
S-SEERIA
290 - 405 HJ

YOUR
WORKING
MACHINE



BIG JOBS JUST
GOT BETTER.

Teie maa on teie elu. 
Teie talu on teie elutöö. 
Teie saak on teie karjäär. 
Teie traktor on teile vajalik töövahend. 

Seepärast on see Valtra. 
Usaldusväärse tööriistana annab Valtra teile usu, et saate töö tehtud.
Iga päev. Iga kord. Igas töökeskkonnas. 

Oleme nõus teie pärast rohkem pingutama. Vaid nii kroonib meie tegemisi edu!
Te ei tee kompromisse. Seda ei tee ka meie. 

Saage oma töö tehtud. 
Hankige Valtra. 
Your Working Machine
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RIKKALIKU KOGEMUSEGA 
ASJATUNDJATELE

Valtra on Skandinaavia päritolu rahvusvaheline 
kaubamärk. Meie põhjamaine päritolu tähendab seda, 
et Valtra traktorid teostavad töid, milleks traktorid 
on ette nähtud ja ostetud – seda ohutult ja tõhusalt. 
Seda toetavad Valtra väärtused: individuaalsus, 
usaldusväärsus ja funktsionaalsus. 
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Meie soov oma kliente kuulata on alati olnud Valtra tuge-
vus. Kliendiküsimustike kohaselt on Valtra valimise kolmeks 
kõige olulisemaks kriteeriumiks usaldusväärsus, madalad 
tootmiskulud ja kõrge investeerimistulu. Neljanda põlvkonna 
S-seeriat on tehniliste omaduste optimeerimise, ergonoo-
mika, kasutamisvalmiduse ja tootlikkuse eesmärgil testitud 
nõudlikes tingimustes. Julgeme kindlalt väita, et S-seeria 
vastab kõikidele teie ootustele, seda nii põllumehe kui ka 
investori puhul. 

Põllumeeste partner üle 60 aasta 
Valtra on traktoreid ehitanud üle 60 aasta ning arenenud 
üheks maailma kõige tuntumaks rahvusvaheliseks traktori 
kaubamärgiks. Valtra toodab tänase seisuga aastas üle 
23 000 traktori. Kuna meie päritolumaa on Soome, on Valtra 
traktoritele omane Skandinaavia tööstusdisain ja praktilised 
tehnilised lahendused. Liitusime AGCO grupiga 2004. aas-
tal. Ülemaailmse põllumajandustehnoloogia juhtiva tootjana 
investeerib AGCO meeleldi Valtra pikaajalistesse kogemust-
esse ja suurepärastesse toodetesse. 

Valtra kliendina toetab AGCO ülemaailmne organisatsioon 
kui põllumajandusmasinate suurim jaotusvõrk teid seoses 
rahastamise, laiendatud garantii, hoolduslepingu, liisin-
gulepingu, väljaõppe, püsikliendiprogrammi, täppispõl-
lumajanduse tehnoloogiate ja telemeetrialahendustega. 
Teie Valtra S-seeria traktoriga kaasnevad teenused, mis 
aitavad kaasa teie ettevõtte tulususe saavutamisele nii 
täna kui ka tulevikus. 
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KAS OLETE MÕELNUD OMA 
INVESTEERINGU TULUSUSELE? 
MEIE OLEME.

S274 AVT 270-290 HJ
S294 AVT 295-325 HJ
S324 AVT 320-350 HJ

S354 AVT 350-380 HJ
S374 AVT 370-400 HJ
S394 AVT 405-405 HJ

MUDELID JA HOBUJÕUD
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Neljanda põlvkonna Valtra S-seeria traktor on masin, mille 
tasakaalustatud jõudlus aitab teil oma uut investeeringut 
maksimaalselt kasutada – selleks et suurendada jõudlust 
ja vähendada kulusid. Oleme projekteerinud teie jaoks 
usaldusväärse masina, mille puhul saate kasutada kõiki 
soovitud teenuseid. See võimaldab meil teile tagada parima 
võimaliku investeerimistulu.   

S-seeria traktoritel on kõik, mida vajate, kuid 
mitte midagi üleliigset. Iga detail on hoolikalt 
läbimõeldud, kuna tulusus on konkuren-
tsivõimelise tehnoloogia, usaldusväärsuse, 
tootmiskulude,  ergonoomika, teenuste ja 
edasimüügi koondväärtus. Seetõttu on Valtra 
investorile mõistlik valik.

EDUSEEMNED ON KÜLVATUD. 
Valtra S-seeria puhul on tegemist suure 
traktori ja suure investeeringuga, millele 
võite kindlalt loota, kui soovite saavutada 
suurepäraseid tulemusi. Selle põhifunktsio-
onid on ette nähtud isegi kõige raskemate 
ülesannetega toime tulemiseks. Võimas 

mootor, astmeteta käigukast ja optimaalne 
massijaotus tagavad tõhusa jõudluse. 
Hüdroväljund sobib kasutamiseks suure 
jõudlusega agregaatidega, kas siis põllul või 
metsas. Suur kabiin pakub ruumikat töökesk-
konda ning sõidumugavus on klass omaette. 

Valtra on ainus traktoritootja, kelle tööfi-
losoofia hõlmab ka põhimõtet ja võimalust 
töötada võrdselt hästi mõlemas suunas [Valtra 
TwinTrac dubleeritud juhtimisseadmed (rool 
+ pedaalid kabiini tagaosas)], mis muudab 
mitmete ülesannete tegemise oluliselt lihtsa-
maks.
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USALDUS VÄÄRNE 
 TEHNOLOOGIA, 
HOOLIKALT LÄBIMÕELDUD 
DETAILID.
S-seeria usaldusväärsus on hoolikalt 
 läbimõeldud detailide täiusliku 
sobitamise tulemus. Kombineerides 
suurepärase mootori ja käigukasti 
uusima funktsionaalse konstruktsiooni 
ja optimaalse kasutatavusega, saame 
S-seeria traktori, mis ei ole  võrreldav 
ühegi seadmega, mida olete varem 
proovinud kasutada.
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15 1. Kasutajaliides Valtra SmartTouch

2. AGCO Power 8,4 L mootor (kuni 405 hj)

3. Töötuled 4+2 ees, 6 taga

4. TwinTrac

5. Ergonoomiline, vaikne kabiin

6. Pneumaatiline kabiinivedrustus

7. Kütusepaak, 600 l

8. AdBlue paak, 60 l

9. Valtra S-seeria 4 põlvkonna disain

10. Uuenenud põhituled, H7

11. Astmevaba CVT käigukast

12. Hydraulic front axle suspension 

13. Pikk teljevahe, 3105 mm

14. Esirippseade 50 kN

15. Auto-Guide ready as standard valmidus 
standardina

16. LED-tagatuled. S-seerial on meie teada-tuntud 
4. põlvkonna LED-tagatuled.

17. Teine tehnoterminal. IsoBusi ja Autoguide’i saab 
juhtida teise tehnoterminali puutekraanilt.
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TURU PARIM 
MOOTOR
When you invest in a Valtra S Series, you are also investing 
Valtra S-seeria traktorisse investeerides investeerite ka 
kõige töökindlamasse ja tõhusamasse turul pakutavasse 
mootoritehnoloogiasse. AGCO POWER on mootorite 
tootmisega tegelenud juba enam kui 60 aastat. Kõik 
S-seeria mootorid pärinevad AGCO POWER-i Soome 
tehasest. AGCO POWER on globaalse off-road-mootorite 
turu liider ning toodab aastas enam kui 70 000 mootorit.

Töökindel mootor 8.4 AWF AGCO 
POWER on S-seeria traktorite toot-
likkuse võtme komponent. V astme 
heitenormi nõuete järgimiseks on 
mootoris kasutusel uusim tehnoloogia 
ACGO Power. Tulemuseks on saavu-
tatud heitgaaside normide nõueteko-

hane täitmine. Sama tehnoloogia tagab 
ka mootori töökindluse ilma töökulusid 
suurendamata. AGCO POWER-iSCR-teh-
noloogia võeti S-seeria puhul kasutusele 
2008. aastal, kui S-seeriast sai esimene 
nimetatud tehnoloogiaga varustatud 
traktor maailmas.
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TOPELT TURBOVÕIMSUS 
Uuel Valtra S-seerial on madalamatel pööretel ja madalamatel 
väljalasketemperatuuridel parema pöördemomendi tagamiseks kaks 
tsüklilist turboülelaadurit, mis omakorda suurendavad vastupidavust 
ja vähendavad hooldusvajadust. Samuti tagab see veelgi paremad 
sõiduomadused ja vähem heitmeid ilma, et oleks vaja kasutada 
kulukaid tehnilisi lahendusi.  

S-seeria kütusesäästlikkus on 
saavutatud kilovatt-tunde arvestades 
konkurentsivõimeline, nt võrreldes 
raiutava puidu kuupmeetrite 
arvu või haritavate hektarite 
arvuga. Uue S-seeria mootor 
84 LFTV-D5 AGCO Power mootor 
vähendab kütusekulu veelgi (5%). 
AdBlue tarbimise vähendamiseks 
kasutatakse ka heitgaasitagastust. 
Ajakirja Profi (7/2012) järgi on 
kütusekulu kõigest 258 g/kWh, mis 
on 13,1% võrra madalam teiste 
ajakirja testitud traktorite vastavast 
keskmisest näitajast. 
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KÕIGE POPULAARSEM 
ASTMEVABA 
KÄIGUKAST TURUL
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Valtra S-seeria üldisele tõhususele aitab kaasa ka astmevaba 
käigukast (AGCO Variable Transmission, AGCO AVT). See AGCO 
Saksamaal toodetud käigukast on suurte traktorite puhul olnud 
aastaid Euroopas turuliider. Selle populaarsuse aluseks on 
mitmekülgsus, eelkõige aga selle kütusesäästlikkus. Tehes töid, 
mis eeldavad rohkesti erinevate sihtkohtade vahel sõitmist, 
saate AGCO AVT käigukastiga (AGCO Variable Transmission) 
mootori madalatel pööretel tõhusalt sõita. 

eeldavad suurt tõmbejõudu, ning tööala B on 
nähtud ette üldiseks maanteetranspordiks. 
See võimaldab tõmbejõudu ja käigukasti 
tõhusust optimeerida. Näiteks on madalate 
mootori pööretega sõites võimalik kütust 
märkimisväärselt säästa.

Kuni 10% võimsam 
Valtra uuenduslik SigmaPower on S-seeria 
standardvarustuses. Mil iganes on jõu-
võtuvõlli või hüdraulika kasutamiseks vaja 
lisavõimsust, lisab mootori elektrooniline 
haldussüsteem väljundvõimsust 10% – suuri-
mate S-seeria mudelitel kuni 405 hobujõudu. 
Võimsust saab ka lisada, sõites kiirusel üle 20 
km/h. 

Uuendus, mis ühendab  
parimad omadused
S-seeria ühendab endas juhtivad uuendused 
Valtralt, AGCO Powerilt ja saksa inseneridelt. 
Valtra välja töötatud traktori intelligentne 
juhtimissüsteem kombineerib uuendused 
üheks võitmatuks paketiks, mis sisaldab 
tõhusat lihtsastikasutatavat ja usaldusväärset 
võimsust. 

Optimeeritud käigukast
AGCO AVT-käigukastil (AGCO Variable 
Transmission) on erinevaid funktsioone, mille 
abil erinevaid töid erinevatel kiirustel teha. 
Tööala A on kõikide tööolukordade jaoks, mis 
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Valtra S-seeria neljanda põlvkonna kabiinis on 
ühendatud parim põhjamaine konstruktsioon ja 
optimaalne kasutatavus. Uuringute kohaselt parendab 
hea ergonoomika töötulemusi, eriti kui kasutatakse 
Valtra TwinTrac dubleeritud juhtimisseadmed (rool + 
pedaalid kabiini tagaosas). 

TÖÖTAGE 
KIIREMINI  
JA MUGAVAMALT
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Kabiinil on neljapunktiline õhkvedrustus 
Valtra AutoComfort, mis kasutab uusimat 
tehnoloogiat. Andurid kannavad andmed 
üle juhtimissüsteemi, mis tagab, et kabiin 
on alati õiges asendis. Samuti võimaldab 
AutoComfort teil vedrustust vastavalt isiklikule 
eelistusele reguleerida. 

S-seeria on ette nähtud töötamiseks 
24/7, mistõttu kuulub kliimaseade 
standardvarustusse. Isegi juhiiste on 
ventileeritud. S-seeria seadmega töötamine 
on mugav igal aastaajal. Standardvarustusse 

kuuluvad ka kuus töötule ees ja taga ning 
valikuna on saadaval ka ksenoontuled. 

Valtra patenteeritud TwinTrac dubleeritud 
juhtimisseadmed (rool + pedaalid 
kabiini tagaosas) muudab teie töö veelgi 
tõhusamaks, seda eriti juhul kui töötate 
niiduki või muude suure jõudlusega 
agregaatidega. S-seeria iga detail on juba 
algusest peale konstrueeritud töötama 
tõhusalt mõlemas suunas. Uuringute kohaselt 
on suurepärase nähtavuse tõttu teatud 
rakenduste puhul Valtra traktoritega tagurpidi 

töötamine isegi tõhusam kui edasisuunas 
töötamine. Optimaalne ergonoomika muudab 
pikad tööpäevad võimalikuks, mis omakorda 
suurendab tootlikkust. 

Sõidusuuna vahetamine ühe  
kerge liigutusega
Sõidusuuna vahetamine on kiire ja lihtne. 
Reguleeritav roolisammas asub kabiini 
tagaosas gaasipedaali, piduripedaali ja 
siduripedaali kõrval. Kõik muud juhtseadmed 
asuvad Valtra ARM-i juhi käetoel, mis pöörleb 
180 kraadi koos juhiistmega. 
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JUHTIGE OMA 
T-SEERIAT
Valtra SmartTouch on viinud kasutatavuse uuele tasemele.
Seda on lihtsam kasutada kui nutitelefoni. Sätetele pääseb 
kergesti vaid kahe puudutuse või viipega ligi ning kogu 
tehnoloogia on ühendatud uude, kergesti kasutatavasse 
vormingusse: juhtimine, ISOBUS, telemeetria, AgControl ja 
TaskDoc.

Lihtsa struktuuriga menüü. Seadistused on loogilised ja sõrmelii-
gutustega kergesti konfigureeritavad. 
Kõik sätted salvestatakse automaatselt 
mälusse.

9-tolline puutetundlik ekraan, suured 
juhtseadmed, seaded ja funktsioonid on 
kergesti mõistetavad.

9-tollise puutetundliku ekraaniga 
on lihtne töötulesid konfigureerida. 
Juhtkonsoolis on ka toitenupud 
töötulede ja märgutule kasutamiseks.

Juhtide ja agregaatide profiilid, mida on 
lihtne ükskõik millise ekraani menüüst 
muuta. Kõik sätetele tehtud muudatused 
salvestatakse valitud profiilis.

Mistahes hüdraulilist funktsiooni, kaasa 
arvatud hüdraulilist esi- ja tagaventiili, 
esimest ja tagumist haakeseadist ja 
esilaadurit, saab juhtida mistahes 
juhtseadmega.
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MITMEOTSTARBELINE  SÕIDUHOOB
1. Kummist käepide: esmaklassilistest materjalidest 

valmistatud juhthoob on ergonoomiline, lihtsalt 
kasutatav ning mugav.

2. Ergonoomiline disain: disain võimaldab hooba 
kergesti kõigis neljas suunas liigutada. Nupud 
asuvad pöidlale loomulikus asendis. Nuppude ja 
lülitite disainimisel pöörati tähelepanu eelkõige 
funktsionaalsusele. Selle tõttu näevad erinevate 
funktsioonidega nupud erinevad välja. Näitena võib 
tuua tagumise rippsüsteemi lukustava klahvlüliti, 
millel on seadme kiireks maasse viimiseks mõeldud 
langetusfunktsioon.

3. Kolm programmeeritavat mälunuppu kõikide 
traktori tööde jaoks (U-Pilot). Näiteks nupp, 
mis lisab sõidukiirust, või M2, mis sõidukiirust 
vähendab.

4. Kaks lineaarset hooba juhivad hüdraulikat.
5. Ohutus kasutamisel: nuppudevaheline ala 

võimaldab pöidlal puhata, ilma seda pidevalt 
nupul hoidmata. Lineaarsete hoobade vaheline ala 
ennetab nuppude kogemata vajutamist.

6. Lihtsad ja puhtad jooned: lihtsad jooned 
lisavad välimusele selgust ja vastupidavust ning 
suurendavad kasutusmugavust.

7. Edasi/tagasi-hoob juhthoovas.

EKRAAN
8. Lisaekraane pole vaja – AutoGuide ja 

turvakaamera ekraanid on juba SmartTouch-
ekraaniga ühendatud. Seega pole nähtavust 
vähendavate lisaekraanide paigaldus vajalik.

HOOB
9. Ergonoomilises asendis hüdraulika juhthoova 

ülaosas paikneb nupp 3. funktsiooni 
lülitamiseks.

NUPU JA TAGUMISE RIPPSÜSTEEMI 
PIIRKOND
10. Nupud: nende nõgus ja kumer kuju aitab teil 

enim kasutatavaid nuppe kiirelt ja kergelt leida.
11. Tagumine rippsüsteem: lihtsalt kasutatav piiraja 

võimaldab ära jätta teha ka kõige väiksemaid 
seadistusi.

DISAIN
12. Käetoe funktsionaalne kuju pakub 

ebatasasel pinnal head haarduvust. Kõikidele 
funktsioonidele pääseb tänu loogilisele 
paigutusele kergesti ligi ning käetugi toetab 
kätt, vähendades tekkivat pinget. PTO-lülitite 
asukoht ennetab nende tahtmatut vajutamist.

13. Polster: Alcantara polster vähendab 
higistamist. Katte all asub hoiulaegas.

14. Disainitud Soomes
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INTEGREERITUD 
NUTIKAS 
PÕLLUMAJANDUS

Valtra pakub üksteisega sujuvalt koos töötavaid 
põllumajandustehnoloogiaid – Auto-Guide, ISOBUS, AgControlTM 
Section, AgControlTM Variable Rate ja TaskDoc –, mida kõiki 
saab juhtida SmartTouch konsoolilt. Traktorit ja tööseadmeid 
automaatselt juhtides suurendavad need täpsust, vähendavad 
tööaega ja tagavad teile parema saagi ja suurema tootluse.
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Nutikas põllumajandus põhineb satelliitide 
positsioneerimissignaalidel, mis kaardistavad 
teie põllud ja juhivad teie traktorit. Satelliitjuh-
timine muudab automaatse roolimise täpse-
maks kui manuaalne roolimine, nii et traktor 
on igal pöördel, igal põllul ja kõikides tingi-
mustes just seal, kus ta olema peab. 

Kui traktori asukoht on õige, on ka töösead-
med alati õiges kohas. Satelliitkaardid ja 
ISOBUS juhtseade võimaldavad tööseadmete 
automatiseerimist, et kohandada nende talit-
lus kõikide põldude erinevatele osadele ja eri-

nevatele vagudele sobivaks. Näiteks automati-
seerib AgControl Section seadmete sektsiooni 
juhtimise funktsioone ja AgControl TM Variable 
Rate automatiseerib ja juhib muutuva kiirusega 
rakenduste funktsioone.

Kogu meie tehnoloogia on töötatud välja ette-
võttesiseselt ja me kasutame kõrge ehituskva-
liteedi ja suurepärase töökindluse järjepidevaks 
tagamiseks kvaliteetseid tarnijaid. Kõik riist- ja 
tarkvarakomponendid on optimeeritud iga 
konkreetse traktori jaoks sobivaks.
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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 MUDEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

MOOTOR

Max hj @ pööretel 2000 p/min, hj (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Max hj @ pööretel 2000 p/min, võimsuse 
lisamisega 300 325 350 380 400 405 (298)

Max pöördemoment @ pööretel 1500 p/min, 
Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Max pöördemoment @ pööretel 1500 p/min, 
võimsuse lisamisega, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Heitgaaside kontrollseademed 5. etapp 5. etapp 5. etapp 5. etapp 5. etapp 5. etapp

AGCO POWER mootor 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 

Maht, liitrites / Silindrite arv 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

JÕUÜLEKANNE

Tööala A (põld) 0,03–28 km/h edasi liikudes, 0,03–16 km/h tagurpidi liikudes

Tööala B (transport) 0,03–50** km/h edasi liikudes, 0,03–38 km/h tagurpidi liikudes

Töörežiimid Automaatne režiim ja manuaalrežiim

JÕUVÄLJAVÕTT (TAGUMINE) 2 kiirust, 540E +1000 või 1000E + 1000

1000 p/min @ mootori pööretel minutis (p/min) 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E või 1000E p/min @ mootori pööretel 
minutis (p/min) 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Vahetatav jõuvõtuvõll JAH JAH JAH JAH JAH JAH

ESIRIPPSÜSTEEM Integreeritud, standardvarustus

Tõstevõime (kg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Eesmine jõuvõtuvõll Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline

TAGUMINE RIPPSÜSTEEM Autokontroll, sõidu ajal tasakaalu säilitamise kontroll ja libisemiskontroll

Tõstevõime (kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Veoaisad Cat 3 või 4

HÜDRAULIKA Suletud hüdraulikasüsteemi koormustundlikkus (CCLS)

Max pumba jõudlus, l /min 205 205 205 205 205 205

Hüdroõli Eraldi õli (max 51 liitrit) saadaval agregaatide tarvis.

Tööhüdraulika, ees Kuni 2 elektroonilist rullikklappi, juhtkangi juhtseade

Tööhüdraulika, taga 4 või 6 elektroonilist rullikklappi, 4 sõrmega vajutatavat juhtseadet ja 2 juhtkangi juhtseadet

Hüdraulikaühendused, taga Hüdraullika kiirliitmikud rõhu all ühendamise/lahti ühendamise funktsiooniga
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TRAKTORI MUDEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

Rooliseade Hüdrostaatiline; roolisamba kalle ja pikkus reguleeritavad

Kiire roolimine (QuickSteer) standard standard standard standard standard standard

PIDURID Õlijahutusega, mitmekettalised, hüdrauliline aktiveerimine võimendusega

Seisupidur Integreeritud suunavahetuse hoob, hüdrauliline

4WD ESISILD
Tüüp STD STD HD HD HD HD

Max pöördenurk 55°     

Vedrustus Hüdropneumovedrustus     

MAHUTAVUS
Kütusemahuti (liitrit) 600 600 600 600 600 600

AdBlue mahuti (liitrit) 60 60 60 60 60 60

MÕÕTMED (ESIREHVID, TAGAREHVID)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Tühimass (täismahutiga, ilma lisaraskuseta), 
kg

10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Teljevahe (mm) 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Pikkus (mm) 4868 4868 4868 4868 4868 4868

Kõrgus katuseni (mm) rehvidega 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Minimaalne välislaius (mm) 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Kliirens (mm)  472 472 472 472 472 472

Pöörderaadius piduritega / piduriteta (m) 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

KABIIN
Vedrustus 4-postiline koos 4 -punktilise õhkvedrustusega (AutoComfort)  

Standardvarustus
Lamepõrandaga lukskabiin , avatav tagaaken, kliimaseade, neljakiiruseline ventilaator koos soojendiga, reguleeritav roolisammas, iste Valtra 
Evolution, ISOBUSi valmidus, Auto-Guide‘i valmidus, 6 töötuld taga ning 4+2 ees, kasutajaliides Valtra SmartTouch.

Lisavarustus
Tagasikäigu süsteem TwinTrac, automaatne kliimaseade, LED-töötuled, jalasoojendi, eri täpsusastmetega automaatne juhtimissüsteem Auto-Guide, 
täppispõllunduse võimalus AgControl jne
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Valtra on AGCO ülemaailmne kaubamärk

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

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

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

YOUR
WORKING
MACHINE


