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SMAGI STRĀDĀJAM,  
LAI SMAGO DARBU 
PADARĪT IR VIEGLĀK
Uzņēmumā Valtra galvenā uzmanība ir pievērsta 
jūsu vajadzību izpratnei un vislabākās traktoru 
lietošanas pieredzes sniegšanai. Ja vēlaties 
mazizmēra tehniku, kas spēj paveikt daudz, A sērija 
būs jūsu lieliskais partneris. Tai piemīt daudzas no 
lielo brāļu īpašībām, taču daudz mazākā formātā. 
Tā ir viegla, mobila un ar vienkāršu vadāmību, 
saglabājot bezkompromisu jaudu. Iekāpiet plašajā 
kabīnē, apsēdieties un pārliecinieties pats.  
Šī mašīna ir būvēta darbam.

Godalgotā A sērija ir lielisks mūsu 
dizaina principu piemērs, kur forma seko 
funkcionalitātei. Tā piedāvā nepārspējamu 
līdzsvaru starp veiklu kustību un optimālu 
jaudu gan ar pamataprīkojumu, gan ar 
papildaprīkojumu. Kā ir ierasts Valtra 
traktoriem, A sērija ir ērti lietojama un 
uzticama jebkādiem uzdevumiem.

Mums vienmēr rūp jūsu darba dienas 
kvalitāte, tāpēc A sērijas lielākā priekšrocība 
ir kabīne un ergonomika. Ērtajā un 
funkcionālajā kabīnē ir viegli iekļūt, kā arī no 
tās izkāpt. No ērtās sēdvietas būs lieliska 
pārredzamība, kā arī pilnīga kontrole ar 
jauno un uzlaboto lietotāja saskarni.
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ĒRTI VISU DIENU
Salons ir veidots tā, lai varētu 
ērti strādāt. Iegūstat daudz 
vietas, vienkāršu piekļuvi 
vadības ierīcēm un teicamu 
redzamību. Iekāp, apsēdies  
– un jūties kā mājās.

FRONTĀLO IEKRĀVĒJU SPECIĀLISTS
Slīpais pārsegs un lielie logi ļauj skaidri 
pārredzēt darba zonu un frontālā iekrāvēja 
pamatrāmis jau rūpnīcā ir integrēts traktora 
šasijā, lai nodrošinātu nevainojamu darbību.

DIVI 
TRANSMISIJAS 
VEIDI
Izvēlieties kādu no 
divām transmisijas 
iespējām: HiTech4 
elektroniskā 
transmisija un 
GL mehāniskā 
transmisija. Abas 
ir viegli lietojamas 
un ļauj strādāt 
nenogurstot.

MAZAIS MILZIS
A sērija apvieno mazu izmēru 
un augstu veiktspēju. Lai kur 
jūs atrastos, sākot no šaurām 
vietām līdz plašiem laukiem, 
tas dod jums spēju paveikt 
jebkuru darbu.
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LECIET IEKŠĀ 
UN ĶERIETIES 
PIE  LIETAS
A sērija ir jūsu darba mašīna. Apsēdieties vadītāja 
sēdeklī un redzēsiet, kāpēc. Plašā kabīne ļauj 
ķerties pie darba tā, lai nekas netraucētu, taču viss 
būtu viegli sasniedzams.

Ar A sēriju iegūstat kompaktu 
traktoru, kas nodrošina lielu 
ražīgumu un komfortu visu dienu. 
Salons ir ergonomisks un kluss 
un nodrošina lielisku redzamību 
visos virzienos. 

Izmantojot Valtra, iegūsiet tieši 
jūsu vajadzībām piemērotu trak-
toru. Visi septiņi A sērijas modeļi 

ir pieejami ar viegli lietojamu GL 
mehānisko transmisiju. Mūsu 
populārie 105 un 115 zirgspēku 
modeļi ir pieejami arī ar HiTech4 
četrpakāpju PowerShift pārne-
sumkārbu, kuru kontrolē elektro-
niski. Visi A sērijas traktori ir aprī-
koti ar Valtra modernizēto reversa 
(Power shuttle) transmisiju, kurā 
ir integrēta rokas bremze.

2. REDZAMĪBA
LIELISKA REDZAMĪBA VISAPKĀRT
Iegūstat lielisku redzamību priekšā un sānos, skatu uz aizmugures 
agregātiem un augstu priekšā, lai strādātu ar frontālo iekrāvēju.

3. DARBS
RADĪTS, LAI BŪTU RAŽĪGS
A sērija ir ergonomiski izstrādāta, to 
ir viegli lietot un tai ir spēks, kas ir 
nepieciešams, lai strādātu ar jums 
nepieciešamajiem agregātiem.

1. PIEKĻUVE   
NEKAS NESTĀJAS TAVĀ CEĻĀ
Dodieties tieši iekšā kabīnē, 
kuras ērtie pakāpieni nodrošina 
vieglu piekļuvi, sagāziet stūres 
kolonnu ar pedāļa palīdzību un 
izbaudiet ērto sēdekli un teicamo 
braukšanas pozīciju.
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4. GL MODEĻI
VIEGLI LIETOJAMA MEHĀNISKĀ TRANSMISIJA  
Mehāniski vienkāršs dizains, kuru ir viegli lietot. Tas 
nodrošina bāzes transmisiju ar 12 + 12R vai vairāk, 
izmantojot HiTech2/creeper: tas viss ir ieviests, lai jūs 
varētu nenogurstoši strādāt.

10. CONNECT, 
CARE & GO  
A SĒRIJA IR SAVIENOTA
Sekojiet traktora aktivitātēm, 
izmantojot Valtra Connect 
telemetrijas risinājumu, izbaudiet 
drošības sajūtu ar Valtra Care 
pagarinātās garantijas līgumu 
un maksimāli palieliniet darbības 
laiku, izmantojot Valtra Go 
servisa līgumu. Connect ir 
pieejams A sērijas HiTech 4 
modeļiem.

5. HITECH4 MODEĻI
ELEKTRONISKĀ TRANSMISIJAS VADĪBA
Izsmalcināts risinājums bez pārnesumu svirām 
un ar pareizo ātrumu, kas atbilst jūsu darbam, 
un joprojām ir viegli lietojams.

9. ZEMAS 
UZTURĒŠANAS 
IZMAKSAS
EFEKTĪVS UN RAŽĪGS
Pirkums par draudzīgu cenu ir 
tikai stāsta sākums: salīdziniet 
zemo degvielas patēriņu un 
zemās servisa izmaksas ar 
mašīnas veiktspēju, lai saprastu, 
cik liels ir jūsu finansiālais 
ieguvums. 

7. IEKRĀVĒJS VISPIRMS
PAREDZĒTS DARBAM AR FRONTĀLO IEKRĀVĒJU
Līdzsvarotā šasija nodrošina, ka darbs ar Valtra 
augstas kvalitātes frontālajiem iekrāvējiem ir viegls un 
uzticams. Lieliskā redzamība un elektroniskā vadība 
uzlabo to vēl vairāk.

6. JAUDAS 
HIDRAULIKA
IEGŪSTIET VAIRĀK NO SAVA 
PAPILDAPRĪKOJUMA
A sērija nodrošina lielu hidrauliskā 
sūkņa jaudu efektīvam darbam ar 
agregātiem un frontālo iekrāvēju.

8. VIEGLA 
APKALPOŠANA
RADĪTS, LAI TURPINĀTU STRĀDĀT
Piecas ātras pārbaudes garantē 
nepārtrauktu darba dienu. 
Jebkura apkope ir viegli veicama.
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FRONTĀLĀ IEKRĀVĒJA 
EKSPERTS
A sērija ir radīta, lai pilnībā kontrolētu traktoru un 
frontālo iekrāvēju, lai jūs varētu strādāt droši un efektīvi 
visos apstākļos. Ar kompakto izmēru iegūstat nelielu 
pagrieziena rādiusu. Ar salona lielajiem logiem un plašo 
skatu iegūstat lielisku kravas un apkārtnes pārredzamību 
pat ar paceltu iekrāvēju. Frontālajam iekrāvējam ir 
izliekti pacelšanas stieņi, kas pielāgojas traktora motora 
pārsega līnijai, lai nodrošinātu vēl labāku redzamību.
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1. Tīrs un mūsdienīgs rāmja dizains ar 
integrētām caurulēm

2. Liektas vertikālās atsaites, kas 
pielāgojas traktora motora pārsega 
līnijai

3. Lieliska redzamība un plašs skats uz 
agregātiem un papildaprīkojumu. 

4. Liela sūkņa jauda efektīvam frontālā 
iekrāvēja darbam

5. Papildus ierīkojams jumta logs izcilai 
frontālajai redzamībai

6. Elektriskais roku balsts ar kursorsviru 
frontālā iekrāvēja darbināšanai

7. SoftDrive iekrāvēja piekare un precīza 
pašlīmeņošanās

8. Lock-and-go sistēma ātrai iekrāvēja 
piestiprināšanai un noņemšanai

9. Rūpnīcā uzstādīts integrēts augstas 
izturības pamatrāmis
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RADĪTS 
TRAKTORA 
OPERATORAM
Valtra traktori jau sākotnēji ir radīti, 
lai ļautu jums paveikt vairāk. Katra 
mūsu pievienotā funkcija un katra 
atjauninātā detaļa tiek radīta, domājot 
par lietošanas vienkāršumu, komfortu 
un ērtībām.

DIVKONTŪRU BREMZES 
PIEKABEI
5. paaudzes A sērijā tagad ir iekļauta 
divkontūru hidraulisko vai divkontūru 
pneimatisko bremžu opcija piekabei, 
kas nodrošina ES regulu prasību 
izpildi. Traktors automātiski nosaka 
piekabes bremžu sistēmas veidu, 
tāpēc varat izmantot piekabes gan 
ar vienu, gan divu kontūru bremžu 
sistēmu.

Dažas no detaļām jūs varētu pat nepamanīt un 
tieši tā tas ir paredzēts. Piemēram, ja runājam par 
troksni, svarīgākais ir tas, kaa tā nav. A sērijas 
salons ir radīts, lai nodrošinātu zemu trokšņu 
līmeni ‒ tikai 75 dB. Kabīnes struktūra ir vēl viens 
lielisks piemērs: priekšpusē tā ir šaura, atvieglotu 
pārvietošanos šaurās vietās, piemēram, fermas 
telpās vai blīvos mežos, un tomēr tā ir plata jūsu 
plecu līnijas augstumā, lai nodrošinātu maksimālu 
darba komfortu.

LIELISKA REDZAMĪBA
Viss traktors ir radīts lieliskai 
redzamībai visu gadu. Sākot 
ar kompakto dzinēju un slīpo 
motora pārsegu, tā ir vislabākā 
redzamība uz priekšu un 
uz leju, kāda vien šobrīd ir 
pieejama tirgū. Plašajai sešu 
statņu kabīnei ir uz augšu 
izliekts vējstikls ar šaurām A 
statnēm labākai redzamībai uz 
priekšu un liels aizmugurējais 
logs labākai redzamībai uz 
atpakaļu. Ar papildaprīkojuma 
180° rotējošo sēdekli traktors 
kļūst lieliski piemērots īpašiem 
uzdevumiem, piemēram, 
mežsaimniecībai. Piedāvājam 
arī jaudīgu darba, aizmugurējā 
un augšējā apgaismojuma 
iespēju, lai jūs vienmēr varētu 
izgaismot savu darbu. 
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AGCO telemetrija klientam 
Pilnībā uz klientu un lietotāju 

virzīta lietotāja pieredze

AUTOTRACTION VISIEM 
MODEĻIEM
Valtra Autotraction funkcija ļauj 
vadīt A sēriju, nepieskaroties 
sajūgam. Izmantojot 
AutoTraction, varat apturēt 
traktoru, vienkārši nospiežot 
bremzes, un, atlaižot bremzes, 
traktors atsāk kustēties. 
Autotraction vienmēr ir 
pieejams un gatavs darbam 
un to var ieslēgt un izslēgt, 
izmantojot bīdāmo slēdzi B 
statnī. Ja ir nepieciešams, 
sajūgu var viegli ieslēgt, 
nospiežot abus bremžu pedāļus 
ātrumā, kas ir mazāks nekā 20 
km/h.

Turklāt visiem A sērijas 
traktoriem ir atzītā Valtra shuttle 
transmisija, iekļaujot integrēto 
rokas bremzi.

VIEGLA HIDRAULISKĀ VADĪBA
Visiem A sērijas modeļiem standartaprīkojumā 
ir elektriski vadāms AutoControl pacēlājs, kas 
nodrošina optimālu celtspēju jūsu traktora 
izmēram. Izmantojot atvērtā centra hidrauliku, 
spēsiet ātri darboties gan ar savu frontālo 
iekrāvēju, gan ar citiem agregātiem. Traktoru var 
aprīkot ar līdz trim pārvietotām hidrosekcijām 
un kā papildu izvēle ir pieejama arī hidrauliskās 
plūsmas kontrole. Hidrosekcijām ir ātrie 
savienojumi, kas ļauj ērti piestiprināt un atvienot 
agregātus.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect ir mūsu telemetrijas risinājums, 
kas nepārtraukti reģistrē traktora darbību un GPS 
atrašanās vietu. Savā mobilajā ierīcē varat piekļūt 
vēstures un reāllaika datiem un skatīt tos jebkurā 
vietā un laikā. Izmantojot šos datus, jūs un jūsu 
Valtra servisa partneris varat paredzēt apkopes 
vajadzības, ātrāk reaģēt, lai atrisinātu nelielas 
problēmas un izvairītos no papildus servisa 
centra apmeklējumiem. 

Connect ir pieejams A sērijas HiTech 4 modeļiem.

UZLABOTA LIETOTĀJA SASKARNE
5. paaudzes A sērijā ir daudz uzlabojumu, kas atvieglo 
traktora darbību. Tie iekļauj ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 
Autotraction sistēmai, jaunu akseleratora pedāli un uzlabotu 
aizmugurējās uzkares slēdzi. 

HiTech4 modeļos ir arī četrriteņu piedziņas un diferenciāļu 
bloķēšanas slēdži, jūgvārpstas ieslēgšanas/izslēgšanas 
slēdzis uz aizmugurējā dubļusarga un elektronisks roku 
balsts, kas atvieglo agregātu un frontālā iekrāvēja kontroli.
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HITECHGL MODELIS
• Revolucionārs 

Powershift : 6PS
• Atvērta centra 

hidraulika ar trim 
mehāniskām spolēm

• Vidējās specifikācijas 
roku balsts

• Divi modeļi: A105,
• A115

VIEGLI LIETOJAMĀS 
VALTRA 
TRANSMISIJAS
5. paaudzes A sērijā ir septiņi smagam darbam 
paredzēti modeļi un visi tie ir pieejami GL versijās 
ar viegli lietojamu mehānisko transmisiju. GL 
transmisija ir labākā mehāniskā transmisija, kāda 
jebkad ir redzēta šajos traktoru izmēros, un 12 uz 
priekšu un 12 atpakaļgaitā pieejamie pārnesumi ir 
sagrupēti divās daļās, lai mazinātu sviru maiņu. 

M šasijas modeļiem ir pieejama 
HiTech4 elektriskā transmisija 
un arī S šasijas modeļiem esam 
ieviesuši HiTech2 transmisijas. 
HiTech2 transmisijai ir 24 uz 
priekšu un 24 reversie pārnesumi 
ar 6 sinhronizētiem pārnesumiem 
2 diapazonos. Tas iekļauj arī 
Powershuttle ar diviem Powershift 
ātrumiem un ātruma saskaņošanu. 
Papildus precizitātei HiTech2 
ir plašs darba diapazons ar 12 
pārnesumiem, kas nodrošina ātrumu 
no 7 līdz 17 km/h.

Visas trīs šasijas var aprīkot ar 12 + 
12R transmisiju ar sešiem ātrumiem 
katrā no diviem ātruma diapazoniem. 
M šasijai ir pieejama elektriski 
vadāma HiTech4 transmisija un tai 
ir četri diapazoni un četri ātruma 
pārslēgšanas pārnesumi, kurus 
var vadīt arī automātiski. Mainīt 
pārnesumu grupas ir ātri un viegli, 
vienkārši izmantojot sviras slēdzi. 
Pilnu ātrumu braukšanai pa ceļu ir 
iespējams sasniegt ar samazinātiem 
motora apgriezieniem, tā taupot 
degvielu. Visiem modeļiem 
standartaprīkojumā ir četrriteņu 
piedziņa un Autotraction.

MODELIS
S ŠASIJA 
A75‒95

M ŠASIJA 
A105 UN A115

L ŠASIJA
A125 UN A135

Motora jauda 75, 85, 95 ZS 105, 115 ZS 125, 135 ZS

Dzinējs

Jauni STAGE V AGCO 
Power trīscilindru 
kompaktās sērijas

dzinēji

Jauni STAGE V AGCO 
Power četrcilindru 
kompakto sēriju 

dzinēji

Jauni AGCO Power 
četrcilindru Compact 

sērijas dzinēji

Riteņu garenbāze 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Transmisija

GL MODEĻI
Mehāniski vadāma 

transmisija

Valtra Power shuttle 
transmisija 12 + 12R vai  

ar HiTech2 24 + 24R

Valtra Power shuttle 
transmisija 12 + 12R

Valtra Power shuttle 
transmisija 12 + 12R

HITECH 4 MODEĻI
Elektroniski vadāma 

transmisija ar creeper kā 
papildaprīkojumu

Valtra HiTech 4 ar 
četrpakāpju jaudas 

pārslēgšanu; 16 + 16R 
transmisija

Elektriska vadība 
bez pārnesumu sviras

UZBŪVĒ PATS SAVU VALTRA  A SĒRIJU
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KOMPAKTIE V 
KATEGORIJAS DZINĒJI

Jaunākos A sērijas modeļus darbina 
AGCO POWER MBTN-D5 dzinēji. Trīs 
mazākajiem modeļiem ir trīscilindru 
3,3 litru motori, bet četriem lielākajiem 
modeļiem ‒ četrcilindru 4,4 litru motori. 
Šie lietotājam draudzīgie dzinēji ir 
aprīkoti ar vismodernākajām tehnoloģi-
jām, piemēram, 1600 bāru common-rail 

degvielas iesmidzināšanu un četru vār-
stu cilindru galvām, un dzinēju apkopes 
intervāls ir 600 stundas. 

Kompaktais dzinējs nozīmē, ka motora 
pārsegs var būt mazāks, lai jūs iegūtu 
labāku redzamību braukšanas virzienā. 
V kategorijas izplūdes gāzu pēcap-

strādes iekārta atrodas zem kabīnes, 
lai nodrošinātu optimālu redzamību. 
Pilnajā komplektācijā ir iekļauts DOC, 
DPF un SCR, kas izmanto AdBlue, 
un, tā kā netiek veikta izplūdes gāzu 
recirkulācija (EGR), dzinējs vienmēr 
izmanto svaigu, tīru gaisu.

Izmantojot 5. paaudzes A sēriju, iegūstat lielāku jaudu 
no šiem modernajiem un kompaktajiem dzinējiem.  
Visi vidēja un liela izmēra šasijas modeļi ar četrcilindru 
motoriem tagad nodrošina par 5 ZS lielāku jaudu nekā 
iepriekšējā paaudze.

VISS VIENĀ – PĒCAPSTRĀDES 
SISTĒMAS AR 
dīzeļa oksidācijas katalizatoru (DOC), 
dīzeļdegvielas daļiņu filtru (DPF) un 
selektīvo katalītisko reduktoru (SCR). 
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VIEGLA IKDIENAS APKOPE  
Jums ir nepieciešamas tikai piecas ātras 
pārbaudes, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba 
dienu. Jebkura apkope ir viegli veicama.

Vizuāli pārbaudiet riepu un eļļas noplūdi. 
Notīriet režģus un radiatoru.

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni

Pārbaudiet degvielas un AdBlue līmeni.

Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.

Pārbaudiet transmisijas eļļas līmeni.

VIENMĒR TIEŠSAISTĒ. 
VIENMĒR KONTROLĒ.
Jūs smagi strādājat. Jūs strādājat izaicinošā un daudzveidīgā 
vidē, vienlaikus veicot piecus darbus, strādājot ilgas stundas 
un pārvarot lielus attālumus. Mūsu uzdevums ir padarīt jūsu 
traktora pieredzi par labāko, kāda vien ir iespējama. Mūsu 
vienkāršā Connect, Care & Go pakalpojumu koncepcija piedāvā 
nepārspējamu praktiskumu, kas atvieglo ikdienas darbību un 
apkopi, nepalielinot izmaksas. Vislabākā traktora pieredze ir ne 
tikai pati iekārta vai tās iegādes brīdis – mēs, mūsu partneri un 
mūsu plašais izplatītāju tīkls esam šeit, lai palīdzētu jums visa 
jūsu traktora dzīves cikla garumā.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

PRĀTA MIERS  
IR JŪSU ROKĀS.
Ticam nepārtrauktai saiknei starp mūsu klientiem, 
izplatītājiem, iekārtām un Valtra rūpnīcu. Kad esat 
izveidojis savienojumu, varat izvēlēties vēlamos 
pakalpojumu un garantijas piedāvājumus atbilstoši 
jūsu vēlmēm un vajadzībām. Rūpējamies par jums, 
lai jūs varētu rūpēties par savu biznesu.

SAGLABĀJIET SAVIENOJUMU JEBKURĀ VIETĀ UN LAIKĀ
Izvēloties Valtra, jūs apvienojaties ar profesionāļu komandu, 
kas palīdz maksimāli izmantot jūsu biznesa potenciālu. Varat 
sazināties ar vietējiem atbalsta speciālistiem, izmantojot 
mūsu tiešsaistes klientu portālu, kas nodrošina nepārtrauktu 
diennakts piekļuvi instrukcijām, līguma informācijai un 
pakalpojumiem jūsu iekārtām. Valtra Connect telemetrijas 
risinājums konstanti reģistrē traktora darbību un GPS kustības. 
Tas var parādīt vēsturi un reāllaika datus jūsu mobilajā ierīcē 
un datiem varat piekļūt jebkurā vietā un laikā. Izmantojot 
šos datus, jūs un jūsu Valtra servisa partneris varat paredzēt 
apkopes vajadzības un ātrāk reaģēt, lai atrisinātu nelielas 
problēmas un izvairītos no papildu apmeklējumiem pilnvarotajā 
servisa centrā.

PILNĪGS SIRDSMIERS
Izmantojot Valtra Care pagarinātos garantijas līgumus, varat 
gūt vislielāko sirdsmieru un drošību saistībā ar nedilstošo 
detaļu remonta papildizmaksām. Valtra Care ļauj iestatīt 
pieskaitāmās izmaksas, iegādājoties traktoru vai beidzoties 
standarta garantijas termiņam. Līgumi ir elastīgi, piedāvājot 
trīs izmaksu līmeņus ‒ 0, 290 vai 590 EUR ‒ un ir pieejami 
līdz 5 gadiem vai 6000 stundām.

PALIELINIET SAVU DARBSPĒJU
Nosakiet savas izmaksas Valtra mašīnas iegādes brīdī 
un nodrošiniet optimālu veiktspēju, vienlaikus garantējot 
efektivitāti un palielinot mašīnas atlikušo vērtību! Valtra Go 
servisa līgumi nodrošina regulāru un rūpīgu apkopi, kas 
paildzinās jūsu Valtra traktora uzticamo darbību. Uzturēšanas 
izmaksas ir mazas, salīdzinot ar remonta izmaksām, kas 
rodas apkopes trūkuma dēļ. Pakalpojuma Valtra Go pakete 
iekļauj visus noteiktos apkopes darbus, kas ir rezervējami līdz 
10 000 stundām jaunām un lietotām mašīnām.

SAVIENO-
JAMĪBA
TRAKTORA DATI,  

INFORMĀCIJA  
UN PAKALPOJUMI.

APKOPE
RŪPNĪCAS PAPLAŠINĀTĀ 

GARANTIJA.

GO
TEHNISKĀS APKOPES 

LĪGUMS.
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FINANŠU 
STABILITĀTE 
AR IZMAKSU 
KONTROLI
Nav divu vienādu saimniecību. Katrai no 
tām ir unikālas iezīmes un individuālas 
problēmas. Tāpēc piedāvājam elastīgu 
risinājumu, lai palīdzētu jums pārvaldīt 
izmaksas.
Saimniecības naudas plūs-
ma bieži var būt neparedza-
ma un to var ietekmēt daudzi 
ārējie faktori. Gadalaiki ir 
atšķirīgi un cenas dažādas, 
tāpēc sekot līdzi finansēm 
var būt sarežģīti. Lai gūtu 
panākumus un mieru, jums 
ir nepieciešama finanšu 
stabilitāte un pilnīga izmaksu 
kontrole.

Iekārtas un aprīkojums ir 
svarīga daļa un nozīmīgi 
izdevumi jebkuras saim-
niecības darbībā. Jums ir 
nepieciešami dažādi risinā-
jumi dažādām situācijām, 

piemēram, elastīgi īpašum-
tiesību modeļi. 

Valtra iekārtu finansēšana 
tagad ir vienkāršāka un elas-
tīgāka nekā jebkad agrāk. Ar 
AGCO Finance piedāvāto 
nomas, pirkšanas, līzinga 
programmu spējam izveidot 
finansēšanas risinājumu, 
kas atbilst jūsu vajadzībām. 
Kopā ar Connect, Care & 
Go tas ir labākais veids, kā 
uzturēt jūsu biznesu rentablu 
un stabilu.

PARUNĀSIM PLAŠĀK!

LĪZINGS
OPERATĪVAIS LĪZINGS 

AR PAKALPOJUMU 
LĪGUMU VAI BEZ TĀ

NOMA
ĪSTERMIŅA NOMA 
AR IEKĻAUTIEM 

PAKALPOJUMIEM

TRAKTORA IEGĀDE AR 
CONNECT, CARE & GO 

PĒC IZVĒLES

IEGĀDE
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PAŠAM SAVS VALTRA IZPLATĪTĀJS

Jūsu Valtra izplatītājs pārstāv labāko 
traktoru jūsu reģionā. Viņš saprot jūsu 
traktora tehniskos aspektus un problēmas, 
ar kurām saskaraties. Vienmēr varat 
vērsties pie izplatītāja un saņemt vislabāko 
servisu, sākot no konsultācijām, apkopes, 
remonta un rezerves daļām līdz jauna 
aprīkojuma iegādei. Valtra izplatītāji ir 
neatkarīgi uzņēmēji. AGCO katru gadu 
pārbauda savus izplatīšanas pārstāvjus, 
lai nodrošinātu, ka saņemat vislabāko 
iespējamo servisu.

ORIĢINĀLĀS DETAĻAS UN AUGSTAS 
KVALITĀTES PIEDERUMI ‒ VIENMĒR 
PIEEJAMI

Valtra visaptverošais rezerves daļu serviss 
ātri piegādā nepieciešamās detaļas ‒ pat 
nākamajā rītā. Tas ļauj saglabāt traktora 
ražīgumu aizņemtajā aršanas un ražas 
novākšanas sezonā. AGCO Parts etiķete 
nodrošina, ka saņemat oriģinālas Valtra 
rezerves daļas, kas ir rūpīgi izgatavotas un 
pārbaudītas.

AGCO PADARA TO NEPĀRSPĒJAMU, 
MĒS PADARĀM TO PIEEJAMU.

Ar AGCO Finance radām jūsu personīgo 
finanšu risinājumu, pamatojoties uz jūsu 
naudas plūsmu un darbību. Pastāstiet 
mums, cik daudz varat atļauties tērēt 
mēnesī, un izveidosim elastīgu maksājumu 
grafiku atbilstoši jūsu biznesa vajadzībām, 
ņemot vērā sezonālās izmaiņas.

Kā pilna servisa pakalpojumu sniedzējs 
piedāvājam arī tādus finansēšanas 

pakalpojumus kā līzings, noma un 
apdrošināšana. Mūsu pakalpojumi 
dažādās valstīs var atšķirties, tāpēc, 
lūdzu, pārbaudiet mūsu vietni vai jautājiet 
tuvākajam izplatītājam, lai uzzinātu vairāk 
par pieejamo piedāvājumu. 

VALTRA KOMANDA 

Valtra Team ir mūsu klientu žurnāls, kas 
tiek izdots divreiz gadā. Katrā numurā 
ir noderīga informācija par jaunākajām 
inovācijām un efektīvākajām darba 

metodēm. Varat piekļūt žurnāla arhīviem 
tiešsaistē un lasīt rakstus, kas ir publicēti no 
2000. gada.

AGCO AKADĒMIJA 

Traktori un ar tiem saistītās tehnoloģijas, 
jo īpaši precīzās lauksaimniecības 
tehnoloģijas, strauji attīstās. Valtra 
akadēmija nepārtraukti māca Valtra 
izplatītājus un servisa tehniķus, lai 
atjauninātā augstākās klases pieredze, ko 
šodien saņemat no sava Valtra izplatītāja, 
arī turpmāk atbilstu jūsu vajadzībām.

VALTRA KOLEKCIJA 

Valtra kolekcija piedāvā augstas kvalitātes 
apģērbus un piederumus darbam un 
atpūtai. Materiāli un detaļas tiek rūpīgi 
atlasītas. Apģērbs atspoguļo Valtra moderno 
dizaina valodu ar viegliem, tomēr ļoti 
izturīgiem materiāliem, kas apvieno stilu un 
funkcionalitāti.
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PAPILDAPRĪ-
KOJUMA  
PAKETES

3. PIELĀGOJIET SAVĀM VAJADZĪBĀM

2. IZVĒLIETIES SAVU FRONTĀLO 
IEKRĀVĒJU

1. PIEVIENOJIET PAPILDAPRĪKOJUMA 
PAKETI

3. VALTRA UNLIMITED2. FRONTĀLAIS 
IEKRĀVĒJS
A sērija ir lieliski piemērota darbam 
ar frontālo iekrāvēju , to nodrošinās 
frontālā iekrāvēja pakete. Plašo 
redzamību no traktora un labo 
pagrieziena rādiusu lieliski papildina 
šī opciju pakete, kas iekļauj: rūpnīcā 
uzstādītu un pārbaudītu frontālo 
iekrāvēju un pamatrāmja komplektu; 
paplašinātas redzamības jumtu.

Izvēlieties Valtra Unlimited iespējas HiTech 
4 modeļiem, lai pielāgotu savu traktoru tieši 
savām vajadzībām. 

Pašam savu iekārtu būvēšana, izmantojot 
Valtra, jau pati par sevi ir pieredze. 
Piedāvājam simtiem dažādu piederumu 
un papildaprīkojuma iespēju, no kuriem 
izvēlēties, radot bezgalīgu skaitu dažādu 
kombināciju. Tā kā izvēlēties var būt 
sarežģīti, tagad piedāvājam izmaksu ziņā 
efektīvas papildaprīkojuma paketes, kas 
palīdzēs pieņemt lēmumu. 

Papildaprīkojuma komplekti atvieglo jauna 
traktora specifikāciju: nekas svarīgs netiek 
aizmirsts un tiek ņemta vērā arī traktora 
tālākpārdošanas cena. Iegādājoties 
komplektu, aprīkojums ir lētāks nekā 
pasūtot atsevišķi. Vislabākais ir tas, ka 
papildaprīkojuma paketes neierobežo 
papildfunkciju izvēli no Unlimited Studijas.

1. KOMFORTS
Comfort komplekts uzlabo jūsu 
komforta līmeni ar pilnveidotām 
funkcijām, amortizāciju, amortizētu 
sēdekli ar gaisa piekari, iekārtu kabīni, 
priekšējās ass piekari, vadības roku 
balstu ar kursorsviru un automātiskām 
atpakaļgaitas gaismām.

• 3 ātrumu PTO 540/540E/1000 (tikai 
HiTech4)

• 3 aizmugurējās hidrosekcijas

• Amortizēta kabīne (tikai HiTech 4)

• Sēdeklis, Gaisa amortizācija

• Pasažiera sēdeklis

• Transporta gaismas ar LED 
aizmugurējām gaismām un augšējām 
gaismām

• 4 priekšējās + 4 aizmugurējās darba 
gaismas
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JŪS ATRODAT DARBU. 
MĒS ATRADĪSIM VEIDU, 
KĀ TO PAVEIKT.
Uzvalki un traktori ‒ tās ir divas lietas, kas der 
nevainojami, ja ir izgatavotas pēc individuāla 
pasūtījuma. Neatkarīgi no tā, vai mainās darba 
vajadzības vai vēlaties izcelties pūlī, vienmēr ir 
iemesls izvēlēties Unlimited opcijas. Kas jums 
ir nepieciešams? Par ko esat sapņojis? Gatavs 
un izdarīts. Mēs to īstenojam. Pieejams HiTech 4 
modeļiem.

Izmantojot Valtra Unlimited individuāli 
pielāgotos risinājumus, jūsu traktors 
būs patiesi universāls transportlīdzeklis. 
Tas ir veidots atbilstoši jūsu norādītajām 
specifikācijām, domājot par dizainu, 
komfortu un funkcijām, kurām ir jādarbojas 
jebkurā vidē. 

FORMA, FUNKCIJA UN STILS
Valtra Unlimited sniedz daudzpusīgākas 
iespējas, sākot no frontālajiem iekrāvējiem 
un jūgvārpstas, līdz īpašiem krāsojumiem, 
darbam pašvaldībā. Piektās paaudzes 
A sērijas traktori ir gatavi darboties 
atpakaļgaitā un ar Unlimited studiju varat 
pielāgot savu traktoru profesionāliem 

meža darbiem, izmantojot tādas funkcijas 
kā meža aizsardzība un kokmateriālu 
apstrādes aprīkojums. Varat izvēlēties arī 
kabīnes apdari un veikt īpašus pasūtījumus, 
lai uzlabotu individuālo pieredzi darbā ar 
traktoru.

UZSTĀDĪTS RŪPNĪCĀ
Uz visiemValtra Unlimited Studio 
aprīkotajiem piederumiem un aprīkojumu 
attiecas rūpnīcas garantija un nodrošinām 
arī to apkalpošanu un rezerves daļas. 
Unlimited studijas pieejamie piederumi un 
aprīkojums iekļauj papildu apgaismojumu, 
centrālo eļļošanu, stereosistēmu un daudz 
ko citu.
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SPECIFIKĀCIJA
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*A Garums Platums

75 - 135 ZS

MODELIS
MAKS. JAUDA

MAKS. GRIEZES 
MOMENTS NM

ZS 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

Maks. kopējā masa kg:

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

Pašmasa kg:

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

Dubļu sarggu platums mm:

Bez paplatinājuma:  1858
Šauri:  2028
Plati:  2320

Platums mm:

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MODELIS
MAZS VIDĒJS LIELS

A75-A95 A105-A115 A125-A135

DZINĒJS

AGCO Power dzinēja tips 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

Cilindru skaits 3 4 4

Dzinēja darba tilpums (litri) 3,3 4,4 4,4
Dzinēja apgriezienu skaits ar maksimālo jaudu 

(apgr./min.) 2000 2000 2000

Dzinēja nominālais apgriezienu skaits (apgr./min.) 2200 2200 2200
Dzinēja apgriezienu skaits ar maksimālo griezes 

momentu (apgr./min.) 1500 1500 1500

Apgriezienu skaits tukšgaitā (apgr./min.) 850
Zems apgriezienu skaits tukšgaitā (pārslēga svira 

P pozīcijā) (apgr./min.) 700

Eļļas maiņas intervāls 600

Emisiju pakāpe V pakāpe

Izplūdes attīrīšanas tips  DOC + DPF + SCR

TRANSMISIJA

Pārnesumu modeļi 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 ar creeper 32+32R

STD ātrums pie 2200 apgr./min [km/h] 2,0 - 40
Zemākais creeper ātrums pie 2200 apgr/min 

[km/h] 0,15

HIDRAULIKA

Pacelšanas jauda aizmugurē [maks. kN] 3000 4300 5200

Hidraulikas tips Atvērtā centra

Sūkņa maks. kapacitāte [l/min] 65 98 98

Transmisijas un hidraulikas eļļas Kopīga eļļa

Mehānisko hidrosekciju skaits aizmugurē 2 vai 3

Eļļa agregātiem [litri] 20 32 32

PTO Pārnesumu modeļi

Darbības tips Elektrohidraulika

540 / 1000 @ dzinēja ātrums [apgr./min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ dzinēja ātrums [apgr./min] 1920 / 1560 / 1960

PTO HT4 modeļi

Darbības tips Elektrohidraulika

540 / 1000 @ dzinēja ātrums [apgr./min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ dzinēja ātrums [apgr./min] 1920 / 1560 / 1960

MODELIS
MAZS VIDĒJS LIELS

A75-A95 A105-A115 A125-A135

DIMENSIJAS

Riteņu bāze [mm] 2250 2430 2500

*A Garums [mm] (bez priekšējā atsvara) 4078 4367 4389

*A Garums [mm] (ar priekšējo atsvaru) 4424 4713 4735

*B Augstums [mm] (min. riepu SRI) 2664 2749 2774

*B Augstums [mm] (maks. riepu SRI) 2714 2799 2824

Augtums priekšējam tiltam līdz standarta jumta augšai 1964 1999 1999

Pagrieziena radiuss (sliede 1704mm) [m] 3,72 4,04 4,5

Zemes klīrenss PRIEKŠĀ [mm] (maks/min) 425/475 446/496 434/509

Zemes klīrenss VIDŪ [mm] (maks/min) 390/440 428/478 453/503

Zemes klīrenss AIZMUGURĒ [mm] (maks/min) 440/490 456/506 459/534

Svars (tukša tvertne) [kg] 3700 4305 4540

Svara sadalījums F/R [%] 40/60

Maks.svars uz priekšējo tiltu [kg] 3000 3500 3500

Maks. svars uz aizmugurējo tiltu [kg] 5000 6400 6400

Maks. kopējais svars [kg] 6200 8500 8500

Degvielas ietilpība, pamata [l] 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Degvielas ietilpība, tērauda tvertne [l] 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

AdBlue ietilpība [l] 13 13 13

Min riepu izmērs
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Maks, riepu izmērs
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

Traktori, kas ir parādīti šajā brošūrā, var būt ar īpašu papildaprīkojumu. Iespējamas 
izmaiņas ‒ visas tiesības paturētas.

Ar ekstremālām situācijām sastopaties katru dienu.

Jūs strādājat izaicinošā vidē, klimatā un apstākļos.
Jūs strādājat smagi, garas stundas, veicot lielus attālumus.

Jūs darāt darbus, kas prasa ātrumu, jaudu un precizitāti.

Lai pārvaldītu to visu pilnībā, esat pelnījis tālredzīgu partneri.
Lai vienmēr būtu savienojumā, jums ir nepieciešamas visgudrākās iekārtas.

Tāpēc uzticaties Valtra.

Smagi strādājam, lai smago darbu padarīt ir viegli.
Rodam jaunus veidus, kā atrisināt jūsu problēmas.
Izgatavojam mašīnas, kas ir izturīgas no ārpuses 

un gudras iekšpusē.

Mūsu mašīnas ir būvētas tā, lai tās kalpotu ilgi.
Būvētas darbam. Būvētas tieši jums.

globāls AGCO 
grupas zīmols.


