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MES SUNKIAI DIRBAME, 
KAD JŪSŲ SUNKUS 
DARBAS BŪTŲ LENGVAS
“Valtra” pagrindinis dėmesys skirtas pažinti savo 
klientus, suprasti jų poreikius ir suteikti jiems 
geriausią traktoriaus patirtį. Jei ieškote mažos 
mašinos, kuri atlieka darbus, A serija yra jūsų 
puikus partneris. Ji turi daug savo didelių brolių 
funkcijų, bet yra labai kompaktiškos formos. 
Smagu vairuoti, lengvas ir judrus, neinant į 
kompromisus dėl galios. Užeikite į erdvų saloną, 
sėskitės ir pasižiūrėkite pats. Ši mašina yra sukurta 
darbui.

Apdovanojimus pelnanti A serija yra puikus 
mūsų dizaino principo pavyzdys, forma eina 
kartu su funkcija. Ji siūlo neprilygstamą 
pusiausvyrą tarp vikraus judėjimo ir 
optimalios galios - tiek ant žemės, tiek su 
padargais. Kaip su visais „Valtra“ traktoriais, 
A serijos traktorių yra lengva naudoti ir jis 
patikimas su bet kokia užduotimi, su kuria 
susiduriate.

Mes visada galvojame apie jūsų geriausią 
darbo dieną, o tikroji A serijos žvaigždė 
yra kabina ir jos ergonomika. Patogi ir 
funkcionali kabina, į kurią patogu įlipti ir 
iš jos išlipti. Kai patogiai sėdite, jūs turite 
puikų aplinkos matomumą, taip pat galite 
visiškai kontroliuoti savo darbą su nauja ir 
patobulinta vartotojo sąsaja.
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KOMFORTAS VISĄ DIENĄ
Kabina yra sukurta taip, kad 
galėtumėte dirbti patogiai. Jūs 
gaunate daug vietos, puikią prieigą 
prie valdymo ir puikų matomumą. 
Užeikite ir atsisėskite, jausitės lyg 
namuose.

PRIEKINIO KRAUTUVO SPECIALISTAS
Nuožulnus variklio dangtis ir dideli langai suteikia 
platų darbo zonos matomumą, o priekinio 
krautuvo rėmas yra integruotas į traktoriaus 
važiuoklę gamykloje nepriekaištingam darbui.

DVIEJŲ TIPŲ 
TRANSMISIJA
Pasirinkite iš dviejų 
transmisijų variantų: 
„HiTech4“ elektroninė 
transmisija ir 
GL mechaninė 
transmisija. Abi yra 
lengvai naudojamos 
ir padės jums dirbti 
be nuovargio.

MAŽASIS MILŽINAS
A serijos traktorius mažas, 
bet jo našumas - didelis. 
Kad ir kur būtumėte - nuo 
ankštų erdvių iki atvirų 
laukų - jis suteikia jums 
galią atlikti darbą.
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ĮLIPKITE IR 
PRADĖKITE
A serijos traktorius yra jūsų darbo mašina. 
Atsisėskite į vairuotojo sėdynę ir pamatysite kodėl. 
Erdvi kabina leidžia jums iškart pradėti dirbti, kai 
niekas netrukdo ir viską lengvai pasiekti.

Pasirinkę A seriją gausite 
kompaktišką traktorių, kuris 
užtikrina didelį produktyvumą ir 
komfortą visą dieną. Kabina yra 
ergonomiška ir tyli, ji suteikia 
jums puikų matomumą visomis 
kryptimis. 

Su „Valtra“ gausite tinkamiausią 
traktorių jūsų poreikiams. Visi 

septyni A serijos modeliai gali būti 
su GL mechanine transmisija. 
Mūsų populiarūs 105 ir 115 
AG modeliai taip pat gali būti 
su „HiTech4“ keturių žingsnių 
„Powershift“ transmisija, kuri yra 
valdoma elektroniniu būdu. Visi A 
serijos traktoriai yra su jau gerai 
žinoma “Valtra” transmisija ir 
integruotu rankiniu stabdžiu.

2. ŽIŪRĖTI
PUIKUS MATOMUMAS Į VISAS PUSES
Jūs galite puikiai matyti priekyje ir šonuose, padargus 
gale ir aukštai dirbdami su priekiniu krautuvu.

3. DARBAS
PAGAMINTA PRODUKTYVUMUI
A serijos traktorius yra suprojektuotas 
ergonomiškai, juo lengva naudotis ir jis 
turi galios, reikalingos darbui su jūsų 
padargais.

1. PRIEIGA   
BE KLIŪČIŲ
Ženkite vidun paprastai saugiais 
laipteliais, pakreipkite vairo 
kolonėlę su pedalu, kad būtų 
patogu, ir mėgaukitės gera 
sėdėjimo vieta, kad vairavimo 
padėtis būtų puiki.
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4. GL MODELIAI
LENGVAI NAUDOJAMA MECHANINĖ TRANSMISIJA 
Mechaniškai paprasta konstrukcija, kurią lengva 
naudoti. Yra bazinė 12 + 12R transmisija arba 
daugiau su „HiTech2“/ypatingai lėtos eigos pavara - 
viskas įdiegta, kad galėtumėte dirbti be nuovargio.

10. „CONNECT, 
CARE & GO“
A SERIJA YRA PRIJUNGTA
Sekite savo traktoriaus veiklą 
su „Valtra Connect“ telemetrijos 
sprendimu, mėgaukitės ramybe 
su „Valtra Care“ pratęstos 
garantijos sutartimi ir maksimaliai 
padidinti darbo laiką su „Valtra 
Go“ aptarnavimo sutartimi.

5. „HITECH4“ MODELIAI
ELEKTRONINIS TRANSMISIJOS VALDYMAS
Rafinuotas sprendimas be pavarų svirčių, su greičiu, 
atitinkančiu jūsų darbą ir vis tiek paprastas naudoti. 9. MAŽOS 

NUOSAVYBĖS 
IŠLAIDOS
EFEKTYVUS IR PRODUKTYVUS
Įperkamas pirkinys yra tik istorijos 
pradžia - palyginkite mažas 
kuro ir aptarnavimo išlaidas su 
mašinos našumu ir pamatykite, 
kiek jūs uždirbsite. 

7. PIRMIAUSIAI 
KRAUTUVAS
SUKURTAS DARBUI SU PRIEKINIU KRAUTUVU
Subalansuota važiuoklė leidžia lengvai ir 
patikimai dirbti su aukštos kokybės „Valtra“ 
priekiniais krautuvais. Puikus matomumas ir 
elektroninis valdymas daro jį dar geresnį.

6. GALIOS 
HIDRAULIKA
IŠNAUDOKITE VISAS SAVO PADARGŲ 
GALIMYBES
A serijos traktorius suteikia jums 
aukštą hidraulinio siurblio pajėgumą 
efektyviam darbui su padargais ir 
priekiniu krautuvu.

8. LENGVAS 
APTARNAVIMAS
SUKURTAS DARBUI
Penki greitos patikros taškai 
garantuoja nepertraukiamą darbo 
dieną. Visą techninę priežiūrą 
lengva atlikti.
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PRIEKINIO KRAUTUVO 
SPECIALISTAS
A serija sukurta taip, kad galėtumėte visiškai valdyti 
traktorių ir priekinį krautuvą, kad galėtumėte saugiai 
ir efektyviai dirbti visomis sąlygomis. Dėl kompaktiško 
dydžio jūs gaunate nedidelį posūkio spindulį. Dėl didelių 
kabinos langų ir netrukdomo matomumo jūs puikiai 
matote savo krovinį ir aplinką net ir su pakeltu krautuvu. 
Priekinis krautuvas turi išlenktus kėlimo strypus, kurie 
eina pagal traktoriaus variklio dangčio liniją, kad būtų dar 
geresnis matomumas.
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1. Aiškus ir modernus sijų dizainas su 
uždaru vamzdynu

2. Lenkti lygiagretūs kėlimo strypai, kurie 
eina pagal traktoriaus variklio dangčio 
liniją

3. Puikus įrankių ir priedų matomumas

4. Didelis siurblio našumas, skirtas 
efektyviai dirbti priekiniu krautuvu

5. Papildomas stogo langas, skirtas 
išskirtam priekio matomumui

6. Elektrinis porankis su svirtele priekinio 
krautuvo valdymui

7. „SoftDrive“ krautuvo pakaba ir tikslus 
savaiminis išlyginimas

8. „Lock-and-go“ sistema greitam 
krautuvo pritvirtinimui ir nuėmimui

9. Integruotas didelės galios rėmas, 
sumontuotas gamykloje
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SUPROJEK-
TUOTA PAGAL 
VAIRUOTOJĄ
„Valtra“ traktoriai nuo pat pradžių yra 
projektuojami tam, kad padėtų jums 
nuveikti daugiau. Kiekviena mūsų 
pridėta funkcija ir kiekviena mūsų 
atnaujinta detalė yra tam, kad būtų 
kuo paprasčiau, patogiau ir lengviau 
naudoti.

2 LINIJŲ PRIEKABOS STAB-
DŽIAI
Penktos kartos A serijos traktoriuje 
dabar yra 2 linijų hidraulinių arba 2 
linijų pneumatinių priekabos stabdžių 
pasirinkimas, kuris padės jums laikytis 
ES taisyklių. Traktorius automatiškai 
nustato priekabos stabdžių sistemos 
tipą, todėl galite naudoti tiek vienos, 
tiek dviejų linijų stabdomas priekabas.

Kai kurių detalių galite ir nepastebėti - taip mes ir 
norėjome. Pavyzdžiui, su triukšmu yra svarbu tai, 
ko nėra. A serijos kabina suprojektuota taip, kad 
triukšmo lygis būtų tik 75 dB. Kabinos struktūra yra 
dar vienas puikus pavyzdys – ji siaura priekyje, 
kad padėtų jums manevruoti mažose erdvėse, kaip 
gyvulininkystės pastatai ar tankūs miškai, tačiau 
ji yra plati ties jūsų pečių linija, kad darbui būtų 
maksimalus komfortas.

PUIKUS VAIZDAS
Visas traktorius yra sukurtas 
taip, kad būtų puikus 
matomumas ištisus metus. 
Pradedant kompaktišku varikliu 
ir nuožulniu variklio dangčiu, 
jūs gaunate geriausią priekio 
apačios matomumą rinkoje. 
Erdvi šešių statramsčių kabina 
turi aukštyn išsilenkiantį priekinį 
stiklą ir A statramstį, kad būtų 
galima matyti priekyje, taip pat 
didelį galinį langą ir trumpą 
stogą, kad būtų galima gerai 
matyti gale. Su pasirenkama 
180° apsisukančia sėdyne, 
jis idealiai tinka specialiems 
darbams, tokiems, kaip 
miškininkystė. Mes taip pat 
siūlome galingus darbinius 
žibintus, galines ir viršutines 
šviesas, kad galėtumėte 
apšviesti savo darbo teritoriją 
bet kuriuo metu. 
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AGCO telemetrija klientui
Visiškai į klientą ir vartotoją 
orientuota naudotojo patirtis

„AUTOTRACTION“ VISU-
OSE MODELIUOSE
Garsioji „Valtra“ „AutoTraction“ 
leidžia jums vairuoti savo A 
serijos traktorių neliečiant 
sankabos. Naudodami 
„AutoTraction“ galite sustabdyti 
traktorių tiesiog nuspausdami 
stabdžius, o atleidus stabdžius 
traktorius vėl pradeda judėti. 
„Autotraction“ visada yra 
prieinama ir paruošta naudoti 
- jūs ją galite įjungti ir išjungti, 
naudodami tvirtą svirtinį jungiklį 
B statramstyje. Kai reikia, 
sankabą galite lengvai įjungti 
paspausdami abu stabdžių 
pedalus, kai greitis mažesnis 
nei 20 km/val. Be to, visi A 
serijos traktoriai yra su jau gerai 
žinoma “Valtra” transmisija ir 
integruotu rankiniu stabdžiu.

LENGVAS HIDRAULINIS VALDYMAS
Visi A serijos modeliai turi elektriniu būdu 
valdomą „AutoControl“ keltuvą, kuris užtikrina 
optimalią kėlimo galią pagal jūsų traktoriaus 
dydį. Su atviro centro hidrauline sistema galite 
greitai valdyti priekinį krautuvą ir padargus. Jūsų 
traktoriuje gali būti įrengta iki trijų nuotolinio 
valdymo vožtuvų, taip pat galima įsigyti hidraulinį 
srauto valdymą. Vožtuvai turi greitas jungtis, 
kad galėtumėte lengvai pritvirtinti ir atjungti 
padargus.

„VALTRA CONNECT“
„Valtra Connect“ yra mūsų telemetrijos sprendimas, 
kuris nuolat įrašinėja traktoriaus veiklą ir GPS vietą. 
Jūs galite pasiekti ir peržiūrėti istoriją ir realaus laiko 
duomenis savo mobiliajame prietaise bet kur ir bet 
kada. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ 
paslaugų partneris gali numatyti techninės priežiūros 
poreikį, greičiau reaguoti, kad išspręstų nedideles 
problemas ir išvengtų papildomų apsilankymų 
įgaliotuose techninės priežiūros centruose. 

„Valtra Connect“ galima įsigyti visuose A serijos 
traktoriuose - tiek GL, tiek „HiTech4“ modeliuose.

PATOBULINTA VARTOTOJO SĄSAJA
Penktos kartos A serijos traktoriuje yra daug patobulinimų, 
kurie palengvina traktoriaus valdymą. Tai apima 
„AutoTraction“ įjungimo/išjungimo jungiklį, naują 
akceleratoriaus pedalą ir patobulintą galinio keltuvo jungiklį. 

„HiTech4“ modeliuose taip pat yra 4 ratų pavaros ir 
diferencialo blokavimo mechanizmo jungikliai, išorinis GTV 
įjungimo/išjungimo jungiklis galiniame sparne ir elektroninis 
porankis, skirtas lengvam padargo ir priekinio krautuvo 
valdymui.
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„HITECH“GL MODELIS
• Revoliucinė „Powershift“ 

transmisija: 6PS
• Atviro centro hidraulika su 3 

mechaninėmis ritėmis
• Vidurinis spec. porankis
• 2 modeliai A105, A115

LENGVAI 
NAUDOJAMOS 
„VALTRA“ 
TRANSMISIJOS
Penktos kartos A serijoje yra septyni galingi 
modeliai ir visi jie yra GL versijos su lengvai 
naudojama mechanine pavara. GL transmisija yra 
geriausia mechaninė transmisija, kuri kada nors 
buvo šio dydžio traktoriuose, o 12 pirmyn ir 12 atgal 
pavarų yra sugrupuotos į dvi grupes, kad sumažintų 
svirties pokyčius. 

“HiTech4” elektrinė transmisija 
yra prieinama M važiuoklės 
modeliuose, taip pat pristatėme 
“HiTech2” transmisijas S 
važiuoklės modeliuose. „HiTech2“ 
transmisija turi 24 pavaras pirmyn 
ir 24 atgal su 6 sinchronizuotais 
krumpliaračiais 2 diapazonuose. Ji 
taip pat apima „Powershuttle“ su 2 
greičių „Powershift“ transmisija ir 
greičio atitikimą. Siekiant didesnio 
tikslumo, „HiTech2“ turi platų darbinį 
diapazoną su 12 pavarų, apimančių 
7–17 km/val. greitį.

Visose trijose važiuoklėse gali 

būti įrengta 12+12R transmisija su 
šešiais greičiais kiekviename iš 
dviejų greičio diapazonų. „HiTech4“ 
elektra valdoma transmisija yra 
skirta M važiuoklei, joje yra keturi 
diapazonai ir keturios „Powershift“ 
pavaros, kurias taip pat galima 
valdyti automatiškai. Taip pat greitai 
ir lengvai galima pakeisti grupės 
pavaras tiesiog naudojant svirtinį 
jungiklį. Visą važiavimo greitį galima 
pasiekti sumažintomis variklio 
apsukomis, kad būtų taupomi 
degalai. Visi modeliai standartiškai 
yra su keturių ratų pavara ir 
„Autotraction“.

MODELIS
S VAŽIUOKLĖ

A75 - 95
M VAŽIUOKLĖ
A105 IR A115

L VAŽIUOKLĖ
A125 IR A135

Variklio galia 75, 85, 95 AG 105, 115 AG 125, 135 AG

Variklis

Nauji V etapo 3 cilindrų 
kompaktiškos serijos 

varikliai iš
„AGCO Power“

Nauji V etapo 4 cilindrų 
kompaktiškos serijos 

varikliai iš
„AGCO Power“

Nauji 4 cilindrų 
„Compact“ serijos 

varikliai iš
„AGCO Power“

Ratų bazė 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Transmisija

GL MODELIAI
Mechaniškai valdoma 

transmisija

„Valtra“ „Power shuttle“ 
transmisija 12+12R

arba su „HiTech2“ 24+24R

„Valtra“ „Power shuttle“ 
transmisija 12+12R

„Valtra“ „Power shuttle“ 
transmisija 12+12R

„HITECH 4“ MODELIAI
Elektroniškai valdoma 

transmisija su papildoma 
lėtos eigos pavara 

pasirinktinai.

„Valtra“ „HiTech 4“ su keturių 
pakopų „Powershift“; 
16+16R transmisija

Elektrinis valdymas, nėra 
pavarų svirčių

SUKURKITE SAVO „VALTRA“ A SERIJĄ
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V ETAPO „COMPACT“ 
VARIKLIAI

Naujausi A serijos modeliai turi „AGCO 
POWER“ MBTN-D5 variklius. Trys 
mažiausi modeliai turi trijų cilindrų 3,3 
litro variklius, o keturi didžiausi modeliai 
turi keturių cilindrų 4,4 litrų variklius. Šie 
patogūs naudoti varikliai yra aprūpinti 
moderniausiomis technologijomis - 
tokiomis, kaip „Common Rail“ 1600 

barų degalų įpurškimu ir keturių vožtuvų 
cilindrų galvutėmis, o jų techninės 
priežiūros intervalas yra 600 valandų. 

Kompaktiškas variklis reiškia, kad 
variklio dangtis gali būti mažesnis, ir jūs 
turėsite geresnį matomumą važiuojant. 
V etapo išmetamųjų teršalų papildomo 

apdorojimo įrenginys yra po kabina, kad 
būtų užtikrintas optimalus matomumas. 
Į visą paketą įeina DOC, DPF ir SCR 
naudojant „AdBlue“, o kadangi nėra 
išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR), 
variklis visada naudoja gryną, švarų 
orą.

Su penktos kartos A serija gaunate daugiau galios 
iš pažangių ir kompaktiškų variklių. Visi vidutinės ir 
didelės važiuoklės modeliai su keturių cilindrų varikliais 
dabar turi 5 AG daugiau nei ankstesnės kartos.

„VISKAS VIENAME“ PAPILDOMO 
APDOROJIMO SISTEMA SU
Dyzelino oksidacijos katalizatoriumi (DOC),
Dyzelino kietųjų dalelių filtru (DPF) ir
Selektyvia katalizine redukcija (SCR).
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LENGVA KASDIENĖ PRIEŽIŪRA 
Jums tik reikia greitai patikrinti penkis taškus, kad būtų 
užtikrinta nepertraukiama darbo diena. Visą techninę 
priežiūrą atlikti lengva. 

Patikrinkite, ar vizualiai nesimato padangų slėgio sumažėji-
mo ir alyvos nuotėkio. Nuvalykite groteles ir radiatorių.

Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.

Patikrinkite degalų ir „AdBlue“ lygius.

Patikrinkite variklio alyvos lygį.

Patikrinkite transmisinės alyvos lygį.

VISADA PRISIJUNGĘS. 
VISADA VALDOMAS.
Jūs sunkiai dirbate. Jūs dirbate sudėtingoje ir įvairioje aplinkoje, 
dirbate penkis darbus vienu metu, dirbate ilgas valandas ir 
nuvažiuojate didelius atstumus. Mūsų darbas – padaryti, kad jūsų 
traktoriaus patirtis būtų kuo geresnė. Mūsų paprasta „Connect, 
Care & Go“ paslaugų koncepcija siūlo neprilygstamą praktiškumą, 
kuris palengvina kasdienę veiklą ir priežiūrą, nepridedant 
papildomų išlaidų. Geriausia traktoriaus patirtis yra ne tik mašina 
ar įsigijimo momentas – mes, mūsų partneriai ir mūsų didžiulis 
prekybos atstovų tinklas yra tam, kad padėtų jums per visą 
traktoriaus naudojimo ciklą.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

DVASIOS RAMYBĖ. 
JŪSŲ RANKOSE.
Mes tikime sklandžiais tarpusavio ryšiais tarp 
mūsų klientų, prekybininkų, mašinų ir “Valtra” 
gamyklos. Prijungę galite pasirinkti norimą 
techninės priežiūros ir garantinių priemonių 
paketą, kad jis atitiktų jūsų lūkesčius ir 
reikalavimus. Mes rūpinamės jumis, kad jūs 
galėtumėte rūpintis savo verslu.

LIKITE PRISIJUNGĘ VISUR, VISADA 
Pasirinkę „Valtra“ traktorių, jūs prisijungiate prie profesionalų 
komandos, kuri padeda jums kuo geriau išnaudoti visas savo 
verslo galimybes. Galite susisiekti su savo vietine pagalba per 
mūsų klientų portalą, kuris taip pat suteikia jums 24/7 prieigą 
prie mokymo medžiagos, sutarčių informacijos ir paslaugų 
apie jūsų mašiną. „Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas 
visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir GPS judesius. Ji gali 
rodyti istoriją ir realaus laiko duomenis mobiliajame telefone, 
kur bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duomenų. Naudojant 
šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ paslaugų partneris gali 
numatyti techninės priežiūros poreikį ir greičiau reaguoti, 
kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų 
apsilankymų įgaliotuose techninės priežiūros centruose.

VISIŠKA RAMYBĖ
Su “Valtra Care” prailgintos garantijos sutartimis galite 
turėti visišką ramybę ir saugumą nuo papildomų išlaidų už 
nesidėvinčias dalis. „Care“ leidžia nustatyti pridėtines išlaidas 
įsigyjant „Valtra“ traktorių arba pasibaigus standartinės 
garantijos galiojimo laikui. Sistema yra lanksti ir siūlo tris 
perteklinius - 0 EUR, 290 EUR arba 590 EUR - lygius, kurie 
gali būti panaudoti iki 5 metų arba 6,000 valandų.

MAKSIMALIAI PADIDINKITE SAVO DARBO LAIKĄ
Fiksuokite savo išlaidas įsigydami „Valtra“ mašiną ir 
užtikrinkite optimalų traktoriaus veikimą, tuo pat metu 
garantuojant efektyvumą ir maksimaliai padidinant mašinos 
likutinę vertę! “Valtra Go” aptarnavimo sutartys užtikrina 
reguliarią ir išsamią techninę priežiūrą, kuri prailgins patikimą 
jūsų “Valtra” traktoriaus veikimą. Techninės priežiūros išlaidos 
yra nedidelės, palyginti su remonto išlaidomis, atsiradusiomis 
dėl priežiūros stokos. „Valtra Go“ techninės priežiūros pakete 
yra visi nurodyti techninės priežiūros darbai, kuriuos galima 
atlikti iki 10 000 valandų naujoms ir naudotoms mašinoms.

„CONNECT“
TRAKTORIAUS DUOMENYS, 

INFORMACIJA IR 
PASLAUGOS.

„CARE“
PRAILGINTA GAMYKLOS

GARANTIJA.

„GO“
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

SUTARTIS.
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FINANSINIS 
STABILUMAS 
SU IŠLAIDŲ 
KONTROLE
Nėra dviejų ūkių, kurie būtų lygiai tokie 
patys. Kiekvienas iš jų turi unikalių savybių 
ir individualių iššūkių. Todėl siūlome lankstų 
sprendimą, kuris padės jums planuotis savo 
išlaidas.
Ūkio grynųjų pinigų srautai 
dažnai gali būti nenuspėjami 
ir paveikti daugelio išorinių 
veiksnių. Sezonai yra
skirtingi ir kainos skiriasi, 
todėl planuotis išlaidas gali 
būti sudėtinga. Kad būtumėte 
sėkmingi ir ramūs, jums 
reikia finansinio stabilumo 
ir visiškai kontroliuoti savo 
išlaidas.

Mašinos ir įranga yra 
gyvybiškai svarbi bet kurio 
ūkio veiklos dalis. Jums 
reikia skirtingų sprendimų 
įvairiose situacijose, pvz., 
lanksčių nuosavybės 
modelių. 

„Valtra“ traktorių 
finansavimas dabar yra 
paprastesnis ir lankstesnis 
nei bet kada anksčiau. 
„AGCO Finance“ siūlomos 
“Buy, Rent, Lease” 
programos dėka mes 
suteikiame jums galimybę 
sukurti jūsų poreikius 
tenkinantį finansavimo 
sprendimą. Kartu su 
“Connect, Care and Go”, 
tai yra geriausias būdas 
išlaikyti savo verslo rentabilų 
ir stabilų.

PAKALBĖKIME DAUGIAU!

LEASE
OPERATIONAL LEASE 
WITH OR WITHOUT 
SERVICE CONTRACT

RENT
SHORT TERM RENTAL 

WITH INCLUSIVE 
SERVICES

TRACTOR OWNERSHIP  
WITH OPTIONAL  

CONNECT, CARE AND GO

BUY
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JŪSŲ „VALTRA PARDAVĖJAS

Jūsų „Valtra“ pardavėjas atstovauja 
geriausią traktorių ir padargus jūsų 
vietovėje. Jis supranta jūsų traktoriaus 
techninius aspektus ir iššūkius, su kuriais 
susiduriate. Visada galite kreiptis į savo 
pardavėją ir gauti geriausią techninę 
priežiūrą nuo konsultacijų, techninės 
priežiūros, remonto ir atsarginių dalių 
iki naujos technikos įsigijimo. „Valtra“ 
prekiautojai yra nepriklausomi verslininkai. 
„AGCO“ kasmet atlieka savo prekybos 
atstovų auditą, kad užtikrintų, jog gausite 
geriausią įmanomą paslaugą.

ORIGINALIOS DALYS IR AUKŠTOS 
KOKYBĖS PRIEDAI - VISADA GALIMI

“Valtra” įvairių atsarginių dalių skyrius 
tiekia jums reikalingas dalis kaip įmanoma 
greičiau - gal net kitą rytą. Tai padeda jūsų 
traktoriui dirbti produktyviai arimo ar derliaus 
nuėmimo sezonais. „AGCO Parts“ etiketė 
užtikrina, kad gaunate originalias „Valtra“ 
atsargines dalis, kurios buvo kruopščiai 
patikrintos ir išbandytos.

„AGCO“ PADARO JUOS NENUGALIMUS, 
MES JUOS PADAROME ĮPERKAMUS.

„AGCO Finance“ mes pritaikome jums 
asmeninį finansavimo sprendimą, 
remdamiesi jūsų pinigų srautais ir veikla. 
Pasakykite mums, kiek kas mėnesį galite 
sau leisti, ir sudarysime lankstų mokėjimo 
grafiką pagal jūsų verslo poreikius, 
atsižvelgdami į sezoninius svyravimus.

Kaip visapusis paslaugų teikėjas, mes taip 
pat siūlome finansavimo paslaugas, pvz., 

lizingą, nuomą ir draudimą. Mūsų paslaugos 
įvairiose šalyse gali skirtis, todėl prašome 
pasitikrinti mūsų interneto svetainėje arba 
pas artimiausią prekybos atstovą dėl galimo 
pasiūlymo. 

„VALTRA TEAM“ 

“Valtra Team” yra mūsų klientų žurnalas, 
išleidžiamas du kartus per metus. 
Kiekviename numeryje pateikiama 
naudinga informacija apie naujoves ir 
veiksmingiausius darbo metodus. Taip 

pat galite internete susipažinti su žurnalo 
archyvais ir skaityti 2000 m. straipsnius.

„AGCO“ AKADEMIJA 

Traktoriai ir susiję technologijos, ypač 
tiksliojo ūkininkavimo, sparčiai vystosi. 
„Valtra“ akademija nuolat moko „Valtra“ 
pardavėjus ir techninio aptarnavimo 
meistrus, kad jų aukščiausio lygio ir 
naujausia patirtis, kurią šiandien gaunate iš 
savo “Valtra” pardavėjo, ir toliau atitiktų jūsų 
poreikius.

„VALTRA“ KOLEKCIJA

„Valtra“ kolekcija siūlo aukštos kokybės 
drabužius ir priedus darbui ir laisvalaikiui. 
Medžiagos ir detalės kruopščiai 
atrenkamos. Apranga atspindi šiuolaikinę 
„Valtra“ dizaino kalbą su lengvomis, tačiau 
ypač patvariomis medžiagomis, kurios 
derina stilių ir funkcionalumą.
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PARINKČIŲ 
PAKETAI

3. PRITAIKYKITE SAVO POREIKIAMS

2. PASIRINKITE PRIEKINĮ KRAUTUVĄ

1. PRIDĖTI PARINKČIŲ PAKETĄ

3. „VALTRA UNLIMITED“2. PRIEKINIAI  
KRAUTUVAI
A serijos traktorius puikiai tinka darbui 
su priekiniu krautuvu, o priekinio 
krautuvo paketas yra tam, kad 
leistų naudotis šia funkcija. Puikus 
traktoriaus matomumas ir geras 
apsisukimo spindulys puikiai papildo 
šį paketą, kuriame yra: Gamykloje 
sumontuotas ir patikrintas priekinio 
krautuvo ir porėmio komplektas
Didelio matomumo stogas

Pasirinkę bet kurį parinkčių paketą 
galite pridėti „Valtra Unlimited“ 
variantus, kad traktorius visiškai 
atitiktų jūsų poreikius. 

Darbo mašinos kūrimas su „Valtra“ 
savaime yra patirtis. Mes siūlome šimtus 
skirtingų priedų ir pasirinkimo variantų, 
pridedant iki begalinio skaičiaus skirtingų 
derinių. Pasirinkti gali būti sunku, todėl 
dabar siūlome ekonomiškai efektyvius 
parinkčių paketus, kurie padės jums priimti 
sprendimus. 

Parinkčių paketai leidžia lengviau apibūdinti 
naują traktorių: nieko svarbaus nelieka 
užmiršta, taip pat atsižvelgiama į traktoriaus 
perpardavimo kainą. Perkant kaip paketą, 
įranga yra pigesnė nei užsakant atskirai. 
Geriausia, kad parinkčių paketai neapriboja 
jūsų nuo papildomų funkcijų pasirinkimo iš 
„Unlimited“ studijos.

1. „COMFORT“
The Comfort package takes your 
comfort zone to another level. This 
package is available for all A Series 
models. Options included in the 
Comfort package:

• 3 speed PTO 540/540E/1000 
(HiTech4 only)

• 3 rear valves

• Suspended cab (HiTech4 only)

• Seat, Air Suspended

• Passenger seat

• Road lights with LED rear lights  
and upper lights

• 4 front + 4 rear work lights
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JŪS RASKITE DARBĄ. 
MES RASIME BŪDĄ.
Kostiumai ir traktoriai - tai du dalykai, kurie 
tiesiog tinka, kai jie yra pritaikyti asmeniškai. 
Nesvarbu, ar tai dėl kintančių darbo poreikių, ar 
dėl to, kad norisi išsiskirti iš minios - visada yra 
priežastis rinktis „Unlimited“. Ko jums reikia? 
Apie ką svajojote? Padaryta ir padaryta. Mes tai 
darome. Gali būti „HiTech 4“ modeliuose.

Su „Valtra Unlimited“ pritaikytais 
sprendimais jūsų traktorius bus tikra 
daugiafunkcinė transporto priemonė. Jis 
sukurtas pagal jūsų pateiktas specifikacijas 
- su dizainu, komfortu ir funkcijomis, kurių 
jums reikia dirbant bet kokioje aplinkoje. 

FORMA, FUNKCIJA ir STILIUS
„Valtra Unlimited“ suteikia jums daugiau 
universalumo galimybių - pradedant 
priekiniais krautuvais ir GTV, baigiant 
specialiomis spalvomis komunaliniam 
ūkiui. Penktosios kartos A serijos traktoriai 
yra pasirengę dirbti atbuline kryptimi, 
o „Unlimited“ studijoje galite pritaikyti 

savo traktorių profesionaliai dirbti miško 
darbus, su tokiomis funkcijomis, kaip miškų 
apsaugos ir medienos tvarkymo įranga. Taip 
pat galite pasirinkti kabinos apdailą ir pateikti 
specialius prašymus, kad galėtumėte pakelti 
savo traktorių į aukštesnį lygį.

SUKOMPLEKTUOTAS GAMYKLOJE
Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti 
priedai ir įranga yra garantiniai, taip pat 
jiems tiekiame visas aptarnavimo paslaugas 
ir atsargines dalis. „Unlimited“ studijos 
priedai ir įranga apima papildomas šviesas, 
centrinį tepimą stereo sistemas ir daug 
daugiau.
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AA SERIJOS TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS

*B
 H

ei
gh

t

*A Length Width

75 - 135 AG

MODEL
MAX POWER MAX. TORQUE NM

HP kW STD
A75 75 56 315

A85 85 63 350

A95 95 70 355

A105 105 78 435

A115 115 86 455

A125 125 93 520

A135 135 100 540

KG

Max total weight kg:

A75 - A95:  6200
A105-A115:  8500
A125-A135:  8500

Own working weight kg:

A75 - A95:  3700
A105-A115:  4300
A125-A135:  4540

Mudguard widths:

Without extensions:  1858
Narrow:  2028
Wide:  2320

Widths:

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MODEL
SMALL MEDIUM LARGE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

ENGINE

AGCO Power engine type 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

No of cylinders 3 4 4

Engine volume, (litres) 3,3 4,4 4,4

Engine speed at max power [r/min] 2000 2000 2000

Engine nominal speed [r/min] 2200 2200 2200

Engine speed at max torque [r/min] 1500 1500 1500

Idle speed [r/min] 850

Low idle (shuttle lever on P) [r/min] 700

Oil-change interval (h) 600

Emission grade Stage V

Exhaust cleaning system  DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Gear Lever models 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 with creeper 32+32R

STD speeds at 2200 r/min [km/h] 2,0 - 40

Lowest creeper speed at 2200 r/min [km/h] 0,15

HYDRAULICS

Lifting power rear [max kN] 3000 4300 5200

Type of hydraulics Open center

Pump capacity max [l/min] 65 98 98

Transmission and hydraulic oils Common oil

Number of mechanical service valves rear 2 or 3

Oil available for implement [litres] 20 32 32

PTO Gearl Lever models

Engagement type Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1560 / 1960

PTO HT4 models

Engagement type Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min] 1920 / 1560 / 1960

MODEL
SMALL MEDIUM LARGE

A75-A95 A105-A115 A125-A135

DIMENSIONS

Wheel base [mm] 2250 2430 2500

*A Length [mm] (without front weight) 4078 4367 4389

*A Length [mm] (with front weight) 4424 4713 4735

*B Height [mm] (min tyre SRI) 2664 2749 2774

*B Height [mm] (max tyre SRI) 2714 2799 2824

Height rear axle centre to top of standard roof [mm] 1964 1999 1999

Turning radius (track 1704mm) [m] 3,72 4,04 4,5

Ground clearance FRONT [mm] (max/min) 425/475 446/496 434/509

Ground clearance MID [mm] (max/min) 390/440 428/478 453/503

Ground clearance REAR [mm] (max/min) 440/490 456/506 459/534

Weight (empty tanks) [kg] 3700 4305 4540

Weight distribution F/R [%] 40/60

Max front axle weight [kg] 3000 3500 3500

Max rear axle weight [kg] 5000 6400 6400

Max total weight [kg] 6200 8500 8500

Fuel capasity, basic [l] 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Fuel capasity, steel tank [l] 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

AdBlue capasity [l] 13 13 13

Min tyre size
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Max tyre size
SRI 750 

420/85R34  
+ 340/85R24

SRI 800 
420/85R38  

+ 340/85R28

SRI 825 
460/85R38  

+ 380/85R28
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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

Šioje brošiūroje rodomi traktoriai gali turėti specialias parinktis. Galimi pakeitimai 
- visos teisės saugomos.

Kiekvieną dieną jūs patiriate kraštutinumus.

Dirbate sudėtingoje aplinkoje, klimate ir kraštovaizdžiuose.
Jūs dirbate sunkiai, ilgai ir traukiate didelius atstumus.

Dirbate darbus, kuriems reikia greičio, galios ir tikslumo.

Kad galėtumėte visiškai kontroliuoti, jūs nusipelnote turėti ateities viziją 
turintį partnerį.

Kad galėtumėte būti visada prisijungę, jums reikia išmaniausios mašinos.

Todėl pasitikite „Valtra“.

Mes sunkiai dirbame kad jūsų sunkus darbas būtų lengvas.
Mes randame naujų būdų spręsti jūsų iššūkiams.
Mes kuriame mašinas, kurios yra tvirtos išorėje

ir protingos viduje.

Mūsų mašinos yra pagamintos taip, kad tarnautų ilgai.
Pagaminta darbui. Pagaminta jums.


