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MĒS SMAGI STRĀDĀJAM, 
LAI SMAGO DARBU 
PADARĪTU VIEGLU
Uzņēmumā Valtra galvenā uzmanība  pievērsta 
jūsu vajadzību izpratnei un vislabākās traktoru 
lietošanas pieredzes sniegšanai. Mūsu nesen 
iznājusī G sērija ir jaunākā atbilde mūsu klientu 
prasībām. Tas ir mazs, kompakts un vispusīgs 
traktors, kas ļaus jums saglabāt mierīgu 
prātu, jo darbs tiks paveikts komfortabli un 
pārliecinoši. 

Forma atbilst funkcijai, Valtra uzņēmumā 
tas ir tieši tik vienkārši. Šī vadošā 
filozofija aiz katras tehnikas vienības, ko 
ražojam. G Sērijas galvenās īpašības 
ir kompaktums un spēcīgs dizaina 
koncepts. Tā ir vislabākā izvēle, kad tas 
ko meklējat ir nevis liela tehnika, bet gan 

gudra, daudzpusīga un robusta tehnika. 
Pat ar augsto jaudas līmeni, tehnikas 
dimensijas ir saglabātas maksimāli mazas 
tik efektīvam četru cilindru traktoram.
Dzinējs, šasija, kabīne un transmisija – 
visas svarīgākās G sērijas komponentes 
ir nemanāmi  integrētas dizainā. Bet ar to 

tas nebeidzas. Mūsu Connect, Care un Go 
pakalpojumi ir veidoti paturot prātā to pašu 
virsmērķi – nodrošināt jums jūsu darba 
paveikšanu vienkāršā un komfortablā 
veidā, bez lieka stresa.
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ŠVEICES 
ARMIJAS NAZIS

IZVEICĪBA 
GĒNOS

G sērija ir īsts traktoru 
pasaules universālais 
instruments. Kompakts 
pēc izmēra, tomēr 
nodrošina jaudīgu 
hidrauliku, vienkārši 
izmantojamas precīzās 
lauksaimniecības 
iespējas, kā arī 
pietiekami jaudas 
dažādu izmēru 
agregātiem.

Lai gan tam piemīt 
liela traktora jauda 
un īpašības, G sērija 
“uzvedās” kā mazs 
traktors. Tā izveicība 
nav salīdzināma ne ar 
vienu citu tāda izmēra 
traktoru.

IEPAZĪSTI PRECĪZO LAUKSAIMNIECĪBU
Vēlies strādāt gudrāk, ne vairāk? G sērijas traktors ir perfekts, lai sāktu 
nodarboties ar precīzo lauksaimniecību. Valtra precīzā lauksaimniecība 
ir integrēta Versu un Active modeļos. 

MEISTARS AR FRONTĀLO IEKRĀVĒJU
Pateicoties integrētam frontālā ierāvēja rāmim, 
elektroniskajai vadībai un 5.7 kvadrātmetru stiklam, 
kas nodrošina lielisku redzamību, G sērija ir ideāli 
piemērota darbam ar frontālo iekrāvēju.
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SOMU DESMIT
CĪŅNIEKS
G sērija apvieno kompaktas dimensijas un vieglu un 
daudzpusīgu dizainu. Uz lauka, vai pagalmā, vai vēl 
kādā citā vidē, šī būs jūsu uzticamā darba mašīna.

Neatkarīgi no paveicamā 
uzdevuma, G sērija piedāvā 
pilnībā aprīkotu, daudzpusīgu 
risinājumu jūsu ikdienas 
vajadzībām. Tam ir uzlabota 
uzkare un ekeftīva darba 
hidraulika. HiTech modeļi pieejami 
ar open centre hidraulikas sistēmu, 
bet Active un Versu  ar open 
centre/load sensing hidraulikas 
sistēmu. Augstas ražības sūkņi 
(100/110 l/min) garantē ātrumu, 

vieglu izmantošanu un pilnīgu 
kontroli pār agregātu ar vienkāršu 
vadības interfeisu, kas ietver 
elektrisku kursorsviru.

Turklāt, ir pieejamas funkcijas, 
kas nepieciešamas modernam 
agregātam, piemēram, power 
beyond vai ISOBUS. Ar 
atbilstošu aprīkojuma paketi , 
jūs varat pielāgot traktoru savām 
vajadzībām.

2. LOOK
PLAŠUMS UN REDZAMĪBU
Komfortabla kabīne ar pietiekoši vietas diviem cilvēkiem 
un lielisku pārredzamību visos virzienos, iekļaujot jumta 
logu. Kabīnes kopējā logu virsma ir 5.7 m2.

3. DRIVE
VIENMĒRĪGA BRAUKŠANAS 
UZSĀKŠANA
Valtra reverss pie stūres 
nodrošina vienmerīgu 
un drošu braukšanas 
uzsākšanu ar integrētu 
parkošanās pozīciju.

1. GO
VIENKĀRŠA 
PIEKĻUVE
Viegla 
un droša 
iekāpšana 
un izkāpšana 
no traktora 
kabīnes, kā 
arī plati un 
pašattīroši 
pakāpieni.
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4. WORK
KOMPAKTS UN VEIKLS
Kompaktas dimensijas, maksimālais augstums tikai 2.8 m un 
pieņemams svars 5 tonnas, padara to par pilnībā piemērojamu, 
multifunkcionālu traktoru visdažādākajiem darbiem.

10. DROŠĪBA
MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS
Lietotājam saprotams un vienkāršs 
servisa koncepts: ātrā servisa pārbaude, 
kad iesākat dienu, 600 h servisa intervāls 
un Valtra Connect, Care and Go.

5. IEKRAUŠANA
FRONTĀLĀS IEKRAUŠANAS SPECIĀLISTS
G Sērijas traktors ir speciālists darbā ar frontālo iekrāvēju, 
tam ir smagai slodzei predzēts rāmis un lieliska redzamība 
no vadītāja pozīcijas. Iekrāvējs spēj pacelt līdz 2.1 tonnai 
un pacelt augstumā līdz 4.2 m.

9. SAIMNIECĪBA
VIENKĀRŠS, BET GUDRS
Vienkārši izmantojams, bet precīzs: 
uz klientu orientētā tehnoloģija 
iekļauj, piemēram, Valtra Guide, kas 
palielina produktivitāti.

7. AUTOMĀTIKA
VISMODERNĀKAIS POWERSHIFT
Powershift revolūcija ar lielisku ātrumu pieejamību,6 
ātrumu powershift un degvielu taupoša Valtra automātika, 
kā piemēram, AUTO1 automātiskā pārslēgšanās, hill hold 
funkcija un dzinēja bremzēšanas kontrole.

6. AGREGĀTS
PILNA AGREGĀTA PĀRVALDĪŠANA
Uzlabotā 50 kN celtspēja un līdz 
110 l/min hidrauliskā plūsma, plus 
elektriskā kursorsviras vadība 
frontālajam iekrāvējam un vienkārša 
agregātu vadība ar pielāgojamu 
hidrauliku un ISOBUS.

8. KONTROLE
LABĀKAIS VADĪTĀJAM
Valtra ARM vai SmartTouch roku balsts ir 
pieejams visiem modeļiem. Tehnoloģiski 
pilnveidota un vienmēr praktiska 
kontrole, kas ir ergonomiska un vienkārši 
izmantojama.
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MEISTARS DARBĀ 
AR FRONTĀLO 
IEKRĀVĒJU
Jūs vēlējāties speciālistu darbā ar frontālo iekrāvēju, un 
te viņš ir. G Sērija ir pieejama ar integrētu pastiprinātu 
pamatrāmi, lock-and-go iekraušanas aprīkojumu un modernu 
paplašinatas redzamības dizainu. Pārredzamība ir lieliska, 
to papildina jumta logs. Izliektās uzkares rokas papildina 
traktora pārsega dizainu. Pilnībā no jauna izveidotais 
iekrāvējs ir pieejams ar elektronisku kontroli visām versijām.
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1. Moderns, vienkāršs atbalsta rāmja dizains 
ar nosegtu cauruļu sistēmu

2. Izliektas uzkares rokas, kas turpina 
traktora pārsega formas līnijas

3. Lieliska redzamība un labi pārredzami 
agregāti

4. Slodzes jutīgs (LS) hidraulikas sūknis līdz 
110 l/min

5. Jumta logs ar nepārspējamu redzamību 
uz priekšu

6. Valtra ARM vai SmartTouch lietotāja 
interfeiss

7. Hidrauliskais asistents

8. Papildaprīkojuma Live 3 funkcija

9. Lock-and-go sistēma ātrai iekrāvēja 
pievienošanai un atvienošanai

10. Integrēts pastiprinātais pamatrāmis
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VALTRA 
GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide ir mūsu automātiskās 
vadīšanas risinājums, kas ir izstrādāts, 
ņemot vērā reālo lietotāju atsauksmes. 
Mūsu mērķis bija nodrošināt maksimāli 
vienkāršu vadlīniju un robežu fiksēšanu 
un konfigurēšanu. Valtra Guide ir jūsu 
sabiedrotais efektīvākā darbā un 
lauku ražīguma paaugstināšanā, kas 
ļauj mazāk uztraukties par atstarpēm, 
pārklāšanos un lieku pārvietošanos pa 
lauku.

Valtra Guide vada traktoru jūsu 
vietā, izmantojot GPS. Automātiskā 
stūrēšana precīzi ievēro vadlīnijas 
un mazina pārklāšanos, taupot laiku, 
degvielu un naudu. Tā kā jums nav 
visu laiku jādomā par stūrēšanu, varat 
koncentrēties uz agregātu, strādāt 
ilgāk, apstrādāt lielākas platības un 
nenogurt.

Valtra SmartTouch un ISOBUS ļauj strādāt ar jebkura ražotāja agregātiem, 
kas ir saderīgi ar ISOBUS. SmartTouch ļauj ātri un ērti pievienot agregātus, 
kā arī nodrošina precīzajai lauksaimniecībai nepieciešamo kontroles 
līmeni. Tas ir iespējams, izmantojot ISOBUS standartu (ISO 11783).

ISOBUS nodrošina saderību agregātiem Plug and Play, tāpēc, pievienojot 
agregātu Valtra traktoram, visi attiecīgie tehnikas dati uzreiz tiek pārsūtīti 
uz termināli.

MAINĪGĀS DEVAS KONTROLE
Mainīgās devas kontrole automātiski pielāgo 
agregāta darba ātrumu izplānotajai kartei. Tā 
nodrošina precīzu padeves daudzumu katrā laika 
daļā saskaņā ar jūsu izplānotajiem daudzumiem  
– ne par daudz un ne par maz, tā taupot resursus 
un uzlabojot ražas kvalitāti un ražīgumu.

Ar TaskDoc® Pro 
ir jākārto mazāk 
dokumentu. Vienkārši 
sāciet darbu un 
visa nepieciešamā 
dokumentācija tiks 
izveidota automātiski. 
Pēc darba pabeigšanas 
dokumentāciju bezvadu 
režīmā var pārsūtīt 
uz jūsu saimniecības 
vadības sistēmu (FMS). 
Izplānojiet mainīgos 
darbus kartēm jau 
savā birojā un pārsūtiet 
tās uz savu traktoru 
automātiskai vadībai. 
TaskDoc® Pro lietošana 
ir vienkārša un intuitīva.

Visas viedās funkcijas var tikt 
vadītas ar unikālo SmartTouch 
rokubalstu, vadībai izmantojot 
vien pāris pieskārienus. Labāka 
dzīves kvalitāte rokas stiepiena 
attālumā - burtiski.

Arī izvēloties Active versiju, varat 
iegūt SmartFarming funkcijas, 
izmantojot SmarTouch Extended 
papildu ekrānu.

Valtra Guide ļauj paaugstināt 
darba efektivitāti, mazināt 
pārklāšanos un uzlabot 
operatora komfortu neatkarīgi no 
saimniecības lieluma. Vienkārši 
izmantojamie Valtra Smart 
Farming risinājumi ir pieejami 
Varsu un Active modeļos

IEBŪVĒTAS 
PRECĪZĀS 
TEHNOLOĢIJAS
Valtra Smart Farming apvieno 
tehnoloģijas Valtra Guide precīzā 
stūrēšana, ISOBUS, sekciju kontroli,
maināma ātruma kontroli un TaskDoc®, 
kas lieliski sadarbojas savā starpā. 
Būtisks mūsu tehnoloģisko risinājumu 
dizaina kritērijs ir ērta lietošana. 
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect ir mūsu telemetrijas 
risinājums, kas nepārtraukti reģistrē traktora 
darbību un GPS kustības. Tas var parādīt 
vēsturiskos un reāllaika datus jūsu mobilajā 
ierīcē un varat piekļūt datiem jebkurā vietā 
un laikā. Izmantojot šos datus, kopā ar savu 
Valtra servisa partneri varat paredzēt apkopes 
vajadzības un ātrāk reaģēt, lai atrisinātu 
nelielas problēmas un izvairītos no pilnvarotā 
servisa centra papildu apmeklējumiem.

Connect ir standarta aprīkojums Versu 
modeļiem un papildaprīkojums HiTech un 
Active modeļiem.

AGCO telemetrija klientam
Pilnībā uz klientu un lietotāju 
vērsta lietošanas pieredze

SMARTTOUCH LIETOTĀJA INTERFEISS 
VERSU MODEĻOS

Viegli pārskatāma izvēlnes struktūra. Iestatījumi ir loģiski un viegli iestatāmi 
ar vilkšanas kustībām. Visi iestatījumi 
tiek automātiski saglabāti atmiņā.

Deviņu collu skārienekrāns, liela izmēra 
vadības ierīces, iestatījumi un funkcijas 
ir viegli saprotamas.

Jebkuru vadības ierīci var piesaistīt 
jebkuras hidraulikas funkcijas 
darbināšanai, tostarp priekšējām un 
aizmugurējām hidrosekcijām, priekšējai 
un aizmugurējai uzkarei un frontālajam 
iekrāvējam.

Ērta darba apgaismojuma 
konfigurēšana ar deviņu collu 
skārienekrānu. Roku balstā ir arī on/off 
slēdži darba gaismām un bākugunij.

Operatoru un agregātu profili, kurus 
var viegli mainīt no jebkuras ekrāna 
izvēlnes. Visas iestatījumu izmaiņas tiek 
saglabātas izvēlētajā profilā.

1. Konstrukcija ļauj ērti pārvietot 
sviru visos četros virzienos, lai 
kontrolētu traktora ātrumu.

2. Ar kursorsviru var kontrolēt trīs 
vārstus, ko izvēlaties pats

3. Vēl četrus vārstus kontrolē ar 
lineārajām svirām. 

4. Pogas un slēdži ir veidoti 
maksimāli funkcionāli, tāpēc 
dažādu funkciju pogām ir 
atšķirīgs izskats.

5. Trīs programmējamas (M) 
atmiņas pogas jebkādām 
traktora funkcijām (U-pilot).

6. Turpgaitas/atpakaļgaitas svira 
pie braukšanas sviras.

7. Nav nepieciešami papildu ekrāni 
– Valtra Guide un drošības 
kameru displeji ir integrēti 
SmartTouch ekrānā.

8. Aizmugurējā uzkare – ērti 
lietojams ierobežotājs ļauj 
regulēt aizmugures uzkari ļoti 
precīzi.

9. Roku balsta funkcionālā uzbūve 
nodrošina labu satvērienu uz 
nelīdzena reljefa un ļauj ērti 
atbalstīt roku.

VALTRA 
SEKCIJU 
KONTROLE
Sekciju kontrole 
automātiski kontrolē 
traktoru un agregātus, 
nodrošinot pareizu 
sēklu un mēslojuma 
padevi katrā lauka 
daļā bez pārklāšanās 
un izlaišanas. Tas ļauj 
mazināt sākotnējās 
izmaksas, paaugstināt 
ražīgumu un palielināt 
peļņu.

PIRMIE 3 GADI BEZ MAKSAS AR VERSU
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ACTIVE
• Sešpakāpju Powershift
• Slodzes jutīga hidraulika ar 3 

 elektriskiem hidroizvadiem
• Valtra ARM roku balsts
• 4 modeļi G105-G135

VERSU
• Sešpakāpju Powershift
• Slodzes jutīga hidraulika ar 4 

 elektriskiem hidroizvadiem
• SmartTouch roku balsts
• 4 modeļi G105-G135

HITECH
• Sešpakāpju Powershift
• Atvērta centra hidraulika ar 3  

mehāniskām sekcijām
• Valtra ARM roku balsts
• 4 modeļi G105-G135

NEPĀRSPĒJAMA 
VALTRA TRANSMISIJAS 
AUTOMĀTIKA
Uzsāciet kustību vienmērīgi ar Valtra. Visiem  
G sērijas modeļiem ir integrēta parkošanās pozīcija un 
AutoTraction, lai braukšanas uzsākšana būtu līgana. 
Jaunā 6 ātrumu Powershift transmisija dod labāku 
iespēju darba ātrumu izvēlē. Revolucionārā Valtra 
automātika iekļauj tādas funkcijas kā automātiskā 
pārslēgšanās - AUTO1 piedāvā ātruma pedāļa funkciju 
un pielāgojamu dzinēja bremzēšanu, bet AUTO2 dod 
vadītājam brīvību izvēlēties pārslēgšanās limitus.   
Ir iespējama arī hill hold funkcija, kas ir integrēta visos 
G sērijas modeļos, papildus, Versu modeļi piedāvā 
braukšanas funkciju ar sviru kā CVT jeb bezpakāpju 
transmisijām.

Valtra Powershift ir vienmērīgākā 
transmisija uz 4 riteņiem. Noņemiet 
kāju no pedēļa un automātiski 
pārvaldat traktoru - Ar Valtra varat 
braukt kā ar CVT jeb bezpakāpju 
transmisiju. Automātiskajos režīmos 
jūs pārslēgsieties automātiski atkarībā 
no paātrināšanās un griezes momenta 
nepieciešamības - un vienmēr ar 
vislabāko degvielas ekonomiju. Versu 

modeļos ir patentētais hidrauliskais 
asistents, kas dod jums lielāku 
hidraulisko jaudu automātiski, gan 
esot stacionāri, gan braucot, neradot 
nekādu efektu uz braukšanas ātrumu. 
Neviena cita Powershift transmisija to 
nevar! Pieejams arī Active un Hitech 
modeļos, ja ir uzstādītas elektriskas 
priekšējās hidrosekcijas.
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JAUNAIS V 
KATEGORIJAS 
DZINĒJS

Valtra traktoru spēkstacija ar 70 
gadu pieredzi ir AGCO Power 
kompaktie dzinēji, kas nodrošina 
lielisku jaudu un griezes momentu. 
Kompaktais 4.4 l dzinējs pateicoties 
mazajām dimensijām pieļauj zemu 
motora pārsegu, nodrošinot lielisku 
redzamību vadītājam. Dzinējs, kas 
iekļauj “viss-vienā” pēcapstrādes 
sistēmu, nodrošina izplūdes gāzu 

apstrādi atbilstoši V kategorijas 
standartiem. Kompaktā vienība 
atrodas labajā traktora pusē zem 
kabīnes, tur tā nodrošina ne tikai 
izplūdes gāzu attīrīšanu, bet 
netraucē lauka pārredzamību. 
Paaugstināti novietota gaisa 
pieplūde dzinējam, nodrošina 
tīra, auksta gaisa padevi bez 
ierobežojumiem.

G sērija ir uzbūvēta no nulles kā četrcilindru traktors
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LABĀKĀ PIEREDZE 
DARBĀ AR 
TRAKTORU
Jūs smagi strādājat. Jūs strādājat izaicinošā un 
daudzveidīgā vidē, vienlaikus veicot pat piecus darbus, 
strādājot ilgas stundas un veicot lielus attālumus. Mūsu 
uzdevums ir padarīt jūsu darba pieredzi ar traktoru 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 kalpošanas garumā.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

PRĀTA MIERS IR 
JŪSU ROKĀS.
Mēs ticam nepārtrauktai saiknei starp mūsu 
klientiem, izplatītājiem, tehniku 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 bez brīvdienām nodrošina 
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.

CONNECT
TRAKTORA DATI, 
INFORMĀCIJA UN 
PAKALPOJUMI.

CARE
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 
plūsma bieži var būt 
neparedzama 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 
saimniecības darbībā. 
Valtra G sērija pieejma 

ar inovatīvajām Precīzās 
Lauksaimniecības opcijām, 
kas kopā ar Connect, Care 
& Go ir labākais veids, kā 
uzturēt jūsu biznesu rentablu 
un stabilu.

Valtra iekārtu finansēšana 
tagad ir vienkāršāka un 
elastīgāka nekā jebkad 
agrāk. Ar AGCO Finance 
piedāvāto nomas, pirkšanas, 
līzinga programmu spējam 
izveidot finansēšanas 
risinājumu, kas atbilst jūsu 
vajadzībām.

LET’S TALK MORE!

LĪZINGS
OPERTĪVAIS LĪZINGS AR 
PAKALPOJUMU LĪGUMU 

VAI BEZ TĀ

NOMA
ĪSTERMIŅA NOMA 
AR IEKĻAUTIEM 

PAKALPOJUMIEM

TRAKTOR IEGĀDE 
PĒCIZVĒLES AR 

CONNECT, CARE & GO

IEGĀDE
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PAŠAM SAVS VALTRA IZPLATĪTĀJS
Jūsu Valtra izplatītājs piedāvā vislabāko 
kompetenci par traktoriem un agregātiem 
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 
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.

Pietrūkst Precīzās Lauksaimniecības opciju? Tā kā Valtra 
Guide ir atslēga uz Precīzās Lauksaimniecības pasauli, tas 
paver virkni iespēju. Aprīkojot savu Valtra traktoru ar Valtra 
Guide iegādes brīdī, jūs to varat aprīkot arī ar citām Precīzās 
Lauksaimniecības iespējām. To var izdarīt gan pie traktora 
iegādes, kā arī vēlāk, kad rodas tāda nepieciešamība. 
Vienkārši sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai 
uzzinātu vairāk par šādu tehnikas aprīkošanu ar Precīzās 
Lauksaimniecības opciju.

PAPILDINI
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COMFORT TECHNOLOGY PRO
Comfort komplektācija pacels jūsu 
komforta zonu jaunā līmenī. Šāda 
komplektācija ir pieejama visiem 
G sērijas HiTech, Active un Versu 
modeļiem. Iekļautās opcijas:

• Priekšējā tilta amortizācija
• Amortizēta kabīne un sēdeklis, Air 

Suspended +
• Premium vai Premium+ darba gaismas 

ar LED gaismām
• Automātiskas atpakaļ gaitas gaismas

Technology Pro komplektācija iekļauj 
visu, kas vien nepieciešams Precīzajai 
lauksaimniecībai. Technology Pro 
komplektācija ir pieejama visiem G 
sērijas Active un Versu modeļiem. 
Iekļautās opcijas:

• Vadlīniju asistents

• Precīzā lauksaimniecība: viena no 
četrām sekciju kontroles vai sekciju 
kontroles un mainīgas devas opcijām.

• SmartTouch Extend

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGY
Tehnology komplektācija nodrošina 
papildus opcijas, kas padarīs G sērijas 
un agregātu savienojamību un vadāmību 
vienkāršaku un produktivāku. Technology 
komplektācija ir pieejama visiem G 
sērijas Active un Versu modeļiem. 
Iekļautās opcijas:

• Pilna Valtra Guide sistēma: viena no 
četrām opcijām ar Novatel vai Trimble 
antenu

• ISOBUS aizmugurē

• Advanced (ASR, ar radaru( (tikai Versu)

• Strāvas kontakligzdu komplekts

IZVĒLES 
KOMPLEK-
TĀCIJA
Mēs piedāvājam jau sagatavotas 
izvēles komplektācijas paketes 
vienkāršākai izvēlei aprīkojot 
savu G sēriju.

Izvēles komplektācijas paketes ir pieejamas 
sākot no uzlabota komforta līdz augsta 
līmeņa Precīzajai Lauksaimniecībai.

Turklāt, varat padarit savu darba mašīnu 
pilnīgu ar frontālā iekrāvēja pakotni un 
papildināt ar Valtra Unlimited aprīkojuma 
ispējām.

Apskati, kura izvēles komplektācijas pakete 
atbilst jūsu vajadzībām vislabāk.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  PIELĀGOJIET SAVAM 
VAJADZĪBĀM

2.  IZVĒLIETIES SAVU 
FRONTĀLO IEKRĀVĒJU

1.  IZVĒLIETIES SAVU 
APILDAPRĪKOJUMA 
PAKETI VALTRA 

UNLIMITED
FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI
G sērija ir perfekti piemērota darbam ar frontālo iekrāvēju, 
tādēļ piedāvājam frontālā iekrāvēja komplektāciju, lai tie 
izmantotu pilnībā. Traktora pārredzamība un lieliskais 
pagrieziena radius tiek perfekti papildināts ar šīm opcijām, 
kas ietver:
• Rūpnīcā uzstādītu un pārbaudītu frontālo 

iekrāvēju&pmatrāmja komplektu

Varat pievienot Valtra Unlimited 
papildaprīkojumu jebkurai 
papildaprīkojuma pakete, lai pielāgotu 
savu traktoru tieši savām vajadzībām.
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JUMS VIENMĒR IR KO 
DARĪT. ATRADĪSIM 
VEIDU, KĀ TO PAVEIKT.
Kad Jūs izvēlaties Valtra tehniku, var tikt apvienoti gan Jūsu 
sapņi par traktoru, gan reāli, unikāli risinājumi. Valtra Unlimited 
nozīmē Jūsu individuāla traktora izveidi pēc jūsu noteiktas 
specifikācijas, ar tādu dizainu un komfortu, kas nepieciešams 
tieši Jums, Jūsu vidē. Neatkarīgi no tā, vai meklējat traktoru ceļu 
uzturēšanas vai komunāliem darbiem, vai meklējat specifiskus 
risinājumus fermas vajadzībām, Valtra Unlimited ir veids kā iegūt 
sev nepieciešamo. Tā būs tieši Jūsu darba mašīna. 

Ar Valtra Unlimited iespējas ir tieši tik 
neierobežotas. Kas Jums nepieciešams? 
Par ko esat sapņojis? Gatavs un izdarīts - 
mēs to īstenojam.

Speciāls krāsojums var nodrošināt 
neatkārtojamu izskatu, kas liks atskatīties. 
Neatkarīgi no tā vai Jums nepieciešams 
specifisks krāsojums komunālo darbu 
veikšanai, vai vēlaties ļaut vaļu fantāzijai, 
Valtra Unlimited nodrošinās, ka Jūsu 
vēlmes tiks apmierinātas.

Trakotora kabīnē iekšā Valtra Unlimited 
var nodrošināt izturīgu, augstas kvalitātes 
ādas stūres ratu un sēdekļus, kas 

nodrošinās braukšanas komfortu un piešķir 
pabeigtības sajūtu kabīnes koptēlam. 
Interjera paneļi arī var tikt pielāgoti, kā arī 
var tikt īstenotas speciālas prasības.

UZSTĀDĪTS RŪPNĪCĀ
Uz visiem Valtra Unlimited Studio 
uzstādītajiem piederumiem un aprīkojumu 
attiecas rūpnīcas garantija un nodrošinām 
arī to apkalpošanu un rezerves daļas.

Unlimited Studio pieejamie piederumi un 
aprīkojums iekļauj papildus apgaismojumu, 
centrālo eļļošanu, stereosistēmu un vēl 
daudz ko citu.
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Min 4405 - Max 4600 mm

G SĒRIJAS TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA

Papilddatus par dzinēju skatiet specifikāciju tabulā. Maksimālā jauda ir 
pieejama lauka un ceļa ātrumam (B5 un lielākam ātrumam). Sigma Power ir 
pieejams jūgvārpstas lietošanai, bet ne 540E gadījumā.

MODELIS
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135
IZMĒRI AR 540/65R38+440/65R28

Garenbāze [mm] 2550
Garums (bez preikšējās uzkares) 4452

Transportēšanas garums ar priekšējo uzkari 4514
Augstums, bez Valtra Guide bloka [mm] 2805

Platums, maks. [mm] 2380
Pagrieziena radiuss [m] 4.36

Klīrenss vidū [mm] 443
Klīrenss aizmugurē (bez sakabes) [mm] 460

Svars (pilna degvielas tvertne+vadītājs) [kg] 5140
Svara sadalījums preikša/aizmugure [%] 41/59

Maks. pilna masa [kg] 9500
Degvielas ietilpība, pamata [l] 200

Degvielas ietilpība, tērauda tvertne [l] 160
AdBlue, ietilpība [l] 21

Min. riepu izmērs (aizmugurē SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24
Maks. riepu izmērs (aizmugurē SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max 2525 mm

105 - 135 ZS

MODELIS
JAUDA MAKS. JAUDA MAKS. GRIZES 

MOMENTS NM
ZS kW ZS kW STD BOOST

G105 105 78 110 82 440 470
G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555
STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Darba pašmasa 5140 kg

Maksimālā pilnā masa 9500 kg

Dubļusargu platums:

A:  meža 1858
B:  šauri  2034
C:  plati  2310
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MODELIS
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
DZINĒJS

Agco Power dzinēja tips 44 MBTN-D5
Dzinēja cilindru skaits 4
Dzinēja tilpums (litri) 4.4

Dzinēja ātrums pie maks. jaudas [apgr./min] 2000
Dzinēja nominālais ātrums [apgr./min] 2200

Dzinēja ātrums pie maks.griezes momenta [apgr./min] 1500
* G125 Eco-mode maks. jauda pie [apgr./min] 1750
* G125 Eco-mode maks. jauda pie [apgr./min] 1250

Apgriezienu skaits tukšgaitā [apgr./min] 850
Zems apgriezienu skaits tukšgaitā (pārslēga svira P pozīcijā) [apgr./min] 700

Eļļas maiņas intervāls (h) 600
Izmešu kategorija Stage V

Izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma DOC + DPF + SCR
TRANSMISIJA

Pārnesumu skaits 24+24R
Ar lēngaitas pārnesumu 48+48R, Papildus opcija

Darba zonu skaits 4 (A, B, C, D)
Powershift pārnesumu skaits katrā zonā 6

Standarta ātrums ar 2200 apgr./min [km/h] 1.65–43
Maksimālais ātrums 43 km/h pie [apgr./min] 1910

*EcoSpeed modelis, 43 km/h pie [apgr./min] 1640
Viszemākais lēngaitas ātrums 0.11

Priekšējās ass balstiekārta hidrauliska, papildopcija

MODELIS
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
HIDRAULIKA

Celtspēja aizmugurē (maks. kN) 60
Celtspēja visā pacelšanas diapozonā, [kN] 50

Celtspēja visā pacelšanas diapozonā, [priekšā, kN] papildopcija, 30
Hidraulikas veids Zobratu tipa Mainīgas ražības sūknis

Maks. sūkņa jauda [l/min] 100 110
Transmisijas un hidrauliskās eļļas kopīga eļļa

Mehānisko hidrosekciju skaits aizmugurē 2 vai 3 --
Elektrisko hidrosekciju skaits aizmugurē -- 3 vai 4
ON/OFF hidrosekciju skaits aizmugurē Papildopcija 1
Elektrisko hidrosekciju skaits PRIEKŠĀ 2,3 vai 4

Agregātam pieejamā eļļa [litri] 24 (ar papildinājumu …44)
JŪGVĀRPSTA (PTO)

Divi ātrumi ar dzinēja apgriezienu skaitu [apgr./min] 540@1920 + 1000@1964

Trīs ātrumi ar dzinēja apgriezienu skaitu,  
papildaprīkojums [apgr./min] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

Trīs ātrumi + sinhronā jūgvārpsta with GS ratio 29.23

Priekšējās jūgvārpstas papildopcijas, ātrums ar dzinēja 
apgriezienu skaitu [apgr./min] 1000@1920

SASKARNES
Valtra ARM (rokubalsta vadība) STD --

Valtra SmartTouch lietotāja saskarne -- STD
Valtra Connect papildaprīkojums STD

Valtra Guide papildaprīkojums -- papildaprīkojums
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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

Attēlotais traktors šajā brošūrā var būt aprīkots ar speciālām opcijām.  
Iespējamas izmaiņas - visas tiesības aizsargātas.

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 tālredzigu 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


