
A-SARJA
75 - 130 HV

YOUR
WORKING
MACHINE



TYÖN
SANKARI.
Maasi on elämäsi.
Maatilasi on perustasi.
Satosi on urasi.
Traktorisi on työkalusi.

Juuri siksi se on Valtra.
Kuten käsityöläisen luotettavat työkalut, Valtra tarjoaa luotettavuuden ja sisun saadaksesi työt tehtyä.
Joka päivä. Joka kerta. Joka työympäristössä.

Valtra on aina kulkenut omia polkujaan - koska sellaisia me suomalaiset olemme.
Emme epäröi ylittää itseämme.
Toimimme näin, koska se on paras tapa. Ja koska uskomme tuloksiin.

Et tee kompromisseja. Emmekä mekään.

Saa työt tehtyä.
Hanki Valtra.
Sinun työkoneesi.
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HARKITSE TOIVEESI 
HUOLELLA, SILLÄ 
NE SAATTAVAT 
TOTEUTUA.
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Emme puhu paljoa, mutta kuuntelemme kyllä. Juuri 
siksi tunnemme asiakkaamme. Tiedämme, millaista 
on työskennellä ympäri vuorokauden niin kesällä 
kuin talvella. Tiedämme, miten työt ja vaatimukset 
tasapainotetaan tinkimättä mistään. 

Ja tiedämme, mihin kolmeen seikkaan kiinnität huomiota 
valitessasi Valtran:

Sen on oltava luotettava, joka päivä, ympäri vuoden. Sen 
on oltava helppokäyttöinen, kun työskentelet ahkerasti. 
Ja sen on taattava matalimmat käyttökustannukset.

Juuri sellaiseksi rakensimme täysin uuden neljännen 
sukupolven Valtra A-sarjan traktorin. Siinä on monia 
samoja ominaisuuksia kuin sen isoveljillä, N- ja T-sarjan 
traktoreilla, mutta hyvin kompaktissa muodossa. 
Sitä on mukava ajaa, se on kevyt ja ketterä mutta 
samalla tehokas, ja siitä irtoaa paljon tehoa nykyisille 
työkoneillesi.
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SAAT MISTÄ MAKSAT.
JA ENEMMÄN.
Työskentelet ahkerasti tulojesi eteen ja vaadit parhaan arvon rahoja 
käyttäessäsi. A-sarjan traktori tarjoaa vastinetta jokaiselle sentille. 
Joka päivä, joka kausi, A-sarja on sinun työkoneesi. Valtran täysin 
modulaarinen rakenne merkitsee täydellistä sopeutuvuutta tarpeisiisi. 
Moduulit toimivat rakennuspalikoina traktoreiden kokoonpanolle 
tarjoten valikoiman tuoteominaisuuksia, jotka on huolella suunniteltu 
maksimoimaan saamasi arvo. Oman A-sarjan traktorin rakentaminen 
on helppoa, mikä takaa parhaan sopivuuden maatilallesi. A-sarjan 
traktorilla sinun ei tarvitse työskennellä ahkerammin. Koska 
työskentelet fiksummin.

6

A-sarja / 75 - 130 hv



Luotettavuutta vuodesta toiseen
Tiedämme, että jos haluamme saada työt tehtyä oikein, ne on 
tehtävä itse. Juuri siksi valmistamme traktoreiden tärkeimmät 
osat itse. Olemme suunnitelleet älykkään alustan, vankan 
vaihteiston ja tilavan ohjaamon itse. AGCO Power eli ”Sisu” 
on toiminut Valtran moottorina jo yli 60 vuotta. Juuri tämä 
moottori määrittää alan luotettavuusstandardin.

Helppo käyttää työssä kuin työssä
A-sarjan traktorin tehot riittävät hinaamiseen ja kyntöön, 
ja se on riittävän joustava jopa ruokkimaan eläimet. Se 
takaa erinomaisen näkyvyyden täsmälliseen työhön ja 
monipuolisuuden tehoa vaativille työkoneille. Vaihteiston 
käyttö ei voisi olla helpompaa. Traktori on ulkopuolelta 
suhteellisen kompakti, mutta ohjaamossa on runsaasti 
tilaa ja mukavuuksia. Päivittäinen huolto on helppoa: 
polttoaineen, öljyn ja muiden nesteiden tarkistaminen vie 
hyvin vähän aikaa.

Matalat käyttökustannukset
Kokonaiskäyttökustannuksissa on kyse yleiskuvasta sekä 
pienistä yksityiskohdista. Tärkeintä on vankka ja kestävä 
kone, joka on tarkoitettu tekemääsi työhön. Olemme kuitenkin 
menneet tätä pidemmälle ja kehittäneet innovatiivisia 
tekniikoita ja palveluita, jotka keventävät lompakkoosi 
kohdistuvia vaatimuksia. AGCO powerin SCR-only moottorit 
tarjoavat parhaan polttoainetalouden. Valitsemalla laajennetun 
Valtra Care -takuun voit sopia kiinteistä huoltokustannuksista 
ja saada tarpeisiisi parhaiten sopivan palvelusopimuksen. 
AGCO Finance auttaa löytämään optimaalisen ratkaisun 
sijoituksellesi. Ja lopuksi, Valtra-jälleenmyyjä on aina valmis 
takaamaan traktorillesi täyden suorituskyvyn ja parhaan 
jälleenmyyntiarvon.

Kaikissa malleissa on 12+12R-vaihteisto, jossa on kuusi vaihdetta kummallakin nopeusalueella sekä lisävarusteena ryömintävaihde.
M-alusta on myös saatavilla HiTech 4 -vaihteistolla, jossa on neljä nopeusaluetta ja neljä powershift-vaihdetta ja ryömintävaihde lisävarusteena.

Moottoriteho 75, 85 tai 95 hv
Uudet 3-sylinteriset Compact-sarjan moottorit
AGCO Powerilta
Akseliväli 2250
Valtra Power -suunnanvaihtaja 12+12R
Hyvin helppokäyttöinen

Moottoriteho 100 tai 110 hv
Uudet 4-sylinteriset Compact-sarjan moottorit
AGCO Powerilta
Akseliväli 2430
Valtra Power -suunnanvaihtaja 12+12R
Valtra HiTech 4 kytkimettömällä 16+16R-vaihteistolla
Hyvin helppokäyttöinen

Moottoriteho 120 tai 130 hv
Uudet 4-sylinteriset Compact-sarjan moottorit
AGCO Powerilta
Akseliväli 2500
Valtra Power -suunnanvaihtaja 12+12R
Hyvin helppokäyttöinen

75 - 95 hv, S-alusta 100 ja 110 hv, M-alusta 120 ja 130 hv, L-alusta

RAKENNA OMA VALTRA A-SARJAN TRAKTORISI
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SINULLA ON TEHTÄVÄ.  
MEILLÄ ON RATKAISU.

Maailmassa on satoja tuhansia asiakkaita, joilla on 
tuhansia erilaisia tehtäviä vastuullaan. Siitä syystä 
meillä on Valtra Unlimited, joka tarjoaa rajattomasti 
ratkaisuja. Kyse ei ole vain värin valitsemisesta tai tietystä 
ominaisuudesta. Kyse on uusista mahdollisuuksista, 
uudesta tavasta olla alan ammattilainen ja uusista 
tavoista olla entistä tuottavampi. On kyse maataloudesta, 
metsänhoidosta, taajama-alueiden tai logistiikan 
tarpeista, oikealla varustelulla mikä tahansa Valtra-
traktori muuttuu monikäyttöiseksi työkoneeksi, jolla 
työskentelet tulevaisuudessa. 
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ISOJA IDEOITA
KOMPAKTISSA 
PAKETISSA.
A-sarja jakaa monia ominaisuuksia palkittujen 
isoveljiensä kanssa ja on samalla mitoiltaan 
kompaktimpi, taaten erinomaisen käytettävyyden 
ja käsittelyn. Muoto noudattaa toimintoa -filosofia 
on ollut perustana uuden traktorin jokaisen osan 
suunnittelussa ja tuotannossa. Kuten tavallista, 
emme ole tinkineet mistään viimeistellessämme 
pienimpiä 3- ja 4-sylinterisistä työkoneitamme.
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SUUNNITELTU KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ 
AJATELLEN.
Skandinaavisessa suunnittelussa on kyse 
paljon enemmästä kuin pelkästä ulkonäöstä. 
Siinä on kyse fiksuista ratkaisuista, jotka 
tekevät päivittäisestä käytöstä helppoa 
ja tehokasta kasvattamatta hintaa. Kiilan 
muotoinen ohjaamo tekee ahtaalla maatilan 
pihalla ajosta helpompaa ja ohjaa samalla 
veden, lumen ja oksat pois. Jotta monikäyttö 
olisi helpompaa, A-sarja on saatavilla 
kuuluisalla Valtra PowerShuttlella, jossa on 
integroitu helppokäyttöinen pysäköintiasento. 
Ohjauspyörän asentoa on helppo säätää 
poljinta painamalla. Pääsy kuljettajan istuimelle 
ei voisi olla helpompaa.
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PALKITTU 
RAKENNE.
Täysin uusi ohjaamo tarjoaa modernin ja mukavan 
työympäristön pitkille päiville pellolla.  
N- ja T-sarjan traktoreiden palkittua menestystä 
seuraten A-sarjan traktorin ohjaamon näkyvyys, 
mukavuus ja tilavuus ovat luokkansa parhaita. 

SUUNNITELTU NÄKYVYYTTÄ AJATELLEN.
Uusi kuusipylväinen ohjaamo on suunniteltu 
takaamaan erinomaisen näkyvyyden kaikkiin 
suuntiin, poikkeuksetta.
Kutsumme sitä 365 day visibility -konseptiksi:
• Ainutlaatuinen leveä A-pilarirakenne parantaa 

näkyvyyttä eteenpäin.
• Ylöspäin kaartuva tuulilasi ja iso kattoikkuna 

(lisävarusteena erinomaisen näkyvyyden tarjoava 
katto) tarjoavat erinomaisen näkyvyyden 
etukuormaimeen.

• Moottorin päästönhallintajärjestelmän kompaktien 
mittojen ansiosta A-sarjan traktorissa on kalteva 
konepelti ja neljännen sukupolven ulkonäkö ja 
rakenne, jotka tarjoavat markkinoiden parhaan 
näkyvyyden eteen ja alas.

• Täydelliset työvalot ja markkinoiden parhaat 
pitkät ja lyhyet ajovalot. Iso takaikkuna ja 
lyhyt katto takaavat erinomaisen näkyvyyden 
taaksepäin, erityisesti koska istuin kääntyy 180° 
erityistoiminnoissa, kuten metsätyössä.

SUUNNITELTU MUKAVUUTTA AJATELLEN.
Luokkansa johtava ergonomia ja vain 75 dB:n 
melutaso takaavat, että A-sarja pitää olosi 
mukavana kaikissa tilanteissa. Edeltäjäänsä 25 
cm leveämpi mutta vain 3 cm pitempi kompakti 
mutta tilava ohjaamo on suunniteltu tilavammaksi 
kohdista, joissa tilaa tarvitaan. Ohjaamon rakenne 
on kapea edestä, jotta kulkeminen ahtaissa tiloissa, 
kuten karjarakennuksissa tai tiheässä metsässä, 
olisi helpompaa. Ohjaamo on leveämpi kuljettajan 
harteiden tasolla maksimoiden työmukavuuden 
ja tarjoten runsaasti säilytystilaa. Fiksu rakenne 
merkitsee myös, että ohjaamossa on tilaa 
kunnolliselle pehmustetulle matkustajaistuimelle. 
Lisävarusteena saatava jalkatilan lämmitin tekee 
olon mukavammaksi kylminä talvipäivinä – samoin 
kuin ilmastointi kesän kuumuudessa. Mukavuuden 
lisäämiseksi HiTech 4 -malleihin on myös saatavana 
ohjaamon jousitus lisävarusteena.

SUUNNITELTU KESTÄVYYTTÄ AJATELLEN.
Uusi ohjaamon rungon rakenne perustuu 
kaareviin profiileihin ja automaisiin syvävedettyihin 
osiin. Tämä merkitsee jäykempää rakennetta, 
joka ei tärise eikä aiheuta ylimääräisiä ääniä. 
Ensiluokkainen valmistuslaatu takaa ovien ja 
ikkunoiden tiiviyden ja tarjoaa vakaan perustan 
korkealaatuisille eristeille.
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SUUNNITELTU LUOMAAN 
VAIKUTUKSEN.
A-sarjan traktorin ohjaamo tarjoaa 
luokkansa hienostuneimman 
käyttöympäristön. Laadukkaat 
materiaalit ja laatusuunnittelu 
ilmenevät kaikissa yksityiskohdissa 
täsmäsuunnitellusta uudesta 
runkorakenteesta nykyaikaiseen 
kojelautaan. Siinä on sekä 
analogiset että digitaaliset näytöt 
ja edistyneitä ominaisuuksia, kuten 
suorituskyvyn tarkkailuohjelma, 
joka kertoo polttoaineenkulutuksen 
ja työpinta-alan.

1. Nopeusaluepainike 
2. HiShift-painike 
3. Pikavaihdepainike 
4. Vaihtoautomatiikan painike 
5. Ryömintävaihteen vipu
6. Käsikaasu
7. Perävaunun ajojarrujen testikytkin
8. Moottorin kierrosluvun tallennuspainike
9. Nelivetokytkin (4WD)
10. Tasauspyörästön lukon kytkin
11. Hydraulisten lisäventtiilien ohjausvipu
12. Joystick sisältää painikkeet 3. ja 4. 

toiminnolle 
13. Etukuormaimen päälle/pois-kytkin 
14. Etukuormaimen hydraulisen laitteen 

lukitus
15. Etukuormaimen SoftDrive 
16. Hydraulipumppujen yhdistyskytkin (98 

litraa)

Kuljettajan tila 
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Valtra-traktoreissa on tehtaalla asennettu etukuormain, joka on integroitu 
saumattomasti alustaan kokoomalinjalla. Tämä takaa kokoonpanon laadun 
ja ergonomisesti suunnitellut ohjaimet. Koska etukuormain on integroitu osa 
traktorin rakennetta, etukuormain ei vaikuta traktorin kääntösäteeseen. 
A-sarjan traktorin tilava ohjaamo on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen 
näkyvyyden etukuormainta käytettäessä, ja lisävarusteena saatava 
erinomaisen näkyvyyden tarjoava kattoikkuna parantaa näkyvyyttä 
entisestään.

Mielestämme voidaan turvallisesti sanoa, että A-sarja on luokkansa paras 
etukuormaimella varustetu traktori. Näin ollen ei ole mikään yllätys, että 
yli puolet Valtran A-sarjan traktoreista on tilattu tehtaalla asennetulla 
etukuormaimella.

TEHTAALLA ASENNETTU
ETUKUORMAIN.
SUUNNITELTU TÄYDENTÄMÄÄN
TYÖKONETTASI TÄYDELLISESTI.
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KAUTTAALTAAN 
TEHOKAS.

Käyttöä ajatellen rakennettu, vankka, kestävä ja helppohuoltoinen 
työjuhta modernilla tyylillä – Valtra A-sarja – on todella 
monipuolinen työkalu, joka tehostaa toimintaasi. Käytettiin 
A-sarja traktoria pääkoneena tai osana monen traktorin kalustoa, 
täysin uusien AGCO POWER -moottoreiden, täysin uuden ohjaamon 
ja täysin uusien takasiltojen yhdistelmä, joka on suunniteltu 
erityisesti 75–130 hv:n sektorille, takaa että tämä traktori pitää 
sanansa.
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AGCO POWER
-MOOTTORI,
TINKIMÄTÖN 
AJOKOKEMUS.
Luotettavuudestaan, kestävyydestään ja 
polttoainetaloudestaan kuuluisat 3,3 litran 
ja 4,4 litran AGCO Power -moottorit ovat 
ympäristöystävällisiä ja hiljaisia ja takaavat 
samalla suuren vääntömomentin suurella 
nopeusalueella. Valtra A-sarjan traktoria on 
mukava ajaa ja helppo käsitellä sen moottorin 
verrattomien ominaisuuksien ansiosta.
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Juuri oikea koko
AGCO Power -moottoreiden tiedetään tarjoavan optimaalisen 
ratkaisun kullekin tehosegmentille. Yksi niiden vahvoista 
puolista on niiden ihanteellinen iskutilavuus-tehosuhde, joka 
takaa hyvän yleisen polttoainetalouden (diesel + urea) ja 
voimakkaan vetotehon sekä erinomaisen kestävyyden.

Pelkkää SCR-tekniikkaa
Ensimmäiset SCR:llä varustetut traktorimme olivat 
täysimittaisessa sarjatuotannossa jo vuoden 2009 alussa, 
ja me olemme olleet SCR-tekniikan tiennäyttäjiä aina 
siitä saakka. Uuden AGCO Power -moottorisarjan ohella 
esittelemme nyt yhden ensimmäisistä Stage 4 -vaatimusten 
mukaisista traktoreista n. 100 hv:n sarjassa. Kehittelemällä 
toteen näytettyä SCR-tekniikkaamme eteenpäin olemme 
onnistuneet pitämään asiakkaiden kustannukset alhaisina 
ja eliminoimaan ylimääräisten, monimutkaisempien 
pakokaasujen puhdistusratkaisujen tarpeen. 

Valtran huoltovapaa SCR-tekniikka
• mahdollistaa moottorin optimoinnin polttoainetalouden 

parantamiseksi
• vähentää typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä
• mahdollistaa erinomaisen näkyvyyden osan kompaktin 

koon ansiosta
• on 100 % huoltovapaa, eikä sen ole mahdollista tukkeutua
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UUSI VAIHTEISTO JA 
HYDRAULIIKKA –
TARVITSEMASI TEHO
A4-sarjan traktoreihin on saatavilla kaksi erittäin tehokasta 
vaihteistoa: 12 vaihdetta eteenpäin ja 12 peruutusvaihdetta 
on saatavilla kaikkiin malleihin, ja A104 ja A114 HiTech4 
-malleihin voidaan hankkia lisävarusteena 16 vaihdetta 
eteenpäin ja 16 peruutusvaihdetta . HiTech 4 -malleissa 
neliaskelisen pikavaihteen ja automaattisten ryhmävaihteiden 
yhdistelmä tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun kaikkiin 
tehtäviin. Pikavaihdetta voidaan hallita automaattisesti 
tai manuaalisesti, ja sillä voidaan jopa ohjelmoida 
valmiiksi aloitusvaihteet eteenpäin ajolle ja peruutukselle, 
tarjoten ihanteellisen etukuormaintraktorin. Molemmissa 
vaihteistovaihtoehdoissa on AutoTraction-toiminto (pysähdy 
ja lähde liikkeelle jarrupolkimella), ja superryömintävaihde on 
saatavilla lisävarusteena erityistehtäviin.

Valtran kuuluisa suunnanvaihtaja on olennainen osa kaikkia 
versioita, ja se sisältää kätevän kytkentänopeuden säädön.
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Yli 5 tonnin nostokyky ja jopa 100 l/min hydraulivirtaus 
merkitsevät sitä, että kompromisseja ei tarvita. A-sarja 
on suunniteltu saamaan rankimmatkin työt tehtyä 
ajoissa. Ei ole yrittämistä, on vain tekemistä. Juuri sitä on 
Valtra.
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MIELENRAUHAA. 
KÄSISSÄSI.

Uskomme saumattomaan yhteyteen asiakkaiden, 
jälleenmyyjien, koneiden ja Valtran tehtaan välillä. 
Kun muodostat yhteyden, voit valita haluamasi 
huolto- ja takuupaketit, jotka täyttävät odotuksesi ja 
vaatimuksesi. Pidämme huolen sinusta, jotta voit pitää 
huolen liiketoiminnastasi.

CONNECT 
Pysy yhteydessä missä vain, milloin vain
Valitsemalla Valtran olet yhteydessä ammatti-
laisten tiimiin, joka auttaa saamaan kaiken irti 
liiketoiminnastasi. Voit ottaa yhteyttä paikalli-
seen tukipalveluun asiakkaiden verkkoportaalin 
kautta, ja se tarjoaa myös 24/7-pääsyn koneisii-
si liittyviin opetusohjelmiin, sopimustietoihin ja 
palveluihin. Valtra Connect -telemetriaratkaisu 
tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-liikkeet kat-
kotta. Se voi esittää historia- ja tosiaikatietoja 
mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja milloin 
vain, missä vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin 
Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida huol-
totarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne 
pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä 
valtuutetussa huollossa.

CARE
Täydellistä mielenrauhaa
Laajennetulla Valtra Care -takuusopimuksella 
saat täydellisen mielenrauhan ja suojan mui-
den kuin kulutusosien lisäkorjauskustannuksia 
vastaan. Care-sopimuksessa voit määrittää 
yleiskustannukset, kun ostat Valtra-traktorin 
tai kun vakiotakuu umpeutuu. Sopimukset ovat 
joustavia ja niiden kesto on jopa 1+4 vuotta tai 4 
200 tuntia.

GO
Maksimoi käytettävyysaika
Sovi kiinteistä kustannuksista Valtra-koneesi 
ostopisteessä ja varmista optimaalinen suo-
rituskyky samalla kun takaat tehokkuuden ja 
maksimoit koneesi jäännösarvon! Valtra Go 
-huoltosopimukset takaavat säännöllisen ja 
huolellisen huollon, mikä pidentää Valtra-trak-
torisi luotettavaa toimintaa. Huoltokustannukset 
ovat pienet huollon puutteesta johtuviin korja-
uskustannuksiin verrattuna. Valtra Go -huolto-
paketti sisältää kaikki kuvatut huoltotyöt aina 10 
000 tuntiin saakka uusille ja käytetyille koneille.

OMA VALTRA-JÄLLEENMYYJÄSI
Kukin Valtra-jälleenmyyjäsi edustaa parasta 
traktoreiden ja työkoneiden osaamista 
maailmassa. Hän ymmärtää traktorin tekniset 
piirteet ja päivittäisessä työssä kohtaamasi 
haasteet. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän 
puoleen ja saada parasta palvelua, olit sitten 
kiinnostunut lisäpalveluista tai laitteista, 
huollosta, varaosista tai uuden traktorin 
tilaamisesta. Jokainen Valtra-jälleenmyyjä 
on kaltaisesi itsenäinen yrittäjä, joka pyrkii 
jatkuvasti kehittämään niin omaa kuin 
asiakkaittensakin toimintaasi. AGCO tarkistaa 
jälleenmyyjänsä vuosittain varmistaakseen, että 
saat parhaan mahdollisen palvelun.

CONNECT
TRAKTORITIEDOT, INFORMAATIO  

JA PALVELUT.

CARE
LAAJENNETTU 
TEHDASTAKUU.

GO
HUOLTO-
SOPIMUS.
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KAIKKI MITÄ TARVITSET – AINA SAATAVILLA
Valtran kattava varaosapalvelu toimittaa osat heti 
seuraavaan aamuun mennessä. Näin traktorisi pysyy 
tuottavana myös kiireisten kyntö- ja sadonkorjuukausien 
aikana. AGCO Parts -merkki takaa, että saat vain huolella 
tarkastettuja ja testattuja Valtran alkuperäisiä varaosia.

JOUSTAVAT RAHOITUSRATKAISUT
AGCO Rahoitus on nopea ja turvallinen tapa ostaa 
traktori. Rahoitus suunnitellaan yksilöllisesti töidesi 
ja tulojesi mukaan. Tarjoamme joustavat maksutavat 
tarpeidesi mukaan ja otamme maksuaikataulujen 
suunnittelussa huomioon vuodenaikojen vaihtelun 
aiheuttamat vaatimukset.

VALTRA UNLIMITED
Suolahden tehtaan Valtra Unlimited -studio tunnetaan sen 
kyvystä toteuttaa asiakkaitten toiveet. Studio voi asentaa 
osana tavallista tuotantoprosessia kaikki lisälaitteet ja 
varusteet, joita ei ole saatavilla suoraan tuotantolinjalta.

Valtra Unlimited -mekaanikkomme ovat päteviä 
asiantuntijoita, joilla on tukenaan koko tehtaan taidot 
ja asiantuntemus. Tämä takaa parhaan mahdollisen 
laadun ja turvallisuuden myös mukautetuille ratkaisuille. 
Kaikki Valtra Unlimited -studion asentamat lisälaitteet ja 
varusteet kuuluvat tehdastakuun piiriin, ja toimitamme 
niille myös huollon ja varaosat.
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VALTRA TEAM
Valtra Team on asiakkaille tarkoitettu lehtemme, joka 
julkaistaan kahdesti vuodessa. Jokaisessa numerossa 
on hyödyllistä tietoa uusimmista innovaatioista ja 
tehokkaimmista työtavoista. Voit myös lukea lehden 
arkistoja verkossa ja lukea artikkeleita aina vuodesta 
2000.

AGCO ACADEMY
Traktorit ja niihin liittyvät teknologiat, erityisesti 
täsmämaatalousteknologiat, kehittyvät nopeaa vauhtia. 
Valtra Academy kouluttaa jatkuvasti Valtra-jälleenmyyjiä 
ja huoltoteknikkoja, jotta Valtran jälleenmyyjiltä 
nykyään saamasi ensiluokkainen ja ajan tasalla oleva 
asiantuntemus täyttäisi tarpeesi tulevaisuudessakin.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection tarjoaa korkealaatuisia vaatteita 
ja asusteita työhön ja vapaa-aikaan. Materiaalit ja 
yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja. Vaatetuksessa 
heijastuu Valtran nykyaikainen suunnittelukieli kevyissä 
mutta kestävissä materiaaleissa, jotka ovat sekä 
tyylikkäitä että toiminnallisia.
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TRAKTORIMALLI A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOOTTORI

Moottori, AGCO Power 33 AWFC 44 AWFC

Sylintereitä 4

Vakiomallin enimmäisteho, [kW] 63 70 75 82 89 97

Vakiomallin enimmäisteho, [hv] 85 95 100 110 120 130

Vakiomallin enimmäisvääntömomentti, [Nm] 347 355 410 417 510 540

VAIHTEISTOVAIHTOEHDOT

Power-suunnanvaihtaja X X X X X X

12+12 sekä 6 mekaanista vaihdetta 2 ryhmässä X X X X X X

HiTech4: 16+16 neliaskelisella pikavaihteella ja 
automaattisella alueenvaihdolla

Lisävaruste Lisävaruste

Ryömintävaihde Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

MITAT

Akseliväli [mm] 2250 2430 2500

Pituus [mm] (ilman etupainoa) 4078 4357 4389

Pituus [mm] (etupainon kanssa) 4424 4703 4735

Korkeus [mm] (pienin renkaan SRI) 2664 2713 2713

Korkeus [mm] (suurin renkaan SRI) 2714 2763 2788

Korkeus, taka-akselin keskeltä vakiokaton huipulle [mm] 1963

Kääntösäde (raideväli 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Maavara EDESSÄ [mm] (maks./min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Maavara KESKELLÄ [mm] (maks./min.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

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

Paino (täydet säiliöt) [kg] 3500 4000 4500

Painojakauma E/T [%] 40 / 60

Etuakselin maksimipaino [kg] 3000 3500

Taka-akselin maksimipaino [kg] 5000 6400

Kokonaismaksimipaino [kg] 6200 8500
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TRAKTORIMALLI A84 A94 A104 A114 A124 A134

VAIHTEISTO

Vaihteisto Mekaaninen Mekaaninen (Lisävaruste powershift) Mekaaninen

Vaihteiden määrä ilman ryömintävaihdetta 12 12 (lisävaruste 16) 12

Ryömintävaihde (ryömintävaihteiden määrä) Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Ryömintävaihteen nopeusalue (16.9R38)* 0,14-3,06 (40 km/h:n versio)

Traktorin nopeus (km/h) 40 40 40

HYDRAULIIKKA

Järjestelmän tyyppi Avoin järjestelmä

Pumpun maksimiteho (l/min) 65 98

Öljylitraa työkoneiden käytettävissä [L] 20 32

ETUAKSELI

Etuakselin oskillointikulma, kaikki asennot [astetta] +/- 10°

Suurin ohjauskulma 55

JARRUT

Jarrut, taka Monilevyjarrut; 4 levyä puolella

Jarrut, etu  –

RENKAAT

Maks./min. renkaan SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

VOIMANOTTO (3 TAI 2 NOPEUTTA)

Kytkentätyyppi Sähköhydraulinen Sähköhydraulinen

540 / 540E STD Moottorin nopeuksilla 1920/1560 Moottorin nopeuksilla 1920/1560 (HiTech 4 -mallissa: –)

540 / 1000 (LISÄVARUSTE) Ei sovellu Moottorin nopeuksilla 1920/1560 (HiTech 4 -mallissa: –)

540/540E/1000 (LISÄVARUSTE) Ei sovellu Moottorin nopeuksilla 1920/1560 (HiTech 4 -mallissa: –)

TAKANOSTOLAITE

Enimmäisnostokyky varsien päissä [kg] 3000 4300 5200
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TÄYSIN UUSI A-SARJA, 
UUDELLEENSUUNNITELTU 
SINUN TYÖKONEEKSESI.

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Puh. +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.

Valtra on AGCOn maailmanlaajuinen tuotemerkki. 

YOUR
WORKING
MACHINE


