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WORKING
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TÖÖKAS
SANGAR.
Teie maa on teie elu.
Teie talu on teie elutöö.
Teie saak on teie karjäär.
Teie traktor on teie tegevuseks vajalik töövahend.

Seepärast on see Valtra.
Meistri usaldusväärse tööriistana annab Valtra teile kindluse ja alust uskuda,
et saate töö tehtud. Iga päev. Iga kord. Igas töökeskkonnas.

Oleme Valtras alati valinud tundmatuma tee –
see on meile lihtsalt omane. Oleme nõus teie pärast rohkem pingutama.
Toimime sedasi, sest see on parim tegutsemisviis.
Ja kuna usume, et asjad saavad tehtud.

Te ei tee kompromisse. Seda ei tee ka meie.

Saage oma töö tehtud.
Hankige Valtra.
Oma töömasin.
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OLGE OMA
SOOVIDEGA 
ETTEVAATLIK,
SEST NEED VÕIVAD
TÄIDE MINNA.
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Me ei räägi palju, kuid oskame kuulata. Seepärast 
tunneme oma kliente. Teame hästi, mida tähendab 
töötada päeval ja öösel, suvel ja talvel. Oskame tööd ja 
nõudeid tasakaalustada, tegemata järeleandmisi. 

Teame, et Valtra kasuks otsustades otsite kolme asja.

See peab olema usaldusväärne päevast päeva ja 
aastast aastasse. Seda peab olema lihtne kasutada, kui 
teete kõvasti tööd. Sel peavad olema ka soodsaimad 
käituskulud.

Just neid omadusi oleme arvestanud uue, neljanda 
põlvkonna Valtra A-seeria projekteerimisel. Sellel on 
palju samu funktsioone nagu tema suurtel vendadel  
N- ja T-seerial, kuid väga kompaktses vormis.  See 
traktor on kerge ja väle, kuid suunab oma jõu maapinda 
ja tal on rohkesti võimsust just tänapäevaste seadmete 
jaoks.
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TRAKTOR,  
MIS VASTAB TEIE OOTUSTELE
Teete kõvasti tööd ja soovite selle eest parimat kvaliteeti. Iga 
päev ja igal hooajal on A-seeria teie töömasin. Valtra täielikult 
modulaarne konstruktsioon tähendab, et seda saab teie vajaduste 
järgi kohandada. Moodulid toimivad kui traktori konfiguratsiooni 
ehitusklotsid, pakkudes mitmesuguseid tehnilisi lahendusi, mis 
on hoolikalt valmistatud eesmärgiga teie jaoks toodete väärtust 
suurendada. Saate luua isikliku Valtra A-seeria traktori, mis sobib teie 
farmile parimal moel. 
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Töökindlus aasta aasta järel
Kui tahame, et töö saaks hästi tehtud, teeme seda parem 
ise.  Seetõttu valmistame traktorite peamised komponendid 
ise. Oleme kujundanud ja projekteerinud kere, vastupidava 
käigukasti ja ruumika kabiini. AGCO Poweri (Sisu) mootorid 
on juba üle kuuekümne aasta Valtra traktoreid käigus 
hoidnud. See mootor on usaldusväärsuse aluseks.

Kasutuslihtsus iga töö jaoks
A-seerial on piisavalt võimsust adra vedamiseks ja sobib 
hästi loomadega tegelevatesse ettevõtetesse.  See pakub 
suurepärast nähtavust täpse töö jaoks ja mitmekülgsust, 
et täita suuremat võimsust nõudvaid ülesandeid. 
Ülekande juhtimine on erakordselt lihtne. Traktor on väljast 
kompaktne, kuid kabiinis on rohkesti ruumi ja mugavust. 
Igapäevane hooldus on lihtne: kütuse, õli ja muude vedelike 
kontrollimiseks kulub ainult mõni hetk.

Väikesed hoolduskulud 
Madalad ülalpidamiskulud tulenevad nii suurest pildist kui 
ka väikestest üksikasjadest. On tähtis, et teil oleks efektiivne 
töömasin, mis sobib konkreetse töö jaoks. Oleme aga 
uuenduslikku tehnikat ja teenuseid edasi arendanud, mis 
vähendab teie kulusid. SCR-il põhinevad AGCO Poweri 
mootorid tagavad mõistliku kütusekulu. Valige kasutuskulude 
kontrolli all hoidmiseks Valtra Care pikendatud garantii ja 
sõlmige enda vajadustele vastav teenindusleping. Teenus 
AGCO Finance aitab teil leida investeeringu jaoks optimaalse 
lahenduse.

Kõigil mudelitel on 12+12R ülekanne, mille kummaski käiguvahemikus on kuus käiku ja valikuline aeglustuskäik.
M ehk keskmise suurusega šassii on saadaval ka HiTech 4 transmissiooniga, millel on neli grupi  ja neli koormuse all vahetatavat (powershift) käiku ning 
lisavarustusse kuuluv roomekäik.

Mootori võimsus 75, 85 või 95 hj
Uued 3-silindrilised Compact-seeria mootorid 
ettevõttelt AGCO Power
Teljevahe 2250
Valtra hüdroreversiga (või mehaanilise 
reversiga) ülekanne 12+12R
Väga lihtne kasutada

Mootori võimsus 100 või 110 hj
Uued 4-silindrilised Compact-seeria mootorid 
ettevõttelt AGCO Power
Teljevahe 2430
Valtra hüdroreversiga (või mehaanilise reversiga) 
ülekanne 12+12R
Valtra HiTech 4 robotiseeritud käiguvahetusega 
16+16R transmissioon
Väga lihtne kasutada

Mootori võimsus 120 või 130 hj
Uued 4-silindrilised Compact-seeria mootorid 
ettevõttelt AGCO Power
Teljevahe 2500
Valtra hüdroreversiga (või mehaanilise 
reversiga) ülekanne 12+12R
Väga lihtne kasutada

75–95 hj, S 100 ja 110 hj, M 120 ja 130 hj, L

KOMPLEKTEERI OMA VALTRA A SEERIA TRAKTOR
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VÕIMATU SAAB
VÕIMALIKUKS.
Valtra Unlimited pakub piiramatuid lahendusi väga 
erinevatele tööülesannetele. Valtra Unlimited võimaldab 
teil seadistada oma traktori, mille kujundus ja mugavus 
vastavad teie nõudmistele mis tahes keskkonnas. 
Olenemata sellest, kas vajate traktorit teehoolduseks, 
metsa- või munitsipaaltöödeks või on teil tarvis spetsiifilisi 
funktsioone põllumajanduse jaoks või koguni kaitse- või 
militaarotstarbel, on Valtra Unlimitedil olemas võimalused 
teie töömasina kokkupanekuks-
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SUURED IDEED
KOMPAKTSES 
PAKENDIS.
A-seeria hõlmab palju samu funktsioone, 
mis selle auhinnatud suured vennad, ja tänu 
selle kompaktsematele mõõtudele on see 
lihtsamini kasutatav ja juhitav. Uue traktori kõigi 
komponentide loomisel ja tootmisel on järgitud 
funktsionaalsusele tugineva vormi põhimõtet. 
Nagu tavaliselt, ei teinud me oma väikseimat 
3- ja 4-silindrilist masinat täiustades mingeid 
kompromisse.
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LOODUD PRAKTILISEKS
Skandinaavia disaini olemus hõlmab palju 
rohkemat kui hea välimus. See põhineb 
nutikatel lahendustel, mis muudavad 
igapäevased toimingud lihtsaks ja tõhusaks 
ilma lisakuludeta. Kiilukujuline juhikabiin 
hõlbustab tööd kitsastel taluõuedel, 
samuti juhib see eemale vee ja lume 
ning ka puuoksad. Samaaegsete tööde 
lihtsustamiseks on A-seeria saadaval tuntud 
Valtra suunavahetiga, mille lülitushoovale on 
integreeritud ka seisupiduriasend. Rooliratta 
kallet saab hõlpsasti muuta vastava pedaali 
vajutamisega.  Juurdepääs juhiistmele ei saa 
enam lihtsam olla.
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AUHINNATUD
MASIN
Uhiuus juhikabiin pakub põllul pikkadeks 
tööpäevadeks tänapäevast ja mugavat 
keskkonda. Auhinnatud N- ja T-seeria edu jälgedes 
pakub A-seeria oma klassi parimat nähtavust, 
mugavust ja ruumikust. 

LOODUD NÄHTAVUST SILMAS PIDADES
Uus kuue piilariga juhikabiin on loodud parima 
nähtavuse jaoks igal ajal.
Nimetame seda 365-päevase nähtavuse 
kontseptsiooniks.
• Ainulaadne klaasipuhastitega A-piilari kujundus 

parandab nähtavust ettepoole.
• Ülespoole kaardus tuuleklaas ja suur katuseaken 

(valikuline Skyview katus) annavad hea ülevaate 
esilaaduri tööst.

• Tänu mootori heitgaaside kontrollsüsteemi 
kompaktsetele mõõtmetele on A-seerial 4. 
põlvkonna välimuse ja kujundusega kaldega 
mootorikapott, mis pakub turu parimat nähtavust 
traktori nina ette.

• Täiuslikud töötuled ja turu parimad ülemised, lähi- 
ja kaugtuled.

• Suur tagumine aken ja lühike katus pakuvad 
suurepärast vaadet tahapoole, eriti tänu 180° 
pööratavale istmele, mis võimaldab teha 
spetsiifilisi töid, nagu metsatööd.

LOODUD MUGAVUST SILMAS PIDADES
Oma klassi ergonoomilisimat ja väikese 
müratasemega (75 dB) A-seeriat on mugav 
kasutada kõigis olukordades. Eelkäijast 25 cm 
laiema, kuid ainult 3 cm pikema traktori kompaktne, 
ent avar kabiin pakub rohkem ruumi seal, kus seda 
on vaja. Kabiini esiosa on kitsas, et hõlbustada 
navigeerimist kitsastes oludes, näiteks kariloomade 
rajatistes või tihedas metsas. Operaatori 
õlajoone juures on kabiin avar, mis suurendab 
töömugavust ja pakub hulgaliselt hoiuruumi. 
Nutikas konstruktsioon tähendab, et kabiinis on 
piisavalt ruumi korraliku polsterdatud istme jaoks 
kaasreisijale. Jalgade soojendamiseks mõeldud 
valikuline alumine kütteseade suurendab külmadel 
talvepäevadel töötades teie heaolu, täpselt nagu 
konditsioneer suvekuumuses. Täiendava mugavuse 
saavutamiseks on HiTech 4 mudelid saadaval 
lisavarustusse kuuluva kabiinivedrustusega.

LOODUD KESTMA
Uue juhikabiini raamikonstruktsioon põhineb 
kaarjatel profiilidel ja autot meenutavatel 
sügavtõmmatud osadel. Seega on struktuur 
jäigem, mistõttu ei teki vibratsiooni ega liigset 
müra. Tänu tipptasemel koostekvaliteedile 
sulguvad uksed ja aknad tihedalt ning kabiin 
on piisavalt toekas kvaliteetse sisustuse 
paigaldamiseks.
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LOODUD
MULJET AVALDAMA.
A-seeria juhikabiini sisemus on 
oma klassi viimistletuim. Iga detaili 
puhul jäävad silma kvaliteetsed 
materjalid ja tippdisain, alates 
täpselt projekteeritud uuest raamist 
kuni kaasaegse armatuurlauani. 
Viimasel on nii analoog- kui 
ka digitaalnäidikud, millel on 
uuenduslikud funktsioonid, nagu 
jõudlusmonitor, mis hoiab teid 
kursis kütusekulu ja töötatud ala 
näitudega. 

1. Grupikäikude lülitusnupp 
2. Nuppsiduri (Hishift) lülitusnupp 
3. Koormuse all vahetatavate käikude 

(Powershift) lülitusnupp 
4. Automaatse käiguvahetuse lüliti 
5. Aeglustikäigu lüliti 
6. Käsigaas
7. Haagise sõidupidurite testilüliti
8. Mootori pöörete salvestusklahv
9. Neljarattaveo (4WD) lüliti. 
10. Diferentsiaaliluku lüliti
11. Tagumiste hüdrojaoturite juhthoovad
12. Esimeste jaoturite juhthooval on 3. ja 4. 

funktsiooni nupud 
13. Lüliti esilaaduri sisse/välja lülitamiseks 
14. Esilaaduri hüdrauliline lukustus
15. Esilaaduri SoftDrive 
16. Lüliti hüdropumpade (98 liitrit) 

kombineerimiseks

Juhi töökoht
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Valtra traktoritele on võimalik juba tehases koosteliinil paigaldada esilaadur. 
See aitab tagada kvaliteedi ja juhtfunktsioonide ergonoomilisuse. Kuna 
esilaadur on traktori konstruktsiooni lahutamatu osa, ei mõjuta see traktori 
pöörderaadiust. A-seeria avar juhikabiin tagab suurepärase nähtavuse  
esilaaduriga töötamise ajal ning valikvarustuses olev katuseaken suurendab 
nähtavust veelgi.

Söandame arvata, et esilaaduriga traktorite hulgas on A-seeria turu parim. 
Seetõttu ei ole üllatus, et üle poole Valtra A-seeria traktoritest tellitakse 
tehases paigaldatud esilaaduriga.

TEHASES
PAIGALDATUD
ESILAADUR
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VÕIMAS VÄRK. Valtra A-seeria – sihtotstarbeline, töökindel, vastupidav ja lihtsalt 
hooldatav tänapäevase kujundusega tööhobune – on tõeliselt 
mitmekülgne tööriist teie ettevõtte edendamiseks. Olenemata 
sellest, kas kasutate üht traktorit või tervet traktoriparki, tagab 
spetsiaalselt 75–130 hj sektori jaoks loodud uute AGCO POWERI 
mootorite, uue kabiini ja transmissiooni kombinatsioon, et 
A-seeria ei jäta teid hätta.
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AGCO POWERI MOOTOR:
IGATI
KOMPROMISSITU
SÕIDUKOGEMUS.
Usaldusväärsuse, töökindluse ja 
kütusesäästlikkuse poolest tuntud 3,3- 
ja 4,4-liitrised AGCO Poweri mootorid on 
keskkonnasõbralikud ja vaiksed, pakkudes 
samas head pöördemomenti suures 
mootoripöörete vahemikus. Valtra A-seeriaga on 
lõbus sõita ja seda on lihtne juhtida tänu mootori 
suurepärastele omadustele.
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Täpselt õige suurus
AGCO Poweri mootorid pakuvad alati iga võimsussegmendi 
jaoks optimaalset lahendust. Üks mootorite tugevaid külgi 
on töömahu ja võimsuse suhe, mis aitab säästa kütust 
(diisel + adBlue) ja tagab tugeva tõmbejõu ning ka erakordse 
vastupidavuse.

SCR-il põhinev tehnoloogia
Alustasime SCR-iga varustatud traktorite täismahus tootmist 
juba 2009. aasta alguses ja oleme SCR-i tehnoloogia vallas 
sellest ajast saati juhtival kohal. Uue AGCO Poweri mootorite 
seeriaga toome turule ühe esimestest 4. klassi standardit 
järgivatest traktoritest, mille võimsus on ligikaudu 100 hj. 
SCR-il põhineva tehnoloogia edasi arendamine võimaldab 
meil vähendada klientide kulusid ning vältida täiendavate 
ja keerukamate heitgaaside puhastamise lahenduste 
kasutamist. 

Valtra hooldusvaba SCR-i tehnoloogia
• võimaldab mootorit optimeerida, et täiustada kütusekulu 

efektiivsust,
• vähendab lämmastikoksiidi ja tahkete osakeste 

heitkoguseid,
• ei vaja hooldusmahukat diisli tahmaosakeste filtrit (DPF),
• komponentide kompaktsus võimaldab suurepärast 

nähtavust,
• 100% hooldusvaba, ummistumisoht puudub.
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NEW TRANSMISSION 
AND HYDRAULICS – 
THE OUTPUT 
YOU NEED.
A4-seeria jaoks on saadaval kaks ülitõhusat ülekannet: 12 
+12R transmissioon on saadaval kõikidele A4 mudelitele, 
samas kui A104 ja A114 HiTech4 mudelitele saab valida 16 +16R 
transmissiooni. HiTech 4 mudelitel on kombineeritud nelja 
astmeline powershift ja robotiseeritud grupikäigud, mis 
pakuvad lihtsalt kasutatavat lahendust mis tahes tööde jaoks. 
Powershift käike saab juhtida automaatselt või manuaalselt 
ning on võimalik programmeerida edasi või tagasi liikumise 
alustamiseks kindlat käiku, muutes esilaaduriga traktoriga 
töötamise täiuslikuks. Mõlemad transmissiooni versioonid 
pakuvad AutoTraction funktsiooni (peatumine ja kohaltvõtmine 
piduripedaali abil) ja spetsiaalsete tööülesannete jaoks on 
valikvarustusena saadaval ka roomekäigu funktsioon.

Valtra kuulus Hitech suunavaheti on kõigis versioonides oluline 
komponent, mille puhul on võimalik mugavalt seadistada 
suunamuutuste lülituskiirusi.
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Üle 5 tonni tõstejõud ja kuni 100 l/min hüdraulika vooluhulk 
tähendab, et kompromisse ei ole vaja teha.  A-seeria on 
loodud selleks, et saaksite ka raskeimad tööd õigeks 
ajaks tehtud. Ärge üritage, vaid tegutsege. See ongi 
Valtra.
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MEELERAHU.  
SINU VALIK.

Me peame oluliseks meie klientide, edasimüüjate, 
masinate ja Valtra tehase vahelist tõrgeteta koostööd. 
Teenusega liitudes, saate valida endale sobiva 
teenindus- ja garantiipaketid, mis vastavad teie 
ootustele ja nõuetele. Me kanname hoolt teie eest, et teie 
saaksite keskenduda oma ärile.

CONNECT 
Ole ühenduses igal ajal ja igal pool.
Valides Valtra, liitute professionaalide meeskon-
naga, kes aitab teil oma ärist võimalikult palju 
kasu saada. Saate kontakteeruda oma kohaliku 
Valtra tehnilise toega meie veebipõhise kliend-
iportaali kaudu, mis annab teile 24/7 ligipääsu 
juhenditele, lepingulistele andmetele ja teie 
traktorit puudutavale infole. Valtra Connect tele-
meetria lahendus registreerib traktori tehnilised 
andmed ja GPS-i põhise liikumise kogu aeg.  
Võimalik on kuvada nii salvestatud andmeid 
kui ka andmeid reaalajas teie mobiilseadmes 
ning see info on kättesaadav kõikjal ja igal ajal. 
Neid andmeid kasutades saate teie ja teie Valtra 
teeninduspartner hooldusaegasid täpsemalt 
prognoosida ja reageerida kiiremini väiksemate 
rikete kõrvaldamiseks ning vältida täiendavaid 
külastusi volitatud teeninduskeskusesse.

CARE
Täielik meelerahu
Valtra Care pikendatud garantiilepingud tagavad 
teile meelerahu ja kaitsevad teid täiendavate re-
mondikulude eest. Care võimaldab teil määrata 
oma üldkulud, kui ostate Valtra traktori või kui 
tavapärane garantii lõpeb. Lepingud on paindli-
kud, pakkudes kolme hinnataset - omavastutus 
0 EUR, omavastutus 290 EUR või omavastutus 

590 EUR ja on saadaval kuni 5 aastat või 6000 
tundi.

GO
Maksimaalne tööaeg
Fikseerige oma kulud Valtra traktori ostmise 
hetkel ja tagage optimaalne jõudlus, tagades 
samal ajal tõhususe ja maksimeerides oma 
masina jääkväärtuse! Valtra Go teeninduslepin-
gud tagavad korrapärase ja põhjaliku hoolduse, 
mis pikendab teie Valtra traktori usaldusväärset 
tööd. Hoolduskulud on väikesed, võrreldes 
hooldamatusest tingitud remondikuludega. 
Valtra Go teeninduspakett sisaldab kõiki et-
tenähtud hooldustöid, mida on võimalik tellida 
kuni 10 000 tunni ulatuses uutele ja kasutatud 
masinatele.

TEIE VALTRA EDASIMÜÜJA
Teie Valtra edasimüüjal on traktorite ja 
tööseadmete vallas piirkonna parimad 
kogemused. Edasimüüja mõistab nii teie 
traktori tehnilisi üksikasju kui ka teie ees 
seisvaid väljakutseid. Võite alati pöörduda 
edasimüüja poole, et saada parimat teenindust 
alates nõustamisest, hooldusest, remondist ja 
varuosadest kuni uue masina ostmiseni. Valtra 
edasimüüjad on eraettevõtjad. AGCO kontrollib 
edasimüüjaid igal aastal, et saaksite
parima võimaliku teeninduse.

CONNECT
TRAKTORI ANDMED,  

TEAVE JA HOOLDUSED.

CARE
TEHASEPIKENDATUD 

GARANTII.

GO
HOOLDUSLEPING.
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KÕIK, MIDA VAJATE, ON ALATI SAADAVAL
Valtra laialdane varuosateenus tagab teile vajalikud 
varuosad juba järgmiseks hommikuks. See aitab 
tagada teie traktori töökindluse kiirel külvi- ja 
saagikoristushooajal. Märgis AGCO Parts tagab teile 
Valtra originaalvaruosad, mida on põhjalikult kontrollitud 
ja testitud.

AGCO MUUDAB NEED VÕITMATUKS,
MEIE AGA TASKUKOHASEKS
AGCO Finance aitab teil luua kohandatud 
finantslahenduse olenevalt rahavoost ja tööst. Öelge 
meile, kui palju saate kuus kulutada, misjärel loome 
paindliku maksegraafiku teie ettevõtte vajaduste alusel, 
võttes arvesse hooajalisi eripärasid.

Meie täisteenused hõlmavad ka finantseerimislahendusi, 
nagu liisimine, rentimine ja kindlustus. Teenused erinevad 
riigiti, nii et küsige saadaolevaid pakkumisi lähimalt 
edasimüüjalt.

VALTRA UNLIMITED
Suolahti tehases asuv stuudio Valtra Unlimited on tuntud 
selle poolest, et seal osatakse klientide soove täita. 
Stuudios saab paigaldada tarvikuid ja seadmeid, mis ei 
ole tavapärase tootmisprotsessi puhul saadaval.

Valtra Unlimitedi mehaanikud on kvalifitseeritud 
eksperdid, kellel on abiks terve tehase oskused ja 
vilumus. See tagab parima kvaliteedi ja ohutuse ka 
kohandatud toodete puhul. Kõigi stuudios Valtra 
Unlimited paigaldatud tarvikute ja seadmete puhul kehtib 
tehasegarantii, samuti pakume neile täishooldust ja kõiki 
varuosi.
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VALTRA TEAM
Valtra Team on meie kliendiajakiri, mida avaldatakse kaks 
korda aastas. Iga väljaanne sisaldab vajalikku teavet 
viimaste uuenduste ja tõhusaimate töömeetodite kohta. 
Saate Internetis tutvuda ka ajakirja arhiiviga ja lugeda 
artikleid alates 2000. aastast.

AGCO AKADEEMIA
Traktorid ja seotud tehnika, eriti täppispõllumajanduse 
tehnika, areneb pöörase kiirusega. Valtra 
akadeemia koolitab pidevalt Valtra edasimüüjaid ja 
hooldustehnikuid. Nii saate alati olla kindel, et Valtra 
edasimüüja asjatundlikkus ja esmaklassilised teenused 
vastavad teie vajadustele ka tulevikus.

VALTRA KOLLEKTSIOON
Valtra Collection pakub kvaliteetseid riideid ja 
aksessuaare nii tööl kui ka vabal ajal kandmiseks. 
Materjalid ja detailid on hoolikalt valitud. Rõivad 
kajastavad Valtra tänapäevast kujundust, sest nende 
puhul kasutatakse kergeid, ent ülimalt vastupidavaid 
materjale, mis ühendavad endas stiili ja funktsionaalsuse.
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TRAKTORI MUDELID A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOOTOR

Mootor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Silindrid 3 4

Nimivõimsus, [kW] 56 63 71 75 82 89 97

Nimivõimsus, [hj] 75 85 95 100 110 120 130

Standardne max pöördemoment, [Nm] 312 355 410 410 417 502 540

TRANSMISSIOONI TÜÜBID

Power shuttle X X X X X X X

12 + 12 koos 6 põhi- ja 2 grupikäiguga X X X X X X X

HiTech4: 16 + 16 koos nelja powershift ja 4 
robotiseeritud grupikäiguga

Lisavarustus Lisavarustus

Aeglustikäik Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus

MÕÕTMED

Teljevahe [mm] 2250 2430 2500

Pikkus [mm] (esiraskuseta) 4078 4357 4389

Pikkus [mm] (esiraskusega) 4424 4703 4735

Kõrgus [mm] (rehvi min SRI) 2664 2713 2713

Kõrgus [mm] (rehvi max SRI) 2714 2763 2788

Kõrgus tagatelje keskpunktist standardse katuse 
ülaosani [mm] 

1963

Pöörderaadius (rööbe 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Kliirens EES [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Kliirens KESKEL [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Kliirens TAGA [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Mass (täis paakidega) [kg] 3500 4000 4500

Kaalujaotus ees/taga [%] 40/60

Esitelje max mass [kg] 3000 3500

Tagatelje max mass [kg] 5000 6400

Max kogumass [kg] 6200 8500
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TRAKTORI MUDELID A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

JÕUÜLEKANNE

Käiguvahetus Mehaaniline Mehaaniline (Lisavarustusena powershift) Mehaaniline

Käikude arv tigukäiguta 12 12 (Lisavarustus 16) 12

Tigukäikude arv Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus

Tigukäigu kiirusevahemik (16,9R38)* 0,14-3,06 (40km/h version)

Traktori kiirus (km/h) 40 40 40

HÜDRAULIKA

Hüdrosüsteem Avatud tsentriga (open center)

Pumba max tootlikkus (l/min) 65 98

Õli väljutus hüdrojaoturitest (L) 20 32

ESISILD

Esisilla kaldenurk +/- 10°

Pöördenurk 55

PIDURID

Pidurid, mitmekettalised tagapidurid, 4 ketast kummalgi küljel

Pidurid, eesmised  –

REHVID

Rehvi max/min SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

JÕUVÕTT (3 VÕI 2 KIIRUSELINE)

Rakendamise tüüp Elektrohüdrauliline Elektrohüdrauliline

540/540E Mootori kiirus: 1920/1560 Mootori kiirus: 1920/1560 (HiTech 4: ei ole saadaval)

540/1000 (valikuline) puudub Mootori kiirus: 1920/1560 (HiTech 4: ei ole saadaval)

540/540E/1000 (valikuline) puudub Mootori kiirus: 1920/1560 (HiTech 4: ei ole saadaval)

TÕSTESEADE

Max tõstevõime ühenduslüli otsas [kg] 3000 4300 5200
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* A104 kiiruste vahemik (SRI 800mm) mootori kiirusel 2200 pööret minutis



TÄIESTI UUS A-SEERIA,
MIS ON LOODUD
TEIE TÖÖMASINAKS

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel: +358 (0)2045 501 

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

Selles brošüüris nimetatud traktoritel võib olla spetsiaalne lisavarustus. Muudatuste tegemine on lubatud – kõik õigused kaitstud.

Valtra® on AGCO ülemaailmne kaubamärk. 

YOUR
WORKING
MACHINE


