
VALTRA-GENERAATTORIT
KOTIMAISET VOIMAKONEET



Valtra on laadukkaiden tuottei-
den nimi. Vuosien käytännön 
testaus pelloilla, maatiloilla 
ja metsissä sekä innovoiva 
tutkimus ja tuotekehitys ovat 
tehneet Valtran traktoreista 
vahvoja ja ketteriä. Tuottei-
demme on kestettävä sadetta, 
paahdetta ja jäätävää kyl-
myyttä koti-Suomesta etelän 
lämpöön. Kokemuksemme on 
tehnyt meidän laitteistamme 
luotettavia ja mahdollistaneet 
maatalouden ja urakoinnin 
kehityksen seuraamisen. Oli 
kyse sitten lypsykarjatilasta, 
metsätaloudesta tai sokeriruo-
kopellosta, me tunnistamme 
haasteet ja kehitämme kestä-
vät ratkaisut tarpeisiin. Meidän 
tehtävä Valtralla on kehittää ja 
tarjota laadukkaita tuotteita, 
jotka tekevät sinun työstäsi 
helpompaa. 

KOTIMAINEN JA MAAILMAN
PARAS TRAKTORIVALMISTAJA

Jokainen Valtra valmistetaan 
suomalaisessa tehtaassa asi-
akkaan tarpeiden mukaisesti. 
Me tarjoamme työkalut tehok-
kaaseen työntekoon ja tuo-
tantoon, juuri niin kuin haluat. 
Valtran traktorit ovat voittaneet 
lukuisia palkintoja. Olemme si-
toutuneet ylläpitämään meiltä 
odotetun laatutason. 



YHTEISTYÖN JA OSAAMISEN 
HISTORIA

AGCO Power ja Valtra ovat 
tehneet yhdessä pitkän taipa-
leen. Tehtaat ovat olleet samaa 
perhettä 1940-luvulta asti. Mo-
lemmat ovat luoneet ympärilleen 
merkittävää teknologista osaa-
mista ja vaikuttaneet suomalai-
sen teollisuuden historiaan. 

AGCO Powerin moottoritehdas 
on perustettu 1942. Valmet-trak-
torit näkivät päivänvalon vuonna 
1951. Ensimmäiset dieselgene-
raattorit tehtiin jo vuonna 1952. 

Ensin meidät tunnettiin nimellä 
VMT, josta muodostui Valmet ja 
myöhemmin Sisu Diesel. Tänä 
päivänä AGCO Power on osa 
AGCO-konsernia ja toimitamme 
vuosittain AGCO POWER moot-
toreita ja vaihteistoja kymmeniin 
tuhansiin AGCOn brändiperheen 
koneisiin yli 140 maahan.

Meidän tavoitteemme on aina 
ollut tehdä maailman parhaimpia 
koneita meidän uskollisille ja 
vaativille asiakkaille. 



VALTRA-GENERAATTORIT
Luotettavuus on tärkeintä

Tehon tarve on jatkuva. Kriittisten 
järjestelmien on oltava jatkuvasti 
päällä, oli kyse sitten ihmisten 
turvallisuudesta, eläinten hyvin-
voinnista tai tuotantoprosessin 
jatkuvuudesta. Usein vahinkojen 
syntyminen ja tulojen menetys 
alkaa jo minuuttien sisällä sähkö-
jen katkeamisesta.

Valtra-generaattorit on suunnitel-
tu hyvin monenlaisiin kohteisiin 
tarjoamaan luotettavaa varavoi-
maa tai pitkäaikaista päävoimaa 
tarpeista riippuen. Dieselgene-
raattoreita käytetään huoltoase-
milla, hotelleissa, sairaaloissa, 
voimaloissa, laskettelukeskuksis-
sa, vesilaitoksissa ja maatalou-
dessa vaikkapa lypsyrobottitiloilla 
ja kanaloissa. 

Valtra-generaattorit hyödyntävät 
kuuden AGCO POWER-mootto-
rin tehoskaalaa. Generaattoripa-
ketit on saatavilla kompakteina 
avopaketteina sisäasennuksiin 
ja tukevassa meluvaimenne-
tussa sääsuojakorissa, joka on 
käyttövalmis sellaisenaan. Kaikki 
VG-sarjan koneet on tarkoitettu 
kiinteään asennukseen, mutta 
erityisesti korimalliset koneet on 
helppoja liikutella nostokorvien ja 
trukkijalkojen avulla. Valtra-gene-
raattoreiden tuotekehityksessä 
on hyödynnetty pitkän historian 
myötä saavutettua tietotaitoa 
vaativista hankkeista vaativissa 
olosuhteissa. Harkitut tekniset 
ratkaisut ja suomalainen sydän 
tekevät Valtra-generaattoreista 
parhaan ratkaisun sinulle. 

Prime teho (PRP) kVA / kW  110 / 88
Standby teho (LTP) kVA / kW 121 / 97

VG110

VG90
Prime teho (PRP) kVA / kW  90 / 72
Standby teho (LTP) kVA / kW 99 / 79



Prime-teho PRP (jatkuva 
vaihteleva teho)
ISO-standardin mukainen 
jatkuvan käytön teho. Soveltuu 
vaihtelevan kuorman syöttä-
miseen ilman käyttötuntirajoi-
tusta normaalin sähköverkon 
sijasta. Ylikuormitettavissa 
10 % yhden tunnin ajan 12 
tunnin jakson sisällä.

Standby-teho LTP (mak-
simi varavoimateho)
Polttonesteen syötön maksi-
mirajaa vastaava teho (ISO 
Fuel Stop Power). Soveltuu 
varavoimakäyttöön vaihtele-
valla kuormalla alueella, jossa 
on luotettava sähköverkko. Ei 
ylikuormitettavissa.

VAHVA VALIKOIMA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN :

Model VG60 VG90 VG110 VG150 VG205 VG250

Teho Prime (PRP) kVA / kW  60/48 90/72 110/88 150/120 205/164 250/200

Teho Standby (LTP) kVA / kW 66/53 99/79 121/97 165/132 225/180 275/220

Moottori (AGCO POWER)  33 DTG 49 DTG 49 DTAG 74 DTG 74 DTAG 84 WIG

Sylinterien lukumäärä  3 4 4 6 6 6

Käyntinopeus, rpm                    1500

PA-tankin tilavuus, litraa, avo-/sääsuojamalli  200 / 200 200 / 300 200 / 300 200 / 300 200 / 300 200 / 350 

Generaattori  ECP322M4B ECP342S4A ECP341L4A ECP342L4A ECO383S4A ECO381L4A

Tehokerroin, cos 0,8 IND.                     0,8 ind.

Sähköjärjestelmän jännite ja taajuus, V                    12 VDC

Generaattorin kotelointiluokka                    IP23

Aggregaatin nimellisvirta (PRP), 3-vaiheinen, A                         400/230, 50 Hz

Kojeiston nimellisvirta, A  87 130 159 218 296 361

Nimellisvirta (PRP), A  125 160 250 250 400 400

Ohjausjärjestelmät          ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen

        Mitat / avomalli

Pituus, mm 1830 1906 2294 2361 2500 2860

Leveys, mm 660 660 988 850 989 1098

Korkeus, mm 1423 1474 1625 1694 1724 1781

Kuivapaino, kg 1000 1300 1400 1600 1700 2500 

             Mitat / sääsuojattu

Pituus, mm 2300 2894 2894 2894 2894 4200

Leveys, mm 1106 1136 1136 1136 1136 1356

Korkeus, mm 1748 2118 2118 2118 2118 2143

Kuivapaino, kg 1400 1800 1900 2100 2250 3070



VARMASTI TESTATTUA TEKNIIKKAA

Varavoiman on toimittava hätätilan-
teessa. Varmistaaksemme tämän 
olemme valinneet Valtra-generaattoriin 
vain testattuja laatukomponentteja. Te 
vaaditte meiltä korkeaa laatua ja 
vaadimme sitä myös itseltämme. 
Moottorit saamme omalta Linnavuoren 
tehtaalta ja tuoterakenteet on testattu 
kattavilla kuormituskokeilla.

Teollisuus ja asiakasvaateet ovat 
kehittyneet merkittävästi vuosikym-
menten aikana. Tiedämme, mitä meiltä 
vaaditaan. Olemme toimittaneet 
koneita tuttuihin kylmiin pohjoismaisiin 
olosuhteisiin ja Afrikan lämpöön. Kaikki 
koneet testataan kaikkien asennettu-
jen toimintojen varmistamiseksi ennen 
lähetystä tehtaalta. 

Moottoreita, joihin luotetaan
AGCO POWERin moottorit on tehty 
kovaan työhön ja niiltä vaaditaan 
huipputehoja lukemattomilla maat-
alouskoneilla päivittäin. AGCO POW-
ER-moottorit reagoivat todella hyvin 
kuormaan, ne on helppo huoltaa, niillä 
on kattavin varaosaverkosto ja erittäin 
pitkä elinikä.



MONIPUOLISET
OHJAUSVAIHTOEHDOT

Koko tuotesarjalle on saatavilla 
monipuolinen valikoima ohjausta-
poja. Voimakoneet on saatavilla 
käsikäyttöisestä ohjauksesta 
täysin automatisoituun ja tahdis-
tuvaan järjestelmään. Käsikäyt-
töinen ohjaus soveltuu erityisesti 
kohteisiin, joissa ei ole muuten 
sähköä saatavilla. Valtra- gene-
raattori on usein paljon edullisem-
pi kuin uusi voimalinja.

Automaattiset järjestelmät 
käyn nistyvät ja sammuvat 
itsestään. Järjestelmä toimii 
tarpeen mukaan ja valvoo 
verkkoa käyttäjän puolesta. 
Tahdistuvat järjestelmät palautta-
vat syötön verkkohäiriön jälkeen 
katkottomasti, niitä voi koekäyttää 
häiritsemättä tuotantoa.  Tahdis-
tuvia Valtra-generaattoreita voi 
käyttää myös huipunleikkauk-
seen, eli lisätä verkkosähkön 
tehoa ja siten säästää esimerkiksi 
sulakekoon kasvattamisen.
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Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Puh. +358 (0)2045 501
Fax +358 (0)2045 50608

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

Esitteessä esitetyt laitteet saattavat olla erikoisvarusteltuja. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAHVA VALIKOIMA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN. 
VG-SARJAN DIESELGENERAATTORIT
VG 60
VG 90
VG 110  
VG 150
VG 205
VG 250


