
hospodaření bez ohledu
na velikost vaší farmy.
Technologie Smart Farming jsou
dostupné v modelech Versu
a Active.

ISOBUS

TASKDOC® PRO

VARIABLE RATE CONTROL

S Valtra SmartTouch a technologií ISOBUS můžete pracovat s jakýmkoli ISOBUS
kompatibilním nástrojem od jakéhokoli výrobce. Po připojení konektoru do ISOBUS
zásuvky na traktoru se přípojný stroj automaticky načte a zobrazí na displeji
SmartTouch. Jeho prostřednictvím pak ovládáte všechny funkce nářadí a funkce
související s precizním zemědělstvím.

S TaskDoc® Pro vám
odpadá papírování. Stačí
začít pracovat a veškerá
data, které potřebujete,
se vytvoří automaticky.
Po dokončení práce se data
bezdrátově přenesou
do vašeho systému správy
farem (FMS). Vytvořte
si mapy s variabilní aplikační
dávkou pro jednotlivá pole
ve vaší kanceláři a přeneste
je do svého traktoru.
TaskDoc® Pro je snadný
a intuitivní.

VRC automaticky upravuje aplikační dávku stroje
podle předem naplánované předepsané mapy .
Aplikuje to správné požadované množství
(hnojivo, postřik, apod) na každou část pole,
tak, jak je předepsáno v mapě. Šetří zdroje a zlepšuje
kvalitu plodin a výnos.

ISOBUS nářadí funguje na principu„Plug and Play“, takže když připojíte stroj
k traktoru Valtra, všechna příslušná data ze stroje se automaticky nahrají
do terminálu traktoru.

SMART FARMING
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1.

7

2.
3.

VALTRA
SECTION
CONTROL
Section Control
automaticky ovládá
jednotlivé sekce stroje
(rozmetadlo, postřikovač,
secí stroj apod) tak,
aby nedocházelo k překrytí
záběru na souvratích
a na polích nepravidelného
tvaru. Pomocí GPS
navigace stroj ví kde
už jednou jel a při další
jízdě ve stejném místě
automaticky vypne
jednolivé sekce.

VALTRA CONNECT

4.

2

5

2

SMARTTOUCH UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Konstrukce umožňuje snadný pohyb
páky ve všech čtyřech směrech.
Prostřednictvím joysticku lze ovládat tři
okruhy hydrauliky.
Další čtyři okruhy hydrauliky lze ovládat
páčkami v loketní opěrce.
Ovládací tlačítka a spínače jsou
provedeny tak, aby je obsluha rozeznala
i hmatem, proto nejsou tlačítka
s různými funkcemi nikdy stejná.

5.

6.
7.

1

8.

4

9.

5

Tři programovatelná paměťová tlačítka:
lze jim přiřadit ovládání vybraných funkcí
(např. tempomatu) a ovládání souvraťového
managementu.
Páčka ovládání reverzace.
Nejsou potřeba žádné další monitory
pro zobrazování navigace, promítání obrazu
z couvací kamery, nebo pro ovládání strojů
přes Isobus. Všechny funkce a systémy jsou
integrovány do dotykového displeje na loketní
opěrce SmartTouch.
Snadné a přesné nastavení spodní polohy
zadního tříbodového závěsu.
Funkční provedení loketní opěrky - při jízdě
v náročném terénu se řidič může držet madla.

3
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PRNÍ 3 ROKY ZDARMA

Telemetrický systém Valtra Connect vám
umožňuje kdykoliv sledovat traktor a činnosti,
které provádí. Pomocí tohoto systému lze také
provádět správu předpokládané údržby, hlášení
o poruchách a údajích o pracovním výkonu.
Přístup ke klíčovým údajům o všech strojích
ve vašem podniku, včetně dat o běhu motoru,
poloze a provozních hodinách, lze získat
v reálném čase z počítače nebo chytrého
telefonu. Kromě toho lze odeslat podrobné
servisní informace prodejci, který poté může
předpovědět potřebu servisních zásahů
a domluvit vhodný termín, tak,aby zajistil
optimální výkonnost vašich strojů.

Telemetrický systém AGCO pro zákazníky
Přívětivé uživatelské prostředí

Přehledná struktura hlavního obrázkového
menu.

Upravování nastavení posouváním prstem
na požadovanou ho dnotu a automatické
uložení do paměti.

Intuitivní způsob nastavení pomocí
velkých zobrazovacích prvků a snadno
pochopitelných symbolů.

Nastavení hydraulických okruhů
(čas a průtok). Volba ovládacích prvků
hydraulických okruhů předního a zadního
tříbodového závěsu a čelního nakladače.

Snadné zapínání a vypínání vybraných
pracovních světel dotykem na displeji.
Aktivační spínač je spolu s tlačítkem
zapínání majáku umístěn v loketní opěrce.

Pro jednotlivé řidiče a pracovní operace lze
snadno vytvářet profily. Nastavení
ve vybraném profilu se dají jednoduše upravit
a všechny změny se uloží do paměti.

VALTRA TRANSMISSION AUTOMATICS
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NEPŘEKONATELNÉ
FUNKCE PŘEVODOVEK
VALTRA

VERSU
•

Revoluční Powershift : 6PS

•

Hydraulický systém Load Sensing
se 4* elektronicky ovládanými
okruhy

•

Loketní opěrka SmartTouch

•

4 modely G105-G135

Rozjíždějte se a měňte směr jízdy plynule díky páčce ovládání
reverzace. Všechny modely série G mají integrovanou parkovací polohu
a funkci AutoTraction (automatické vypínání spojky při zastavení),
která vám pomůže se snadno a hladce rozjet. Nový šestistupňový
Powershift vám poskytuje lepší volbu pracovní rychlosti než dříve.
Revoluční automatika Valtra zahrnuje funkce automatického řazení AUTO 1 nabízí funkci řazení stupňů pod zatížením v závislosti na zatížení,
ovládání rychlosti pojezdovým pedálem a nastavitelné brzdění motoru,
zatímco AUTO 2 umožňuje obsluze navolit otáčky motoru, při kterých
dojde k řazení stupňů pod zatížením. Všechny modely série G jsou
vybaveny asistentem rozjezdu do kopce, model Versu pak navíc ještě
umožňuje ovládání pojezdové rychlosti joystickem na loketní opěrce,
podobně jako u traktorů s plynulou převodovkou.
Valtra Powershift je tou nejlepší
převodovkou na traktoru. Ovládání máte
pod kontrolou i bez sešlápnutí
spojkového pedálu. Můžete řídit váš
traktor podobně jako stroj s plynulou
převodovkou. Při použití automatického
režimu ovládání převodovka řadí vyšší
a nižší převodové stupně v závislosti
na sešlápnutí pojezdového pedálu tak,
aby vždy bylo dosaženo maximální
úspory paliva.

Modely Versu mají revoluční,
patentovaný hydraulický asistent,
který při požadovaném zvýšeném
průtoku hydraulického oleje
automaticky zvýší otáčky motoru, aniž
by došlo k ovlivnění rychlosti jízdy.
To neumí žádná jiná převodovka
Powershift! K dispozici je také
v modelech Active a Hitech, pokud jsou
vybaveny elektricky ovládanými
čelními okruhy.

HITECH

ACTIVE

•

Revoluční Powershift : 6PS

•

Revoluční Powershift : 6PS

•

Hydraulický systém se zubovým
čerpadlem se 3 mechanicky
ovládanými okruhy

•

Hydraulický systém Load Sensing
se 3* mechanicky ovládanými
okruhy

•

Loketní opěrka Valtra ARM

•

Loketní opěrka Valtra ARM

•

4 modely G105-G135

•

4 modely G105-G135

11

NOVÝ KOMPAKTNÍ
MOTOR
STAGE V
Série G je postavena od základu
jako čtyřválcový traktor.

Motory AgcoPower - jako pohonná
jednotka traktorů Valtra se 70 lety
zkušeností - poskytují vysoký výkon
a točivý moment. Kompaktní 4,4 l
motor s malými rozměry umožňuje
nízké provedení kapoty, čímž
je zaručen výborný výhled.
Systém následného zpracování emisí
dosahuje emisních standardů
Stage V.

Kompaktní jednotka regulace emisí vše v jednom - je umístěna na pravé
straně traktoru pod kabinou, kde
nebrání ve výhledu. Na levé straně
sloupku kabiny je umístěno
zvýšené sání pro přívod čistého
a studeného vzduchu do motoru.

ENGINE

YOUR BEST TRACTOR EXPERIENCE

VÁŠ NEJLEPŠÍ
ZÁŽITEK
Z TRAKTORU.

Pracujete tvrdě. Pracujete v náročných a rozmanitých podmínkách,
provádíte několik činností najednou, pracujete dlouhé hodiny
a překonáváte dlouhé vzdálenosti. Naším úkolem je, aby váš traktor
byl co nejlepší. Náš koncept služeb Connect, Care & Go nabízí
bezkonkurenční praktičnost, která usnadňuje každodenní provoz
a údržbu bez zvýšení nákladů pro majitele. Nejlepší zkušenost
s traktorem není jen stroj nebo okamžik, kdy jej zakoupíte.
My, naši partneři a rozsáhlá síť prodejců jsme tu, abychom
vám pomohli během celého životního cyklu vašeho traktoru.
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YOUR BEST TRACTOR EXPERIENCE
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KLIDNÁ MYSL VE
VAŠICH RUKOU.
Věříme ve fungující spojení mezi našimi zákazníky,
prodejci, traktory a výrobním závodem Valtra.
Můžete si vybrat požadované servisní a záruční balíčky,
které splní vaše očekávání a požadavky. Postaráme se
o vás, aby vy jste se mohli starat o své podnikání.

ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI KDEKOLIV A KDYKOLIV

CONNECT
DATA O PROVOZU
TRAKTORU
A SERVISU

Valtra Connect

Výběrem společnosti Valtra se spojujete s týmem profesionálů,
kteří vám pomohou co nejlépe využít vaše podnikání. Svou
technickou podporu můžete kontaktovat prostřednictvím našeho
online zákaznického portálu. Telemetrické řešení Valtra Connect
zaznamenává po celou dobu aktivitu traktoru a jeho pohyb pomocí
GPS. Můžete si tak zobrazit minulá i aktuální data na vašem
mobilním zařízení. Pomocí těchto údajů můžete vy a váš servisní
partner společnosti Valtra předvídat potřeby údržby a reagovat
rychleji na řešení drobných problémů a vyhnout se dodatečným
prostojům a návštěvám autorizovaného servisního střediska.

BUĎTE BEZ STAROSTÍ

www.valtraconnect.com

CARE

TOVÁRNÍ
PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

Prodloužená záruka Valtra Care vám pokryje náklady na případné
opravy v budoucnu po vypršení standardní záruky.
Cena za prodlouženou záruku se odvíjí od výše spoluúčasti
(0 €, 290 € nebo 590 €) a délky záruky - max. doba 5 let
nebo 6000 provozních hodin.

MAXIMALIZUJTE DOBU VYUŽITÍ TRAKTORU

GO

SERVISNÍ
SMLOUVA

Zajistěte si optimální výkon při zachování efektivity provozu
a maximalizaci zůstatkové hodnoty traktoru již v okamžiku nákupu
stroje! Servisní smlouvy Valtra Go zajišťují pravidelnou a důkladnou
údržbu, která prodlouží spolehlivý provoz vašeho traktoru Valtra.
Náklady na údržbu jsou ve srovnání s náklady na následné opravy
v důsledku nedostatečné údržby malé. Servisní balíček Valtra Go
zahrnuje všechny předepsané práce údržby pro nové i použité stroje
až do 10000 provozních hodin.

YOUR BEST TRACTOR EXPERIENCE
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VLASTNICTVÍ
TRAKTORU
VALTRA.
Neexistují dvě farmy, které jsou úplně stejné.
Každá z nich má jedinečné vlastnosti
a individuální výzvy. Proto nabízíme flexibilní
řešení, které vám pomůže maximalizovat
vaše zisky.
Peněžní tok vaší farmy může
být často nepředvídatelný
a ovlivněn mnoha vnějšími
faktory. Vynaložené náklady
i příjmy se liší v závislosti
na ročním období, takže není
jednoduché udržet stálý přísun
financí. Abyste byli úspěšní
a měli jste klid, potřebujete
finanční stabilitu a plnou
kontrolu nad svými náklady.

Nová Valtra série G přichází
s inovativními funkcemi
precizního zemědělství a spolu
se službami Valtra Connect,
Care a Go je klíčem k vašemu
efektivnímu hospodaření.
Financování strojů Valtra je
nyní snazší a flexibilnější než
kdykoli předtím.

Stroje a zařízení jsou životně
důležitou součástí na jakoukoli
činnost kolem vaší farmy.

ZJISTIT VÍCE

YOUR BEST TRACTOR EXPERIENCE
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UNLOCK

Chybí vám funkce precizního zemědělství? Navigace Valtra Guide
je klíčem ke světu SmartFarming, kde vám otevírá mnoho možností.
Tím že si objednáte traktor vybavený navigací můžete si jej hned
a nebo později dovybavit všemi funkcemi precizního zemědělství.
Ceny a další informace o aktualizaci a aktivaci funkcí získáte
od vašeho prodejce.

Na internetu jsou k dispozici i starší výtisky
časopisu, takže si můžete přečíst vše, co vás
zajímá.

VÁŠ PRODEJCE VALTRA
Všichni prodejci společnosti Valtra mají odborné
znalosti týkající se traktorů a přípojných zařízení.
Rozumí po technické stránce vašemu traktoru
i situacím, s nimiž se setkáváte při své
každodenní práci. Na svého prodejce se můžete
vždy obrátit, nejen při nákupu nového traktoru
a jeho financování, ale poradí vám také s dalším
vybavením, doplňkovými službami, s údržbou,
servisem nebo s náhradními díly.

AKADEMIE AGCO
Traktory a související technologie, zejména
systémy precizního zemědělství, se vyvíjejí
rychlým tempem. Vzdělávací projekt Akademie
Valtra zajišťuje nepřetržitě školení prodejců
a servisních techniků, od nichž vždy obdržíte
nejnovější odborné informace.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ - VŽDY K DISPOZICI
Komplexní služba náhradních dílů společnosti
Valtra dodává potřebné díly co nejrychleji,
ideálně do následujícího dne ráno. Tím vám
pomáhá udržet traktor v produktivním stavu
s minimální prodlevou i při maximálním vytížení.
Štítek AGCO Parts zaručuje, že jste obdrželi
originální náhradní díly od společnosti Valtra,
které byly pečlivě zkontrolovány a vyzkoušeny.

SPOLEČNOST AGCO UKAZUJE CESTU VPŘED
AGCO je jedním z nejvlivnějších výrobců
zemědělských strojů na světě – zaujímá vedoucí
postavení ve vývoji produktů, v technologiích
a ve službách zákazníkům. AGCO je největším
výrobcem na světě, který se zaměřuje výhradně
na zemědělství. Zásluhou řešení založených
na špičkových technologiích a bohatých
zkušenostech z celosvětového zemědělství
má společnost AGCO jedinečnou pozici umožnit
vám zvyšování vaší produktivity.

Společnost AGCO uspokojuje individuální
potřeby zákazníků v zemědělství. Velká
nabídka značek a služeb umožňuje
zákazníkům poskytnout přesně to,
co potřebují.
VALTRA TEAM
Valtra Team je náš časopis pro zákazníky,
který vychází dvakrát ročně. Každé vydání
obsahuje užitečné informace o posledních
inovacích a nejnovějších a nejefektivnějších
metodách práce.

VALTRA KOLEKCE
Nabídka obsahuje vysoce kvalitní oblečení,
doplňky a příslušenství pro práci i volný čas.
Materiály jsou pečlivě vybírány podle typu
oblečení. Například nejnovější kolekce pracovních
oděvů se vyznačuje lehkými, a přesto mimořádně
odolnými materiály. Nepřehlížíme styl ani
jednotlivé detaily a díky tomu oblečení odráží
moderní design společnosti Valtra.

OPTION PACKAGES
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VOLBA
PAKETŮ

Série G je k dispozici se čtyřmi
různými volitelnými pakety, takže
si rychle a snadno vyberete
výbavu, kterou potřebujete.

COMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

Paket Comfort zvyšuje vaše
pohodlí pomocí prvků
výbavy jako:

Paket Technology zahrnuje funkce, které
usnadňují práci a zvyšují produktivitu.
Je dostupný pro modely Active a Versu.
Obsahuje prvky výbavy jako:

Paket Technology Pro
zahrnuje vše, co potřebujete
pro precizní zemědělství.

• Navigace Valtra Guide: jedna ze 4
možností, s anténou Novatel
nebo Trimble

• Wayline Asistent

• Příprava na navigaci + Quick Steer
(pouze Versu)
• Přední odpružená náprava
• Odpružená kabina a vzduchem odpružené
sedadlo řidiče

• ISOBUS vzadu

• Pracovní světla Premium nebo Premium+
s LED světlomety

• Systém regulace prokluzu ASR
s radarovým snímačem (pouze Versu)

• Automatika zadních světel při couvání

• Přídavné elektrické zásuvky

• Přídavný terminál SmartTouch
• Section control
• Variable rate control
• Tasdoc® Pro

• Valtra Connect na 3 roky (pouze Versu,
HiTech a Active za příplatek)
• Loketní opěrka s joystickem

K dispozici jsou pakety výbavy pro práci s čelním
nakladačem, komfortní paket pro zvýšení pohodlí
obsluhy a pakety s nejmodernějšími
technologiemi a funkcemi pro precizní
zemědělství. Podívejte se a zjistěte, který volitelný
paket výbavy nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

1. VYBERTE SI VÁŠ
OPTIMÁLNÍ PAKET

TECHNOLOGY PRO
TECHNOLOGY
COMFORT

2. VYBERTE SI

ČELNÍ
NAKLADAČ

3. VYBERTE SI DALŠÍ
PRVKY VÝBAVY
ZE STUDIA

VALTRA
UNLIMITED

FRONT LOADERS
Série G je vynikajícím společníkem pro práci s čelním nakladačem
a paket Front Loader je tu pro umocnění lehkosti během práce.
Skvělý výhled z traktoru a dobrý poloměr otáčení dokonale doplňují
tento paket, který zahrnuje:
• Čelní nakladač a konzoli montovanou přímo ve výrobním závodě
• Prosklená střecha pro perfektní výhled při manipulaci

VALTRA
UNLIMITED
Do libovolného paketu můžete
navíc přidat prvky výbavy Valtra
UNLIMITED.
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VY MÁTE PRÁCI.
MY MÁME ŘEŠENÍ.
Existují stovky tisíc vlastníků strojů vykonávajících tisíce zcela
odlišných úkolů. Proto existuje Valtra UNLIMITED, která nabízí
neomezená řešení. Nejde jen o vybírání určité barvy nebo
doplňku výbavy. Jde o nové příležitosti, o nalezení nových
způsobů jak být profesionálnější a výkonnější.
Ať už v zemědělství, lesnictví, komunálním sektoru nebo
ve zcela jiném odvětví. S tím správným vybavením se traktor
Valtra stává víceúčelovým vozidlem, které vás ve vaší
práci posune dál.
Valtra UNLIMITED vám nabídne opravdu
neomezené možnosti. Speciální lakování dá
vašemu traktoru vzhled, za kterým se každý
otočí.

Na veškeré příslušenství a vybavení nabízené
prostřednictvím studia Valtra UNLIMITED
se vztahuje záruka výrobce a je pro ně rovněž
zajištěn servis a dodávka náhradních dílů.

Někdy je pro práci v komunálním nebo
armádním sektoru vyžadováno speciální
barevné provedení. Valtra UNLIMITED zajišťuje
splnění těchto požadavků.

Mezi nejčastější doplňky a vybavení, které
nabízí studio UNLIMITED, patří speciální
lakování, přídavná světla, majáky, stereo
VALTRA UNLIMITED systémy a mnoho dalšího.

Přizpůsobit k obrazu svému si lze rovněž
i vnitřek kabiny, ať už se jedná o kožené sedadlo
či volant a nebo provedení plastových obložení
v různém dekoru.

UNLIMITED

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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TECHNICKÁ
DATA
105 - 135 k

Min 4405 - Max 4600 mm

B

S navigací Valtra Guide - Max 2910

Min 2755 - Max 2830 mm

A

Min 1720 - Max 2525 mm

Šířka přes blatníky

KG

A: lesní: 1858 mm
B: úzké: 2034 mm
C: široké: 2310 mm

Pohotovnostní hmotnost 5140 kg
Max ceková hmotnost 9500 kg

MODEL

HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

ROZMĚRY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28

MAX VÝKON

MODEL
G105

G135

MAX. TOČIVÝ MOMENT NM

2550
4405

Délka (s čelním TBZ) [mm]

4600

Výška bez navigace Valtra Guide [mm]

2830

Šířka, max. [mm]

2460

Poloměr otáčení [m]

4.9

Světlá výška vpředu [mm]

443

k

kW

k

kW

STD

NAVÝŠENÍ

105

78

110

82

440

470

Světlá výška vzadu (bez závěsu) [mm]

460
5140

115

85

120

90

460

510

Hmotnost (plné nádrže + řidič] [kg]

ECO

115

86

125

93

518

555

Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]

41/59

STD

125

93

130

97

520

540

Max. celková hmotnost [kg]

9500

560

Objem plastové palivové nádrže [l]

200

Objem ocelové palivové nádrže [l]

160

Objem nádrže na AdBlue [l]
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Min. velikost zadních pneu (SRI* 750)

420/85R34 + 340/85R24

Max. velikost zadním pneu (SRI* 825)

600/65R38 + 480/65R28

G115
G125

MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM

Rozvor [mm]
Délka (bez čelního TBZ) [mm]

135

100

145

107

550

Navýšení výkonu v dopravě od převodového stupně B5.
Navýšení výkonu na vývodové hřídeli Sigma Power k dispozici při otáčkách 540 a 1000.

*SRI = index obvodové rychlosti

C

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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MODEL

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTOR

VERSU

MODEL

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

HYDRAULIKA

Agco Power

44 MBTN-D5

Zvedací síla zadního TBZ (max. kN)

Počet válců

4

Zvedací síla zadního TBZ v celém rozsahu [kN]

60
50

Zdvihový objem [l]

4.4

Zvedací síla předního TBZ v celém rozsahu [kN]

30, volitelně

Otáčky motoru při max. výkonu [ot/min]

2000

Hydraulický systém

Zubové čerpadlo

Jmenovité otáčky motoru [ot/min]

2200

Výkon čerpadla [l/min]

100

Otáčky motoru při max. točivém momentu [ot/min]

1500

Převodový a hydraulický olej

* G125 Eco-režim max. výkon při ot. motoru [ot/min]

1750

Zadní mechanicky ovládané vnější okruhy

2 nebo 3

--

* G125 Eco-režim max. toč. moment při ot. motoru [ot/min]

1250

Zadní elektronicky ovládané vnější okruhy

--

3 nebo 4

Load Sensing
110
společná náplň

Volnoběžné otáčky [ot/min]

850

Zadní ON/OFF vnější okruhy

Volnoběžné otáčky (parkovací poloha) [ot/min]

700

Přední elektronicky ovládané vnější okruhy

1, volitelně
2,3 nebo 4

Servisní interval (h)

600

Množství oleje k dispozici pro nářadí [l]

24 (s přidanou náplní 44)

Emisní norma

Stage V

VÝVODOVÁ HŘÍDEL

Technologie snižování emisí

DOC + DPF + SCR

Dvourychlostní při ot. motoru [ot/min]

540@1920 + 1000@1964

Třírychlostní při ot. motoru [ot/min]

540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

PŘEVODOVKA
Počet převodových stupňů

24+24R

Třírychlostní + závislost na pojezdu

29.23 / otáčka zadního kola

Počett převodových stupňů s plazivými převody

48+48R, volitelně

Přední vývodová hřídel, volitelně při ot. motoru [ot/min]

1000@1920

Převodové skupiny (rozsahy)

4 (A, B, C, D)

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Počet převodových stupňů řazených pod zatížením

6

Loketní opěrka Valtra ARM

STD

--

Rychlostní rozsah při ot. motoru 2200 [km/h]

1.3 - 43

Loketní opěrka Valtra SmartTouch

--

STD

Max. rychlost 43 km/h při ot. motoru [ot/min]

1910

Valtra Connect

*EcoSpeed model, 43 km/h při ot. motoru [ot/min]

1640

Valtra Guide

Min. rychost s plazivými převody při ot. motoru 2200 [km/h]

0.11

Odpružení přední nápravy

hydraulicky, volitelně

volitelně
--

volitelně

Každý den žijete na plný plyn.
Pracujete v náročných prostředích, podnebí a krajině.
Tvrdě pracujete, sedáváte v traktoru dlouhé hodiny a přepravujete se na veliké vzdálenosti.
Provádíte úkoly, které vyžadují rychlost, výkon a přesnost.
Chcete-li mít nade vším maximální kontrolu, zasloužíte si spolehlivého partnera.
Abyste byli vždy tam, kde máte být, potřebujete nejchytřejší stroj.
Proto všichni věříme traktorům Valtra.
Usilovně pracujeme na tom, aby byla vaše těžká každodenní práce nyní snadná.
Vyrábíme stroje, které jsou navenek odolné a uvnitř chytré.
Naše stroje jsou konstruovány tak, aby vydržely.
Vytvořeno pro práci. Vytvořeno pro vás.

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

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

Traktory, které jsou uvedeny v této brožuře, mohou být vybaveny zvláštními doplňky.
Možné změny - všechna práva vyhrazena.

