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TEEMME KAIKKEMME,
JOTTA RANKKA TYÖ
OLISI HELPPOA
Me Valtralla haluamme ymmärtää tarpeesi ja tarjota 
aina parhaan mahdollisen traktorikokemuksen. 
Jos etsit pientä konetta, joka hoitaa homman, 
A-sarja on täydellinen kumppanisi. Se sisältää 
monia isoveljiensä ominaisuuksia, mutta erittäin 
kompaktissa muodossa. Se on hauska ajaa sekä 
kevyt ja ketterä tehosta tinkimättä. Astu tilavaan 
ohjaamoon, istu alas ja koe se itse. Tämä kone on 
tehty työntekoon.

Palkittu A-sarja on täydellinen esimerkki 
suunnitteluperiaatteestamme, jossa 
muoto ja käytännöllisyys kulkevat käsi 
kädessä. Siinä ketteryys ja optimaalinen 
teho ovat erinomaisesti tasapainossa sekä 
maassa että työkoneita käytettäessä. 
Kaikkien Valtra-traktorien tapaan A-sarja 
on helppokäyttöinen ja luotettava kaikissa 
työtehtävissä.

Meillä on aina tavoitteena tehdä 
työpäivästäsi paras mahdollinen, ja 
A-sarjan todellinen tähti on ohjaamo ja 
sen ergonomia. Miellyttävästä ja kätevästä 
ohjaamosta on helppo siirtyä sisään ja 
ulos. Istuessasi mukavasti istuimella näet 
ympäristösi täydellisesti ja voit hallita 
työtäsi uuden ja päivitetyn käyttöliittymän 
avulla.
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TYÖSKENTELE MUKAVASTI 
AAMUSTA ILTAAN
Ohjaamo on suunniteltu 
mukavaksi työympäristöksi. 
Tilaa on runsaasti, säätimet ovat 
helposti käytettävissä ja näkyvyys 
on erinomainen. Astu sisään 
ja istu alas – tunnet olosi heti 
kotoisaksi.

ETUKUORMAINEKSPERTTI
Alas viettävä konepelti ja suuret ikkunat takaavat 
esteettömän näkyvyyden työskentelyalueelle, ja 
etukuormaimen apurunko on integroitu tehtaalla 
traktorin alustaan moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi.

KAKSI 
VAIHTEISTOTYYPPIÄ
Valitse kahdesta 
vaihteistotyypistä: 
Elektroninen HiTech4-
vaihteisto ja mekaaninen 
GL-vaihteisto. Molemmat 
ovat helppokäyttöisiä ja 
auttavat työskentelemään 
väsymättä.

PIENI JÄTTILÄINEN
A-sarja on kooltaan pieni ja 
suorituskyvyltään suuri. Sen 
tehon ansiosta saat homman 
hoidetuksi missä tahansa, 
yhtä lailla ahtaissa paikoissa 
kuin avoimilla pelloillakin.

3 A-SARJA



ASTU SISÄÄN 
JA LÄHDE 
LIIKKEELLE
A-sarja on työkoneesi. Istu kuljettajan istuimelle, 
niin huomaat miksi. Tilavan ohjaamon ansiosta 
pääset heti työhön käsiksi. Mikään ei ole tiellä ja 
kaikki on helposti käden ulottuvilla.

A-sarjan traktorit ovat pienikokoi-
sia, ja ne takaavat erinomaisen 
tuottavuuden ja mukavan työs-
kentelyn koko päiväksi. Ohjaamo 
on ergonominen ja hiljainen, ja se 
takaa erinomaisen näkyvyyden 
joka suuntaan. 

Valitsemalla Valtran saat juuri 
tarpeisiisi sopivan traktorin. Kaik-

kiin seitsemään A-sarjan malliin 
on saatavana helppokäyttöinen 
mekaaninen GL-vaihteisto. Suo-
sittuihin 105 ja 115 hevosvoiman 
malleihin on saatavana elektro-
nisesti ohjattava nelivaiheinen 
HiTech4 Powershift -vaihteisto. 
Kaikissa A-sarjan traktoreissa on 
Valtran maineikas suunnanvaihdin 
integroituine pysäköintijarruineen.

2. NÄE
ERINOMAINEN NÄKYVYYS JOKA PUOLELLE
Saat erinomaisen näkyvyyden eteen ja sivuille, 
taakse työkonekäyttöä varten ja korkealle eteen 
etukuormainkäyttöä varten.

3. TYÖSKENTELE
TUOTTAVUUTTA AJATELLEN SUUNNITELTU
A-sarja on ergonomisesti suunniteltu, 
helppokäyttöinen ja tehokas 
työkonekäyttöön.

1. HELPPO KULKU   
ESTEET POISSA TIELTÄSI
Astu sisään helppokulkuiseen 
ohjaamoon turvallisten askelmi-
en avulla, kallista ohjauspylväs 
miellyttävään asentoon polkimella 
ja nauti täydellisen mukavasta 
ajoasennosta.
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4. GL-MALLIT
HELPPOKÄYTTÖINEN MEKAANINEN VAIHTEISTO 
Mekaanisesti yksinkertainen ja helppokäyttöinen malli. 
Perusvaihteistona on 12+12R – tai enemmän HiTech2/
ryömintä-vaihtoehtoa käytettäessä – ja kaikki on 
toteutettu niin, että voit työskennellä väsymättä.

10. CONNECT,  
CARE & GO 
YHDISTÄ A-SARJA
Seuraa traktorin toimintaa Valtra 
Connect -telemetriaratkaisun 
avulla, nauti laajennetun 
Valtra Care -takuusopimuksen 
tuomasta mielenrauhasta ja 
maksimoi käyttöaika Valtra Go 
-huoltosopimuksen avulla.

5. HITECH4-MALLIT
ELEKTRONINEN VAIHTEISTON OHJAUS
Edistyksellinen vaihdevivuton ratkaisu, 
joka sisältää oikeat nopeudet työn 
mukaan ja on silti helppokäyttöinen.

9. MATALAT  
KÄYTTÖKUSTAN-
NUKSET
TEHOKAS JA TUOTTAVA
Edullinen hankintahinta on vasta 
alkua. Vertaa alhaisia polttoaine- 
ja huoltokustannuksia koneen 
suorituskykyyn, niin näet, kuinka 
paljon hyödyt. 

7. KUORMAIN EDELLÄ
ETUKUORMAINTYÖSKENTELYYN SUUNNITELTU
Tasapainotettu alusta tekee Valtran laadukkailla 
etukuormaimilla työskentelystä helppoa ja 
luotettavaa. Erinomainen näkyvyys ja elektroninen 
ohjaus tekevät siitä vieläkin paremman.

6. TEHOKAS 
HYDRAULIIKKA
PARAS TEHO TYÖKONEISTA
A-sarjan hydraulipumpun teho takaa 
tehokkaan työskentelyn työkoneilla ja 
etukuormaimella.

8. HELPPO 
HUOLTAA
TEHTY JATKUVAAN TYÖHÖN
Viisi nopeaa tarkastusta 
varmistavat keskeytyksettömän 
työskentelyn aamusta iltaan. 
Kaikki huoltotyöt ovat helppoja.
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ETUKUORMAIN-
EKSPERTTI
A-sarja on suunniteltu niin, että voit hallita traktoria 
ja etukuormainta täysin ja työskennellä turvallisesti ja 
tehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Pienen koon ansiosta 
kääntösäde on pieni. Ohjaamon suuret ikkunat ja esteetön 
näkyvyys takaavat erinomaisen näkyvyyden kuormaan 
ja ympäristöön myös kuormaimen ollessa nostettuna. 
Etukuormaimessa on kaarevat nostotangot, jotka 
myötäilevät traktorin konepellin linjaa ja parantavat 
näkyvyyttä entisestään.
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1. Moderni pelkistetty rakenne suljettuine 
putkineen

2. Kaarevat rinnakkaiset nostotangot 
myötäilevät traktorin konepellin linjaa

3. Erinomainen näkyvyys ja täysi näkymä 
työkaluihin ja työkoneisiin

4. Pumpun suuri kapasiteetti takaa 
etukuormaimen tehokkaan käytön

5. Lisävarusteena saatava kattoikkuna 
mahdollistaa erinomaisen näkyvyyden eteen

6. Sähkötoiminen käsinoja ja joystick 
etukuormaimen käyttöä varten

7. Kuormaimen SoftDrive-jousitus ja tarkka 
itseohjautuva korkeudensäätö

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

9. Integroitu, tehtaalla asennettu heavy duty 
-apurunko
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SUUNNITELTU 
KULJETTAJAN 
TARPEISIIN
Valtran traktorit on suunniteltu alusta 
alkaen tehostamaan työskentelyäsi. 
Kaikki lisäämämme ominaisuudet ja 
kaikki päivittämämme yksityiskohdat on 
tehty helppokäyttöisyyden, käyttömuka-
vuuden ja kätevyyden lähtökohdista.

KAKSILINJAISET 
PERÄVAUNUJARRUT
5. sukupolven A-sarja sisältää 
nyt lisävarustemahdollisuutena 
kaksilinjaiset hydrauliset tai 
kaksilinjaiset paineilmatoimiset 
perävaunujarrut, jotka auttavat EU-
määräysten noudattamisessa. Traktori 
tunnistaa automaattisesti perävaunun 
jarrujärjestelmän tyypin, joten voit käyttää 
sekä yksi- että kaksilinjaisilla jarruilla 
varustettuja perävaunuja.

Et välttämättä edes huomaa kaikkia yksityiskohtia, 
ja juuri niin sen tarkoitimmekin. Esimerkiksi melun 
osalta tärkeää on se, mitä ei ole. A-sarjan ohjaamo 
on suunniteltu niin, että melutaso on vain 75 dB. 
Ohjaamon rakenne on toinen hyvä esimerkki. Edestä 
ohjaamo on kapea, joten voit liikkua ahtaissa paikois-
sa, kuten karjarakennuksissa tai tiheissä metsissä. 
Hartioiden korkeudelta se on kuitenkin leveä, jotta 
työskentely olisi mahdollisimman miellyttävää.

TÄYDELLINEN NÄKÖALA
Koko traktori on suunniteltu 
erinomaisen näkyvyyden 
varmistamiseksi ympäri vuoden. 
Ensinnäkin kompakti moottori 
ja alas viettävä konepelti 
takaavat markkinoiden parhaan 
näkyvyyden alas traktorin eteen. 
Tilavassa kuusipylväisessä 
ohjaamossa on ylöspäin 
kaartuva tuulilasi ja A-pilari, 
jonka muotoilu parantaa 
näkyvyyttä eteenpäin, sekä suuri 
takaikkuna ja lyhyt ulkokatto, 
jotka parantavat näkyvyyttä 
taaksepäin. Lisävarusteena 
saatavan 180 astetta kääntyvän 
istuimen ansiosta traktori sopii 
erinomaisesti metsätöihin 
ja muihin erityistöihin. 
Lisävarusteena on saatavana 
myös tehokkaita työvaloja, 
takavaloja ja ylävaloja, joiden 
avulla voit valaista työkohteesi 
kaiken aikaa. 
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AGCO-telemetriaratkaisu 
asiakkaille

Täysin asiakas- ja käyttäjälähtöinen 
käyttökokemus

VEDONVAPAUTUS 
KAIKISSA MALLEISSA
Valtran maineikkaan 
vedonvapautuksen ansiosta 
voit ajaa A-sarjan traktoreita 
kytkintä koskettamatta. 
Vedonvapautustoiminnon 
avulla voit pysäyttää traktorin 
yksinkertaisesti painamalla 
jarruja. Kun vapautat jarrut, 
traktori lähtee taas liikkeelle. 
Vedonvapautus on aina 
käytettävissä ja valmiina 
käyttöön, ja voit kytkeä sen 
käyttöön ja pois käytöstä 
B-pilarissa olevalla tukevalla 
keinukytkimellä. Kytkimen voi 
tarvittaessa kytkeä helposti 
käyttöön painamalla kumpaakin 
jarrupoljinta, kun nopeus on alle 
20 km/h. 

Lisäksi kaikissa A-sarjan 
traktoreissa on Valtran maineikas 
suunnanvaihdin integroituine 
pysäköintijarruineen.

HELPPO HYDRAULIIKAN OHJAUS
Kaikissa A-sarjan malleissa on vakiovarusteena 
sähköisesti ohjattava AutoControl-nostolaite, 
joka takaa optimaalisen nostokapasiteetin 
traktorin kokoon nähden. Avoin hydrauliikkapiiri 
mahdollistaa sekä etukuormaimen että 
työkoneiden nopean käytön. Traktoriin voidaan 
lisätä enimmillään kolme etäventtiiliä, ja 
lisävarusteena on saatavana myös hydrauliikan 
virransäätö. Venttiileissä on pikaliitännät, joiden 
avulla työkoneet on helppo kytkeä ja irrottaa.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect on telemetriaratkaisumme, joka 
tallentaa traktorin toiminnan ja GPS-sijainnin 
jatkuvasti. Voit tarkastella historiatietoja ja 
reaaliaikaisia tietoja mobiililaitteessa käsin missä 
ja milloin tahansa. Näiden tietojen avulla sinä 
ja Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida 
huoltotarpeet ja reagoida nopeammin pienten 
ongelmien ilmetessä ja näin välttyä ylimääräisiltä 
käynneiltä valtuutetussa huoltoliikkeessä. 

Valtra Connect on saatavana kaikkiin A-sarjan 
traktoreihin, niin GL- kuin HiTech4-malleihinkin.

PARANNETTU KÄYTTÖLIITTYMÄ
5. sukupolven A-sarja sisältää monia parannuksia, jotka 
helpottavat traktorin käyttöä. Niitä ovat esimerkiksi 
AutoTraction-toiminnon on/off-kytkin, uusi ajopoljin ja 
parannettu takanostolaitteen kytkin. 

HiTech 4 -malleissa on myös nelivedon ja tasauspyörästön 
lukon kytkimet, ulkoisen voimanoton on/off-kytkin 
takalokasuojassa ja elektroninen käsinoja työkoneen ja 
etukuormaimen helppoa ohjausta varten.

9 VIIDES SUKUPOLVI



HITECHGL-MALLIT
• Mullistava Powershift: 

4PS 

• Avoin hydrauliikkapiiri 
ja 3 mekaanista 
hydrauliventtiiliä

• Keskitasoinen 
käsinoja

• 2 mallia: A105 ja A115

HELPPOKÄYTTÖISET 
VALTRA-VAIHTEISTOT
5. sukupolven A-sarja sisältää seitsemän uutteraa 
mallia, ja niitä kaikkia on saatavana GL-versiona, 
jossa on helppokäyttöinen mekaaninen vaihteisto. 
GL-vaihteisto on kaikkien aikojen paras mekaaninen 
vaihteisto tämänkokoisissa traktoreissa. Sen 12 
eteenpäinajon vaihdetta ja 12 peruutusvaihdetta 
on jaettu kahteen ryhmään vipuvaihtojen 
minimoimiseksi. 

HiTech 4 -sähkövaihteisto on saata-
villa malleihin A105 ja A115, ja lisäksi 
valikoimassamme on HiTech 2 -vaih-
teistot malleihin A75–A95. HiTech 2 
-vaihteistossa on 24 eteenpäinajon 
vaihdetta ja 24 peruutusvaihdetta, 
6 synkronoitua vaihdetta kahdella 
nopeusalueella. Se sisältää lisäksi 
Valtran tutun suunnanvaihdon ja 
Speedmatching -toiminnon.  
HiTech 2 -voimansiirrossa on 12 
vaihdetta tärkeimmillä työalueilla 
7–17 km/h, jolloin jokaiseen työhön 
löytyy sopiva nopeus.
 

Kaikkiin A5 -malliston koneisiin on 
saatavissa 12+12R-vaihteisto, jossa 
on kuusi nopeutta kummallakin 
nopeusalueella. Sähköisesti ohjatta-
va HiTech4-vaihteisto on saatavilla 
A105- ja A115-malleihin. Siinä on 
neljä nopeusaluetta ja neljä Pzower-
shift-vaihdetta, joita voidaan ohjata 
myös automaattisesti. Lisäksi ryh-
mävaihteen vaihtaminen käy helposti 
ja nopeasti keinukytkimellä. Voit 
saavuttaa täyden maantienopeuden 
alhaisemmalla moottorin käyntino-
peudella, mikä säästää polttoainetta. 
Kaikissa malleissa on vakiona nelive-
to ja AutoTraction.

MALLI
S-ALUSTA  

A75 - 95

M-ALUSTA 

A105 JA A115

L-ALUSTA 

A125 JA A135

Moottorin teho 75, 85, 95 hv 105, 115 hv 125, 135 hv

Moottori

Uudet 3-sylinteriset 
Compact-sarjan 

STAGE V -moottorit
AGCO Powerilta

Uudet 4-sylinteriset 
Compact-sarjan 

STAGE V -moottorit
AGCO Powerilta

Uudet 4-sylinteriset 
Compact-sarjan 

STAGE V -moottorit
AGCO Powerilta

Akseliväli 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Vaihteisto

GL-MALLIT

Mekaanisesti ohjattu 
vaihteisto

Valtra power shuttle 
-vaihteisto 12+12R 
tai HiTech2 24+24R

Valtra power shuttle 
-vaihteisto 12+12R

Valtra power shuttle 
-vaihteisto 12+12R

HITECH 4 -MALLIT

Elektronisesti ohjattu 
vaihteisto, valinnaisena 

ryömintä

Valtra HiTech4, jossa 
nelivaiheinen pikavaihde, 

16+16R-vaihteisto
Sähköinen ohjaus, 

ei vaihdevipuja

KOKOA OMA VALTRA A-SARJASI
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KOMPAKTIT STAGE V 
-MOOTTORIT

Uusimmat A-sarjan mallit saavat 
tehonsa AGCO POWER MBTN-D5 
-moottoreista. Kolmessa pienim-
mässä mallissa on kolmisylinteri-
set 3,3 litran moottorit ja neljässä 
suurimmassa mallissa nelisylinteriset 
4,4 litran moottorit. Nämä käyttä-
jäystävälliset moottorit ovat täynnä 
huipputekniikkaa, kuten polttoaineen 

1 600 baarin yhteispaineruiskutus 
ja neliventtiiliset sylinterinkannet, ja 
niiden huoltoväli on 600 tuntia. 

Kompaktin moottorin ansiosta 
konepeitto voi olla pienempi, mikä 
varmistaa esteettömän näkyvyyden 
ajosuuntaan. Pakokaasun jälkikä-
sittelyn Stage V -yksikkö sijaitsee 

ohjaamon alla, jotta näkyvyys on 
paras mahdollinen. Kaiken kattavaan 
pakettiin sisältyvät DOC, DPF ja 
AdBlue-liuosta hyödyntävä SCR, ja 
koska pakokaasujen kierrätysjärjes-
telmää (EGR) ei ole, moottori käyttää 
aina puhdasta ja raitista ilmaa.

5. sukupolven A-sarjan traktoreilla saat enemmän tehoa 
edistyksellisistä ja kompakteista moottoreista. Kaikissa 
keskikokoisissa ja suurissa alustamalleissa, joissa 
on nelisylinteriset moottorit, on nyt 5 hevosvoimaa 
enemmän kuin edellisen sukupolven malleissa.

ALL-IN-ONE-
JÄLKIKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ, 
JOHON SISÄLTYVÄT  
dieselin hapetuskatalysaattori (DOC), 
dieselhiukkassuodatin (DPF) ja 
selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR).

11 MOOTTORI



AINA YHTEYDESSÄ. 
AINA HALLINNASSA.
Työsi on vaativaa. Työskentelet haastavissa ja monenlaisissa 
ympäristöissä, hoidat viittä tehtävää samaan aikaan, painat 
pitkää päivää ja ajat pitkiä matkoja. Meidän tehtävämme on tehdä 
traktorikokemuksestasi paras mahdollinen. Helppo Connect, Care 
& Go -huoltokonseptimme helpottaa päivittäistä toimintaa ja 
huoltoa lisäämättä kustannuksia. Paras traktorikokemus ei ole 
vain itse kone tai sen ostohetki – me, kumppanimme ja kattava 
jälleenmyyjäverkostomme olemme valmiina auttamaan sinua 
traktorin koko käyttöiän ajan.

HELPPO PÄIVITTÄISHUOLTO 
Tarvitset vain viisi pikatarkastusta, jotta voit 
varmistaa keskeytyksettömän työpäivän. 
Kaikki huoltotyöt ovat helppoja.

Tarkasta renkaat ja mahdolliset öljyvuodot 
silmämääräisesti. Puhdista ritilät ja jäähdytin.

Tarkista jäähdytysnesteen määrä.

Tarkista polttoaineen ja AdBlue-nesteen määrä.

Tarkista moottorin öljymäärä.

Tarkista vaihteiston ja hydrauliikan öljymäärä.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

VARMUUTTA. 
OMISSA 
KÄSISSÄSI.
Me uskomme saumattomaan yhteyteen asiakkaiden, 
jälleenmyyjien, koneiden ja Valtran tehtaan välillä. Asiak-
kaat 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. 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 -jatkoturva antaa täydellisen 
mielenrauhan 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. Sopimus on voimassa joko 1+2 tai 1+4 vuotta ja jopa 
4200 käyttötuntiin asti. Valtra Care -jatkoturva edellyttää 
Connect-palvelun aktivointia koneissa, joissa valmius on 
vakiona.

MAKSIMOI TOIMINTA-AIKA
Voit sopia kiinteät kustannukset Valtra-koneen oston 
yhteydessä ja taata samalla parhaan suorituskyvyn, varmistaa 
koneen tehokkuuden sekä maksimoida sen jälleenmyyntiarvon! 
Valtra Go -huolenpitosopimus varmistaa säännöllisen ja 
perusteellisen huollon sekä pidentää Valtra-traktorin luotettavaa 
käyttöaikaa. Huoltokustannukset ovat pieniä huollon 
laiminlyömisestä aiheutuviin korjauskustannuksiin verrattuna. 

CONNECT
TRAKTORIN DATA,

TIEDOT JA PALVELUT.

CARE
JATKOTURVA.

GO
HUOLENPITOSOPIMUS.
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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. 

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 Suomi tarjoaa rahoitusratkaisja, jotka 
suunnitellaan yksilöllisesti tulojesi ja töidesi 
mukaan. Tarjoamme joustavat maksutavat 
liiketoimintasi tarpeiden mukaan ja otamme 
maksuaikataulun suunnittelussa huomioon 
vuodenaikojen vaihtelun.

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 
vapaaaikaan. Materiaalit ja yksityiskohdat 
ovat tarkkaan harkittuja. Vaatteet 
kuvastavat Valtran modernia muotoilua. 
Ne on valmistettu kevyistä, mutta erittäin 
kestävistä materiaaleista, joissa yhdistyvät 
tyyli ja toiminnallisuus.
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VARUSTE-
PAKETIT

3. MUKAUTA TARPEIDESI MUKAAN

2. VALITSE ETUKUORMAIN

1. LISÄÄ LISÄVARUSTEPAKETTI

3. VALTRA UNLIMITED2. ETUKUORMAIMET
A-sarja sopii erinomaisesti 
etukuormaintyöhön, ja 
etukuormainpaketti avaa 
käyttöösi tämän ominaisuuden. 
Traktorin erinomainen 
näkyvyys ja hyvä kääntösäde 
täydentyvät täydellisesti tällä 
lisävarustepaketilla, joka sisältää 
tehtaalla asennetun ja testatun 
etukuormaimen ja apurungon.

Voit lisätä Valtra Unlimited -varusteita 
HiTech 4 -malleihin ja räätälöidä 
traktorin juuri sinun tarpeita 
vastaavaksi. 

Työkoneen kokoaminen Valtran avulla on 
kokemus jo itsessään. Meiltä löytyy satoja 
erilaisia lisävarusteita ja vaihtoehtoja, joista 
voit luoda rajattoman määrän erilaisia 
yhdistelmiä. Koska valitseminen voi olla 
vaikeaa, tarjoamme kustannustehokkaita 
lisävarustepaketteja, jotka helpottavat 
päätöksentekoa. 

Lisävarustepaketit helpottavat uuden 
traktorin varusteiden valintaa: mitään 
olennaista ei jää pois, ja myös traktorin 
jälleenmyyntihinta on huomioitu. 
Pakettina ostettu laitteisto on edullisempi 
kuin erikseen hankittu. Mikä parasta, 
lisävarustepakettien lisäksi voit valita myös 
lisäominaisuuksia Unlimited Studiolta.

1. COMFORT
Comfort-varustepaketti vie 
mukavuusalueesi uudelle tasolle. Tämä 
paketti on saatavana kaikkiin A-sarjan 
malleihin. Comfort-pakettiin sisältyvät 
varusteet:

• 3-nopeuksinen voimanotto 
540/540E/1000 (vain HiTech 4) 

• 3 takaventtiiliä

• Jousitettu ohjaamo (vain HiTech 4)

• Istuin, ilmajousitettu

• Matkustajan istuin

• Ajovalot sekä LED-takavalot ja 
-ylävalot

• 4 etutyövaloa + 4 takatyövaloa
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1. COMFORTSINULLA ON 
TEHTÄVÄ. 
MEILLÄ ON SIIHEN 
RATKAISU.
Puvut ja traktorit – siinä kaksi asiaa, jotka ovat 
parhaimmillaan räätälöityinä. Oli kyse sitten muuttuvista 
työtarpeista tai joukosta erottumisesta, Unlimited toimii 
aina. Mitä tarvitset? Mistä olet haaveillut? Selvä – teemme 
sen mahdolliseksi. Saatavana HiTech4-malleihin.
Räätälöityjen Valtra Unlimited -ratkaisujen 
avulla saat traktoristasi todellisen 
monikäyttöajoneuvon. Se valmistetaan 
antamiesi määritysten mukaisesti, ja saat 
siihen tarvitsemasi ulkoasun, mukavuuden 
ja ominaisuudet, jotta voit työskennellä 
missä tahansa ympäristössä. 

MUOTO, KÄYTÄNNÖLLISYYS JA TYYLI
Valtra Unlimited antaa sinulle enemmän 
mahdollisuuksia monipuoliseen käyttöön 
etukuormaimista ja voimanotosta 
kunnallistekniikan erikoisväreihin. Viidennen 
sukupolven A-sarjan traktorit ovat valmiina 
töihin, ja Unlimited-studion avulla voit 
räätälöidä traktorisi monipuoliseen 

käyttöön käyttökohteesta riippumatta. 
Voit valita myös ohjaamon viimeistelyn 
ja voit esittää erityispyyntöjä, joiden 
avulla voit viedä traktorin yksilöllisen 
käyttökokemuksen korkeammalle tasolle.

TEHTAALLA ASENNETTU
Kaikki Valtra Unlimited -studion 
asentamat lisävarusteet ja laitteet kuuluvat 
tehdastakuun piiriin, ja me toimitamme myös 
kaikki niihin tarvittavat huolto- ja varaosat. 
Unlimited Studion lisävarusteita ja laitteita 
ovat muun muassa lisävalot, keskusvoitelu ja 
stereojärjestelmät.
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AA-SARJAN TEKNISET 
TIEDOT

*B
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*A Pituus Leveys

75 - 135 HV

MALLI
MAKS. TEHO MAKS. VÄÄNTÖ NM

HV kW VAKIO

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. kokonaispaino kg:

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

Omapaino kg:

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

Lokasuojien leveys:

Ilman levikkeitä:  1858
Kapea:  2028
Leveä:  2320

Leveys:

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MALLI
PIENI KESKISUURI SUURI

A75-A95 A105-A115 A125-A135

MOOTTORI

AGCO Power -moottorityyppi 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

Sylintereitä 3 4 4

Moottorin tilavuus, (litraa) 3,3 4,4 4,4

Moottorinopeus maksimiteholla [r/min] 2000 2000 2000

Moottorin normaali nopeus [r/min] 2200 2200 2200

Moottorinopeus maks väännöllä [r/min] 1500 1500 1500

Tyhjäkäynti [r/min] 850

Alennettu tyhjäk. (suunnanvaihtaja P) [r/min] 700

Öljynvaihtoväli (tuntia) 600

Päästöluokka Stage V

Pakokaasujen jälkikäsittely  DOC + DPF + SCR

VAIHTEISTO

Vaihdevivulla varustetut mallit 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 ryöminnällä 32+32R

Vakionopeudet 2200 r/min (km/h) 2,0 - 40

Alin ryömintänopeus 2200 r/min (km/h) 0,15

HYDRAULIIKKA

Nostoteho takana, (maks. kN) 3000 4300 5200

Hydrauliikkajärjestelmä Avoin

Pumpun kapasiteetti (l/min) 65 98 98

Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt Samassa

Mekaanisten venttileiden määrä takana 2 or 3

Öljymäärä työlaitteille (litraa) 20 32 32

PTO (vaihdevivulla varustetut mallit)

Kytkentätyyppi Sähköhydraulinen

540 / 1000 @ moottorinopeus [r/min] 1920 / 1960

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

PTO (HT4-mallit)

Kytkentätyyppi Sähköhydraulinen

540 / 1000 @ moottorinopeus [r/min] 1920 / 1960

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

MALLI
PIENI KESKISUURI SUURI

A75-A95 A105-A115 A125-A135

MITAT

Akseliväli [mm] 2250 2430 2500

*A Pituus [mm] (ilman etupainoa) 4078 4367 4389

*A Pituus [mm] (etupainon kanssa) 4424 4713 4735

*B Korkeus [mm] (renkaan min. SRI) 2664 2749 2774

*B Korkeus [mm] (renkaan maks. SRI) 2714 2799 2824
Korkeus taka-akselin keskeltä vakiokaton yläpintaan 

[mm] 1964 1999 1999

Kääntösäde (raideväli 1704 mm) [m] 3,72 4,04 4,5

Maavara EDESSÄ [mm] (max/min) 425/475 446/496 434/509

Maavara KESKELLÄ [mm] (max/min) 390/440 428/478 453/503

Maavara TAKANA [mm] (max/min) 440/490 456/506 459/534

Paino (tankit tyhjinä) [kg] 3700 4305 4540

Painojakauma etu/taka [%] 40/60

Etuakselin maksimipaino [kg] 3000 3500 3500

Taka-akselin maksimipaino [kg] 5000 6400 6400

Maks. kokonaispaino [kg] 6200 8500 8500

Polttoainekapasiteetti, perus [l] 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Polttoainekapasiteetti, terästankki [l] 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

AdBlue, kapasiteetti [l] 13 13 13

Min. renkaan koko
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Maks. renkaan koko
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

Tämän esitteen traktoreissa saattaa olla erikoisvarustelu. 
Muutokset mahdollisia - kaikki oikeudet pidätetään

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.


