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TEEMME KAIKKEMME, 
JOTTA RANKKA TYÖ 
OLISI HELPPOA
Me Valtralla keskitymme siihen, että 
tunnemme asiakkaamme, ymmärrämme 
heidän tarpeitaan ja tarjoamme heille parhaan 
traktorikokemuksen. Uusi G-sarjamme on 
viimeisin vastaus asiakkaidemme vaatimuksiin. 
Se on pieni, kompakti ja monipuolinen 
traktori, jonka avulla voit rentoutua ja nauttia 
mielenrauhasta samalla, kun työ tehdään 
mukavasti.

Valtralla muoto noudattaa toimintoa. 
Se on niin yksinkertaista. Tämä on 
suunnittelufilosofiamme perusta jokaisen 
Valtra-traktorin suunnittelun taustalla. 
G-sarjan avaintekijät ovat kompakti koko 
ja vahva suunnittelukonsepti. Se on paras 
valinta silloin, kun et tarvitse suurta, vaan 

älykästä, ketterää ja vankkaa työkonetta. 
Jopa korkeilla tehotasoilla mitat on 
pidetty mahdollisimman pieninä erittäin 
tehokkaassa 4-sylinterisessä koneessa.

Moottori, runko, ohjaamo ja voimansiirto 
– kaikki G-sarjan traktorissa on integroitu 

saumattomasti yhteen. Mutta se ei lopu 
siihen. Connect, Care and Go -palvelumme 
on suunniteltu samaa päämäärää ajatellen 
– auttamaan sinua tekemään työsi helposti 
ja rauhallisin mielin.
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TRAKTORI-
MAAILMAN 
MONITOIMI-
TYÖKALU

KETTERYYTTÄ  
JA MUUNTAUTUMIS-
KYKYÄ

G-sarja on traktori-
maailman monitoimi-
työkalu. Kompaktin 
traktorin  ominai-
suuksia ovat tehokas 
hydrauliikka, helppo-
käyttöiset älykkäät 
maanviljelytoiminnot 
ja  voimaa erikoko-
isten työlaitteiden 
käyttöön.

Vaikka G-sarja on 
täynnä ison traktorin 
ominaisuuksia ja 
voimaa, se toimii 
kuin pienemmät 
koneet. Sen 
monipuolisuutta ja 
muuntautumiskykyä 
ei ole aikaisemmin 
koettu tässä 
kokoluokassa.

ENSIASKEL ÄLYKKÄÄSEEN MAANVILJELYYN
Haluatko työskennellä älykkäämmin, mutta et kovemmin? G-sarja on 
täydellinen traktori älykkään maanviljelyn aloittamiseen. Valtran älykkäät 
maanviljelytoiminnot on integroitu Versu- ja Active-malleihin.

ETUKUORMAINTEN MESTARI
Integroidun etukuormaajan sovitteen, 
elektronisen ohjauksen ja ohjaamon 5,7 
neliömetrin suuruisen lasipinta-alan tarjoaman 
näkyvyyden ansiosta G-sarjan traktori on 
täydellinen kone etukuormaintyöhön.
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SUOMALAINEN 
MONIOSAAJA
G-sarjan traktoreissa yhdistyvät kompaktit mitat ja 
kevyt, ketterä muotoilu. Se on luotettava työkone 
sekä maatiloille ja pelloille että kunnallistyöhön ja 
eläintiloille.

G-sarja tarjoaa monipuolisen ja 
monikäyttöisen ratkaisun joka-
päiväisiin tarpeisiin tehtävästä 
riippumatta. Siinä on edistyk-
sellinen voimanosto ja tehokas 
työhydrauliikka. HiTech-malli 
tarjoaa avoimen hydrauliikkapiirin, 
kun taas Active ja Versu tarjoavat 
suljetun/kuormantuntevan järjes-
telmän. Suuri pumppukapasiteetti 
(100/110 l/min) takaa nopeuden, 

helppokäyttöisyyden ja täyden 
työlaitehallinnan. Hydrauliikka si-
sältää etukuormaimen sähköisen 
ohjauksen ohjaussauvalla.

Lisäksi saatavilla modernien 
työlaitteiden edellyttämät ominai-
suudet, kuten Power Beyond tai 
ISOBUS. Lisävarustepaketeilla 
voit muokata traktoriasi tarpeitasi 
vastaavaksi.

2. KATSO YMPÄRILLESI
TILAA JA NÄKYVYYTTÄ
Mukava ohjaamo, jossa on runsaasti tilaa kahdelle 
ihmiselle ja hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin, mukaan 
lukien iso kattoikkuna. Ohjaamon lasien kokonaispinta-
ala on 5,7 m2.

3. AJA
SUJUVA AJOKOKEMUS
Valtra-suunnanvaihtaja 
mahdollistaa sujuvan ja 
turvallisen käynnistyksen 
integroidulla 
pysäköintiasennolla 
ja helppokäyttöisillä 
hallintalaitteilla.

1. KÄY 
SISÄÄN
HELPPO-
KULKUINEN
Helppo ja tur-
vallinen sisään- 
ja uloskäynti 
ohjaamoon. Le-
veät, itsestään 
puhdistuvat 
raput. 
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4. TYÖSKENTELE
KOMPAKTI JA MONIPUOLINEN
Kompaktit mitat, kuten vain 2,8 metrin enimmäiskorkeus ja 
kohtuullinen 5 tonnin paino, tekevät monipuolisen traktorin, 
joka soveltuu moniin tehtäviin.

10. HUOLETONTA OMISTAMISTA
TURVAAMME TOIMINTASI
Käyttäjäystävällinen ja helppo huoltokonsepti: nopeat 
huoltotarkastukset päivän alussa, 600 tunnin huoltoväli sekä 
Valtra Connect, Care ja Go.

5. KUORMAA
ETUKUORMAINSPESIALISTI
G-sarjan traktori on etukuormaintyön asiantuntija, jossa on 
vahva, integroitu kuormaajasovite ja erinomainen käyttäjän 
näkyvyys. Kuormainten nostokapasiteetti aina 2,1 tonniiin 
tai 4,2 metrin nostokorkeuteen asti.

9. VILJELE
YKSINKERTAINEN MUTTA NEROKAS
Helppokäyttöinen, mutta tarkka: 
asiakkaan työtä tehostavia 

teknologiaratkaisuja, kuten Valtra 
Guide -automaattiohjaus 

tuottavuuden parantamiseen.

7. AUTOMATISOI
POWERSHIFT TAIDETTA
Mullistava 6-nopeuksinen Powershift-vaihteisto hyvällä 
nopeusvalikoimalla ja polttoainetta säästävä Valtra-
automatiikka, kuten traktorin nopeuteen perustuva AUTO1-
automaattivaihteisto, mäkipito ja moottorijarrutuksen hallinta.

6. TYÖLAITTEET
TÄYDELLINEN TYÖKONEEN HALLINTA
Edistyksellinen 50 kN:n voimansiirto 
ja hydrauliikka jopa 110 l/min 
virtauksella, mukaan lukien 
etukuormaimen sähköinen hallinta 
ohjaussauvalla ja työlaitteen helppo 
ohjaus säädettävän hydrauliikan ja 
ISOBUS-järjestelmän kautta.

8. HALLITSE
PARASTA KULJETTAJALLE
Valtra ARM- tai SmartTouch-
kyynärnoja saatavilla kaikkiin malleihin. 
Teknologisesti edistyksellisiä, mutta 
aina käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä 
ohjaimia.
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ETUKUORMAINTEN 
MESTARI
Halusit etukuormaintyön asiantuntijan ja tässä se nyt on. 
G-sarja on varustettu integroidulla kuormaajasovitteella, 
lock-and-go-kuormaajaliitännällä ja modernilla, 
hydrauliikkaletkut peittävällä koteloinnilla. Erinomainen 
näkyvyys joka suuntaan, myös kattoikkunasta. Kaarevat 
vakaajatangot, jotka noudattavat konepeiton linjoja. Laajan 
etukuormainvalikoimamme kaikissa kuormaimissa on 
elektroniset ohjaimet.
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1. Kuormaajan aisaston moderni muotoilu ja 
suojaan koteloidut hydrauliikkaletkut

2. Hyvän näkyvyyden takaavat, kaarevat 
vakaajatangot, jotka ovat muotoiltu 
konepeiton linjojen mukaisesti

3. Erinomainen näkyvyys ja täysi näkyvyys 
työlaitteisiin

4. Kuorman tunnistava hydrauliikkapumppu 
(LS) 110 l/min tuotolla

5. Kattoikkuna hyvällä näkyvyydellä

6. Valta ARM- tai SmartTouch-käyttöliittymä

7. Hydrauliikka avustin

8. Valinnainen Live 3 -toiminto

9. Lock-and-go-järjestelmä nopeaan 
kuormaajan liittämiseen ja irrottamiseen

10. Integroitu ja kestävä kuormaajasovite
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VALTRA GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO 
- TEHTÄVÄN-
HALLINTA

Valtra Guide on 
automaattiohjausratkaisu, joka on 
kehitetty asiakkailta saadun palautteen 
perusteella. Halusimme varmistaa, 
että ohjauslinjojen ja pellon rajojen 
tallentaminen ja määrittäminen on 
mahdollisimman helppoa. Valtra 
Guide on luottokumppanisi, kun 
haluat työskennellä tehokkaammin 
ja saada enemmän aikaan – samalla 
murehtien vähemmän aukkokohdista, 
päällekkäisyyksistä ja tarpeettomasta 
ajelusta.

Valtra Guide ohjaa traktoria 
puolestasi GPS-teknologian avulla. 
Automaattiohjaus seuraa ohjauslinjoja 
tarkasti ja vähentää päällekkäisajoa 
säästäen sinulta aikaa, rahaa ja 
polttoainetta. Ohjaamisen sijaan 
voit keskittyä työlaitteen toimintaan, 
työskennellä pidempään, kattaa 
isomman työalueen ja silti ottaa 
rennommin.

Valtra SmartTouch ja ISOBUS mahdollistavat minkä tahansa valmistajan 
kaikkien ISOBUS-yhteensopivien työkoneiden käytön. SmartTouchin avulla 
voit kytkeä työkoneet nopeasti ja helposti, ja lisäksi se takaa tehokkaan 
hallinnan, jota täsmäviljely edellyttää. ISOBUS-standardi (ISO 11783) tekee 
tämän mahdolliseksi.
 
ISOBUS tekee yhteensopivista työkoneista plug-and-play-toimisia, 
joten kun kytket työkoneen Valtra-traktoriisi, kaikki oleelliset konetiedot 
lähetetään päätteeseen heti.

VARIABLE RATE CONTROL - 
MÄÄRÄNSÄÄTÖAUTOMATIIKKA
VRC säätää automaattisesti kulloinkin käytetyn 
työlaitteen levittämää ainemäärää ennakkoon 
suunnitellun peltokohtaisen täsmäviljelykartan 
mukaan. Sen avulla saat juuri oikean ainemäärän 
kaikille pellon osille – ei liikaa, eikä liian vähän. 
Näin voit säästää resursseja sekä parantaa sadon 
laatua ja määrää.

TaskDoc® Pro vähentää 
paperitöitä. Aloita 
vain työt ja kaikki 
tarvitsemasi asiakirjat 
luodaan automaattisesti. 
Kun olet valmis, 
asiakirjat siirretään 
langattomasti maatilan 
hallintajärjestelmääsi 
(FMS). Suunnittele 
täsmäviljelykarttoja 
maatilan toimistossa 
ja siirrä ne traktoriin 
tukemaan automaattista 
hallintaa. TaskDoc® 
Pro on helppo ja 
intuitiivinen.

Kaikkia älykkäitä toimintoja 
voi hallita ainutlaatuisessa 
SmartTouch-kyynärnojassa vain 
muutamalla käden liikkeellä. 
Parempi elämänlaatu on 
kirjaimellisesti käsiesi ulottuvilla.

Jos valitset Activen, voit 
käyttää älykkään maanviljelyn 
ominaisuuksia SmartTouchin 
lisäterminaalista. 

Valtra Guide -automaattiohjaus 
auttaa tehostamaan työtä, 
vähentää päällekkäisajoa ja 
parantaa käyttäjän viihtyvyyttä 
pellon koosta riippumatta. 
Valtran kuuluisat älykkäät 
maanviljelyratkaisut ovat saatavilla 
Versu- ja Active-malleihin.

SISÄÄN-
RAKENNETTUA 
ÄLYKKYYTTÄ
Valtra Smart Farming on valikoima teknolo-
gioita, jotka toimivat saumattomasti yhteen 
– Valtra Guide -automaattiohjaus, ISOBUS, 
lohkoautomatiikka, määränsäätöauto-
matiikka ja tehtävänhallinta (TaskDoc®). 
Teknologiaratkaisujemme tärkeimpiä suun-
nitteluperiaatteita on aina järjestelmien 
helppokäyttöisyys.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect on telemetriaratkaisu, 
joka tallentaa kaikki traktorin toiminnot 
ja GPS-tiedot jatkuvasti. Se voi esittää 
historia- ja tosiaikatietoja mobiililaitteessasi, 
ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin 
vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-
huoltokumppanisi voitte ennakoida 
huoltotarpeet, reagoida nopeasti 
ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää 
tarpeettomia käyntejä valtuutetussa 
huollossa.

Connect on vakiona Versussa ja optiona 
HiTech- ja Active -malleissa.

AGCO-telemetriaratkaisu asiakkaalle
Täysin asiakas- ja käyttäjälähtöinen 
käyttäjäkokemus

SMARTTOUCH KÄYTTÖLIITTYMÄ VERSUSSA

Helppo siirtyminen valikoissa. Asetukset ovat loogisia ja ne on helppo 
tehdä kosketusnäytön pyyhkäisyeleillä. 
Kaikki asetukset tallentuvat 
automaattisesti muistiin.

9-tuumainen kosketusnäyttö, suuret 
ohjaimet sekä selkeät asetukset ja 
toiminnot.

Voit määrittää minkä tahansa 
ohjaimen käyttämään mitä tahansa 
hydraulitoimintoa, mukaan lukien 
etu- ja takahydrauliventtiileitä, etu- ja 
takanostolaitetta ja etukuormainta.

Työvalot on helppo määrittää 
9-tuumaisella kosketusnäytöllä. 
Käsinojassa on lisäksi työvalojen ja 
varoitusvalon virtapainikkeet.

Käyttäjille ja työkoneille on profiilit, joita 
on helppo muuttaa mistä tahansa näytön 
valikosta. Kaikki asetusmuutokset 
tallennetaan valittuun profiiliin.

1. Muotoilu mahdollistaa ajokahvan 
helpon liikuttamisen kaikkiin 
neljään suuntaan.

2. Ohjaussauvalla voidaan ohjata 
kolmea venttiiliä.

3. Neljää muuta venttiiliä ohjataan 
lineaarivivuilla.

4. Painikkeet ja kytkimet on 
suunniteltu käyttötarkoituksen 
mukaan, tästä syystä eri 
toimintojen kytkimet näyttävät 
erilaisilta.

5. Kolme ohjelmoitavaa (M) 
muistipainiketta mille tahansa 
traktorin toiminnolle tai 
toimintasarjalle (U-pilot).

6. Eteen-/taaksevipu ajokahvassa.

7. Ei tarvetta erilliselle monitorille – 
Valtra Guide -automaattiohjaus 
ja kameranäyttö on integroitu 
SmartTouch-näyttöön.

8. Takanostolaite – 
Helppokäyttöinen rajoitin, joka 
mahdollistaa takanostolaitteen 
pienimmänkin säätämisen. 

9. Kyynärnojan käytännöllinen 
muotoilu ja rakenne 
mahdollistavat hyvän tuen ja 
pidon kädellesi missä tahansa 
työskentelyolosuhteissa.

VALTRA SEC-
TION CONTROL 
- LOHKO-
AUTOMATIIKKA
Lohkoautomatiikka 
mahdollistaa traktorin 
ja työvälineen tarkan 
ja automaattisen 
ohjauksen, jolloin 
siemeniä ja lannoitetta 
levitetään oikea 
määrä kaikille 
pellon osille. Tämä 
auttaa vähentämään 
tuotantokustannuksia, 
parantamaan satoa ja 
maksimoimaan voitot.

ILMAINEN ENSIMMÄISET 3 VUOTTA VERSUSSA
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ACTIVE
• Mullistava Powershift : 6PS

• Kuormantunteva hydrauliikka ja 3 
mekaanista hydrauliventtiiliä

• Valtra ARM -käsinoja

• 4 mallia G105-G135

VERSU
• Mullistava Powershift : 6PS

• Kuorman tunnistava hydrauliikka ja 
4 sähköistä hydrauliventtiiliä

• SmartTouch-käsinoja

• 4 mallia G105-G135

HITECH
• Mullistava Powershift : 6PS

• Avoin hydrauliikkapiiri ja 3  
mekaanista hydrauliventtiiliä

• Valtra ARM -käsinoja

• 4 mallia G105-G135

VOITTAMATON 
VALTRA-VAIHTEISTO-
AUTOMATIIKKA
Valtra-suunnanvaihtajalla lähdet tasaisesti liikkeelle. 
Kaikissa G-sarjan malleissa on integroitu pysäköintiasento 
ja AutoTraction-toiminto, joka mahdollistaa pehmeän 
lähdön. Uusi 6-nopeuksinen Powershift-voimansiirto 
antaa kuljettajalle aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia 
työskentelynopeuksiin. Mullistava Valtra-automatiikka 
sisältää toimintoja, kuten automaattivaihteiston. 
AUTO1 tarjoaa ajopoljintoiminnon ja säädettävän 
moottorijarrutuksen, ja AUTO2 tarjoaa käyttäjälle vapauden 
valita vaihteiden vaihtorajat. Kaikissa G-sarjan malleissa on 
lisäksi integroitu mäkilähtöavustin ja laadukkaassa Versu-
mallissamme on portaatonta voimansiirtoa (CVT) vastaava 
vipuajotoiminto.

Valtra Powershift on sulavin 
vaihteisto neljällä pyörällä. Ota 
vain jalka pois kytkimeltä ja traktori 
on automaattisesti hallinnassasi – 
Valtralla voit ajaa Powershift-traktoria 
kuin CVT:tä. Automaattitilassa 
vaihdetta vaihdetaan automaattisesti 
kiihtyvyys- ja vääntövaatimusten 
mukaan – ja polttoainetalous on 
aina paras mahdollinen. Versu-

malleissa on mullistava, patentoitu 
hydrauliikka-avustin, joka lisää 
hydraulitehoa automaattisesti 
niin paikoillaan kuin ajon aikana 
vaikuttamatta ajonopeuteen. Mikään 
muu Powershift ei pysty siihen! 
Saatavilla myös Active- ja HiTech-
malleihin, jos sähköiset etuventtiilit 
on asennettu.

10VALTRA-VAIHTEISTOAUTOMATIIKKA



UUDET KOMPAKTIT 
STAGE V -MOOTTORIT

Tehokkuutta ja vahvaa vääntöä 
tarjoavat AgcoPower-moottorit 
ovat olleet Valtra-traktoreiden 
tehonlähde jo 70 vuoden ajan. 
Mitoiltaan pienikokoinen 4,4 litran 
moottori mahdollistaa matalan 
konepeiton, mikä parantaa 
näkyvyyttä. Monipuolisen 
moottorin jälkikäsittelyjärjestelmä 
puhdistaa pakokaasun Stage V 

-päästöstandardien mukaisesti. 
Kompakti yksikkö sijaitsee 
kokonaan traktorin oikealla 
puolella, hytin alapuolella, 
jossa se puhdistaa pakokaasun 
ja mahdollistaa esteettömän 
näkökentän. Moottorin tehostetun 
ilmanoton ansiosta puhdas, kylmä 
ilma pääsee sisään vapaammin.

G-sarjan traktorit valmistetaan 
4-sylinterisinä
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PARAS TRAKTORI-
KOKEMUKSESI
Työskentelet haastavissa ja erilaisissa 
ympäristöissä, teet jopa viittä työtä samanaikaisesti, 
työpäivät venyvät ja ajoetäisyydet ovat pitkiä. Meidän 
tehtävämme on tehdä traktorikokemuksestasi 
paras mahdollinen. Helppo Connect, Care & Go 
-huoltokonseptimme tarjoaa vertaansa vailla olevaa 
käytännöllisyyttä, joka helpottaa päivittäistä käyttöä 
ja ylläpitoa lisäämättä kustannuksia. Parhaassa 
traktorikokemuksessa ei ole kyse pelkästään 
koneesta tai sen ostohetkestä – me, kumppanimme 
ja laaja jälleenmyyjäverkostomme olemme tukenasi 
koko traktorin elinkaaren ajan.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

VARMUUTTA. 
OMISSA KÄSISSÄSI.
Me uskomme saumattomaan yhteyteen 
asiakkaiden, jälleenmyyjien, koneiden ja Valtra-
tehtaan välillä. Asiakkaat voivat valita haluamansa 
huolto- ja takuupaketit, jotka vastaavat heidän 
odotuksiaan ja vaatimuksiaan. Me huolehdimme 
asiakkaistamme, jotta he voivat huolehtia 
liiketoiminnastaan.

PYSY YHTEYDESSÄ MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA
Valitsemalla Valtran valitset ammattilaistiimin, joka auttaa 
sinua saavuttamaan parhaat liiketoimintatulokset. Voit ottaa 
yhteyden paikalliseen tukipalveluun ympäri vuorokauden 
käytössä olevan verkkoasiakasportaalin kautta, josta löydät 
myös koneitasi koskevia ohjevideoita, sopimustietoja ja 
palveluja. Valtra Connect -telemetriaratkaisu tallentaa 
jatkuvasti traktorin toimintaa ja GPS-liikkeitä. Sen avulla voit 
tarkastella mobiililaitteessa historiatietoja sekä reaaliaikaisia 
tietoja ja käyttää tietoja missä ja milloin tahansa. Tietojen 
avulla asiakas ja Valtran huoltokumppani voivat ennakoida 
huoltotarpeita sekä ratkaista pieniä ongelmia nopeammin 
ylimääräisten huoltokeskuskäyntien välttämiseksi.

TÄYDELLISTÄ MIELENRAUHAA
Laajennettu Valtra Care -takuusopimus antaa täydellisen miele-
nrauhan sekä suojan muiden kuin kuluvien osien ylimääräisiä 
korjauskustannuksia vastaan. Caren ansiosta voit määrittää 
kokonaiskustannukset Valtra-traktorin oston yhteydessä tai 
tavallisen takuukauden päätyttyä. Sopimukset ovat joustavia ja 
omavastuuksi voidaan valita 0 euroa, 290 euroa tai 590 euroa. 
Sopimus on voimassa 5 vuotta tai 6 000 käyttötuntiin asti.

MAKSIMOI TOIMINTA-AIKA
Voit sopia kiinteät kustannukset Valtra-koneen oston yhtey-
dessä ja taata samalla parhaan suorituskyvyn, varmistaa 
koneen tehokkuuden sekä maksimoida sen jälleenmyynti-
arvon! Valtra Go -huoltosopimus varmistaa säännöllisen ja 
perusteellisen huollon sekä pidentää Valtra-traktorin luotet-
tavaa käyttöaikaa. Huoltokustannukset ovat pieniä huollon 
laiminlyömisestä aiheutuviin korjauskustannuksiin verrattuna. 
Valtra Go -huoltopakettiin sisältyvät kaikki 10 000 tuntiin asti 
määritetyt huoltotyöt sekä uusille että käytetyille koneille.

CONNECT
TRAKTORIN DATA, 

TIEDOT JA PALVELUT.

CARE
LAAJENNETTU 
TEHDASTAKUU.

GO
HUOLTOSOPIMUS.
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OMA VALTRA JÄLLEENMYYJÄSI

Valtra-jälleenmyyjäsi edustaa parasta 
traktoreiden ja työkoneiden osaamista 
alueellasi. Hän ymmärtää traktorin tekniset 
piirteet ja päivittäisessä työssä kohtaamasi 
haasteet. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän 
puoleen ja saada parasta palvelua, 
olit sitten kiinnostunut konsultoinnista, 
huollosta, korjauksesta, varaosista 
tai uuden laitteen tilaamisesta. Valtra-
jälleenmyyjät ovat itsenäisiä yrittäjiä. 
AGCO tarkistaa jälleenmyyjänsä vuosittain 
varmistaakseen, että saat parhaan 
mahdollisen palvelun.

AIDOT OSAT JA LAADUKKAAT 
LISÄVARUSTEET – AINA SAATAVILLA

Valtran kattava varaosapalvelu toimittaa 
tarvitsemasi osat jopa heti seuraavaan 
aamuun mennessä. Näin traktorisi pysyy 
tuottavana myös kiireisten kylvö- ja 
sadonkorjuukausien aikana. AGCO 
Parts -merkki takaa, että saat vain 
huolella tarkastettuja ja testattuja Valtran 
alkuperäisiä varaosia.

AGCO TEKEE NIISTÄ VOITTAMATTOMIA, 
ME TEEMME NIISTÄ EDULLISIA.

AGCO Rahoitus tarjoaa rahoitusratkaisun, 
joka suunnitellaan yksilöllisesti tulojesi 
ja töidesi mukaan. Tarjoamme joustavat 
maksutavat liiketoimintasi tarpeiden 
mukaan ja otamme maksuaikataulun 
suunnittelussa huomioon vuodenaikojen 
vaihtelun.

Täyden palvelun toimittajana tarjoamme 

rahoituspalveluja, kuten liisaus-, vuokraus- 
ja vakuutuspalvelut. Palvelumme voivat 
vaihdella maittain, joten tarkista saatavilla 
olevat palvelut verkkosivustoltamme tai 
lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

VALTRA TEAM

Valtra Team on kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvä asiakaslehtemme. Jokaisessa 
numerossa on hyödyllistä tietoa uusimmista 
innovaatioista ja tehokkaimmista 

työtavoista. Voit myös lukea lehden 
arkistoja verkossa ja lukea sinua 
kiinnostavia artikkeleita aina vuodesta 2000 
saakka.

AGCO ACADEMY

Traktorit ja niihin liittyvät teknologiat, 
erityisesti täsmäviljelyteknologiat, 
kehittyvät nopeaa vauhtia. Valtra Academy 
kouluttaa jatkuvasti Valtra-jälleenmyyjiä 
ja -huoltoteknikkoja. Näin voit olla varma, 
että saat aina ensiluokkaista ja ajan 
tasalla olevaa asiantuntemusta Valtra-
jälleenmyyjältä.

VALTRA COLLECTION

Valtra Collection tarjoaa korkealaatuisia 
vaatteita ja asusteita työhön ja vapaa-
aikaan. Materiaalit ja yksityiskohdat 
ovat tarkkaan harkittuja. Vaatteet 
kuvastavat Valtran modernia muotoilua. 
Ne on valmistettu kevyistä, mutta erittäin 
kestävistä materiaaleista, joissa yhdistyvät 
tyyli ja toiminnallisuus.

Kaipaatko älykkäitä maanviljelytoimintoja? Valtra Guide 
avaa monia mahdollisuuksia ja on portti älykkäiden 
maanviljelytoimintojen maailmaan. Kun varustat Valtra-
traktorisi Valtra Guide -ratkaisulla oston yhteydessä, voit 
varustaa sen muillakin älykkäillä viljelytoiminnoilla. Voit 
hankkia toiminnot ostohetkellä tai myöhemmässä vaiheessa, 
kun kaipaat uusia toimintoa. Paikalliselta jälleenmyyjältä 
saat hintatiedot ja lisätietoa älykkäiden viljelytoimintojen 
päivittämisestä.

AVAA 
MAHDOLLI-

SUUKSIA
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COMFORT TECHNOLOGY PRO
Comfort -varustepaketti vie 
mukavuusalueesi uudelle tasolle. Tämä 
paketti on saatavilla kaikkiin G-sarjan 
HiTech, Active ja Versu malleihin. Optiot, 
jotka kuuluvat mukavuuspakettiin:

• Etuakselin jousitus

• Jousitettu ohjaamo ja istuin, Air 
Suspended +

• Premium työvalot tai Premium+ LED 
valoilla

• Peruutusvaloautomatiikka

Technology Pro -varustepaketti on 
kattavin kokonaisuus ja se sisältää 
kaiken sen mitä tarvitset täsmäviljelyyn. 
Technology Pro -varustepaketti on 
saatavilla kaikkiin G-sarjan Active ja 
Versu -malleihin. Optiot, jotka kuuluvat 
tähän pakettiin:

• Ajolinja avustin

• Täsmäviljely: yksi neljästä Section 
Contron tai Section Control & Variable 
Rate vaihtoehdoista

• SmartTouch laajennus

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGY
Technology -varustepaketti lisää 
ominaisuuksia, joiden avulla 
työlaitteiden liittäminen ja käyttäminen 
G-sarjan traktorissa on helpompaa ja 
tuottavampaa. Teknologia -varustepaketti 
on saatavilla kaikkiin G -sarjan Active ja 
Versu malleihin. Optiot, jotka kuuluvat 
tähän pakettiin:

• Täysi Valtra Guide -automaattiohjaus: 
yksi neljästä Novatelin tai Trimblen 
vaihtoehdosta.

• ISOBUS takana

• Laajennettu (asr, ja tutka ainoastaan 
versumalleissa)

• Virransyöttö pistokkeet

VARUSTE-
PAKETIT
Tarjoamme G-sarjaan valmiiksi 
räätälöityjä varustepaketteja 
tarpeidesi mukaan

Varustepaketteja on saatavilla 
mukavuusvarusteista, työlaitteen hallintaa 
helpottaviin ratkaisuihin ja aina edistyneisiin 
täsmäviljelyteknologioihin asti.

Lisäksi voit viimestellä Valtrasi 
etukuormainpaketilla ja kustomoida sen 
Valtra Unlimited vaihtoehdoilla.

Tutustu mikä varustepaketti sopisi juuri sinun 
tarpeisiisi parhaiten.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  RÄÄTÄLÖI OMIEN 
TARPEIDEN

 MUKAISEKSI

2.  VALITSE 
ETUKUORMAIN

1.  VALITSE 
VARUSTEPAKETTI VALTRA 

UNLIMITED
ETUKUORMAIMET
G-sarjan traktorit ovat erinomaisia etukuormainkäytössä, ja 
etukuormainpaketilla saat valjastettua tämän ominaisuuden 
käyttöösi. Traktorin erinomainen näkyvyys ja hyvä 
kääntösäde konkretisoituvat täydellisesti tällä paketilla, joka 
sisältää:

• Tehdasasennettu ja testattu etukuormain & apurunkopaketti

Voit lisätä Valtra Unlimited -varusteita 
kaikkiin varustepaketteihin 
räätälöidäksesi traktorin juuri sinun 
tarpeita vastaavaksi.
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SINULLA ON TEHTÄVÄ. 
MEILLÄ ON SIIHEN 
RATKAISU.
Kun valitset Valtra -traktorin, sinun unelmiesi traktori ja aidot 
yksilölliset vaatimukset saadaan toteutumaan ja täyttymään. 
Valtra Unlimited tarkoittaa yksilöllistä traktorikokonaisuutta 
antamillasi ehdoilla, joiden avulla voit työskennellä missä 
tahansa ympäristössä. Olet sitten etsimässä traktoria 
tienhoitoon tai kunnallisteknisiin töihin, tai olet etsimässä 
erikoisominaisuuksia maanviljelyyn tai muihin tarpeisiin, Valtra 
Unlimited on ratkaisu, jolla tavoite saavutetaan. Valtra on Sinun 
työkoneesi.

Valtra Unlimitedin avulla, mahdollisuutesi 
ovat rajattomat. Mitä tarvitset? Mistä olet 
unelmoinut? Me teemme sen mahdollisek-
si.
Erikoisväri antaa traktorillesi erottuvan 
ulkoasun, joka kääntää päät. On tarpeesi 
sitten tietty väriteema kunnallisteknisiin töi-
hin ja erikoistehtäviin tai haluat vain pääs-
tää luovuutesi valloilleen, Valtra Unlimited 
tarjoaa ratkaisun näihin tarpeisiin. Valtra 
Unlimited -traktorien sisätiloihin voidaan 
asentaa kestävä ja laadukas nahkainen 
ohjauspyörä ja istuin, joka takaa kuljetta-
jan mukavuuden ja viimeistelee ohjaamon 

ulkonäön. Myös sisäpaneelit voidaan 
kustomoida, ja erityispyynnötkin voidaan 
toteuttaa nopeasti.

TEHDASASENNETTU

Kaikki Valtra Unlimited -studion asentamat 
lisälaitteet ja varusteet kuuluvat tehdas-
takuun piiriin, ja toimitamme niille myös 
huollon ja varaosat.

Unlimited Studiolta saatavat varusteet ja 
välineet sisältävät lisävalot, keskusvoitelun, 
äänentoistojärjestelmän ja paljon muuta.
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Min. 4405 - Maks. 4600 mm

G SARJAN TEKNISET 
TIEDOT

Katso lisätietoja moottorin tiedoista. LISÄTEHO on käytettävissä tiellä ja 
pellolla (B5 ja suuremmat nopeudet). Sigma Power saatavilla kaikkeen PTO 
käyttöön paitsi 540E.

MALLI
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135

MITAT 540/65R38 + 440/65R28 

raideväli 2550

Pituus (ilman etunostolaitetta) 4452

Kuljetuspituus, etunostolaitteen kanssa 4514

Korkeus, ilman Valtra Guide antennia, (mm) 2805

Leveys, maks. (mm) 2380

Kääntösäde (m) 4.36

Maavara keskellä (mm) 443

Maavara takana (ei koukkua) (mm) 460

Paino (täydet tankit, + kuljettaja) (kg) 5140

Painojakauma etu/taka (%) 41/59

Maks. kokonaispaino (kg) 9500

Polttoainekapasiteetti, perus (l) 200

Polttoainekapasiteetti, terästankki (l) 160

AdBlue, kapasiteetti (l) 21

Min renkaan koko (taka SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Maks renkaan koko (taka SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min. 1720 - Maks. 2525 mm

105 - 135 HV

MALLI
MAKS. TEHO MAKS. LISÄTEHO MAS. VÄÄNTÖ NM

HV kW HV kW VAKIO LISÄTEHO

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

Omapaino  5140 kg

Maks. kokonaispaino 9500 kg

Lokasuojien leveydet:

A:  metsä 1858
B:  kapea 2034
C:  leveä 2310
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MALLI
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

MOOTTORI

AGCO Power moottorityyppi 44 MBTN-D5

sylintereitä 4

Moottorin tilavuus, (litraa) 4.4

Moottorinopeus maksimiteholla (r/min) 2000

Mootorin normaali nopeus 2200

Moottorinopeus maks väännöllä (r/min) 1500

*G125 Eco-moodi maksimiteho (r/min) 1750

*G125 Eco-moodi maksimivääntö (r/min) 1250

tyhjäkäynti 850

alennettu tyhjäkäynti 700

Öljynvaihtoväli (h) 600

Päästöluokka Stage V

Pakokaasujen jälkikäsittely DOC + DPF + SCR

VAIHTEISTO

Vaihteiden määrä 24+24R

Ryöminnän kanssa 48+48R, optio

Työalueiden määrä 4 (A, B, C, D)

Pikavaihteiden määrä / alue 6

Vakio nopeudet 2200 r/min (km/h) 1.3 - 43

Maksiminopeus 43 km/ saavutetaan (r/min) 1910

*EcoSpeed malli, 43 km/ saavutettu (r/min) 1640

Alin ryömintänopeus 2200 r/min (km/h) 0.11

Etuakselin jousitus hydraulinen, optio

MALLI
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

HYRDAULIIKKA

Nostoteho takana, (maks. kN) 60

Nostoteho nostoalueella 50

Nostoteho nostoalueella edessä optio, 30

hydrauliikkajärjestelmä avoin kuormantunteva

Pumpun kapasiteetti (l/min) 100 110

Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt samassa

mekaanisten venttileiden määrä takana 2 tai 3 --

sähköohjattujen venttileiden määrä takana -- 3 tai 4

on/off venttileiden määrä takana  lisävaruste 1

sähköohjattujen venttileiden määrä edessä 2,3 tai 4

Öljymäärä työlaitteille (litraa) 24 (lisätäytöllä …44)

PTO

2 nopeuksinen @ moottorinopeus (r/min) 540@1920 + 1000@1964

3 nopeuksinen @ moottorinopeus, optio (r/min) 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 nopeuksinen+ajovomanotto with GS ratio 29.23

etu pto lisävaruste, @ moottorinopeus (r/min) 1000@1920

KÄYTTÖLIITTYMÄT

Valtra ARM (kyynärnoja) vakio --

Valtra SmartTouch käyttöliittymä -- vakio

Valtra Connect optio vakio

Valtra Guide vaihtoehdot -- optio
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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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 
Changes possible - all rights reserved.

Kohtaat haasteita päivittäin.

Työskentelet haastavissa ympäristöissä, ilmastoissa ja maastoissa.
Työskentelet ahkerasti, työpäivät venyvät ja ajoetäisyydet ovat pitkiä.

Työtehtävät edellyttävät nopeutta, voimaa ja tarkkuutta.

Täydelliseen hallintaan ansaiset luovan kumppanin.
Yhteyksien pitämiseen tarvitset älykkäimmän koneen.

Tästä syystä luotat Valtraan.

Teemme kaikemme, jotta rankka työ olisi helppoa.
Löydämme uusia keinoja haasteiden ratkaisemiseen.

Teemme koneita, jotka ovat kestäviä ulkoa ja älykkäitä sisältä.

Koneemme on tehty kestämään.
Tehty työskentelemään. Tehty sinua varten.

Valtra on AGCOn
maailmanlaajuinen tuotemerkki.


