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MACHINE



EHITATUD TAGAMA VÕIMSUST. 
PROJEKTEERITUD TAGAMA 
JUHTIVUST.
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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KÕIK SAAB  
ALGUSE TEIST
Seal, kust meie pärit oleme, ei räägita 
palju. Kuid kuulame oma kliente. Ütlesite 
meile, et Valtra valimisel on kolmeks 
kõige olulisemaks põhjuseks töökindlus, 
madalad käituskulud ja kasutuslihtsus. 
Just neid omadusi oleme arvestanud 
neljanda põlvkonna Valtra traktorite 
projekteerimisel. 
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Oleme traktoreid projekteerinud juba üle 
60 aasta ning T-seeria on meie senise töö 
tipphetk. Projekteerisime selle vastama 
ettevõtete erinevatele nõuetele ja töötama 
kõige äärmuslikemates tingimustes. Oleme 
tulemuse üle uhked. 

Teie töömasin on projekteeritud teie soove 
silmas pidades. Astuge kabiini, käivitage 
mootor ja avastage, mida Valtra T-seeria saab 
teie ettevõttes  ära teha.
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MÕELGE KOLM SOOVI 
JA NEED TÄITUVAD 
JUHIISTMEL ISTUDES.

Kui teil oleks võimalik traktor konstrueerida ja ehitada, 
oleks tulemuseks just selline traktor. Uue T-seeria 
ainulaadsete funktsioonide aluseks on meie klientide 
mõtted. See traktor on sadade klientidega peetud 
läbirääkimiste ja tuhandete proovisõidutundide 
lõpptulemus. 

T144 HiTech 155-170 hj 
T144 Active 155-170 hj
T144 Versu  155-170 hj
T144 Direct 155-170 hj

T154 HiTech 165-180 hj
 T154 Active  165-180 hj
T154 Versu  165-180 hj
T154 Direct  165-180 hj

T174e HiTech  175-190 hj 
T174e Active  175-190 hj
T174e Versu 175-190 hj
T174e Direct 175-190 hj

T194 HiTech  195-210 hj 
T194 Active  195-210 hj
T194 Versu  195-210 hj
T194 Direct  195-210 hj

T214 HiTech 215-230 hj 
T214 Active  215-230 hj
T214 Versu  215-230 hj
T214 Direct  215-230 hj

T234 HiTech  235-250 hj 
T234 Active 235-250 hj
T234 Versu 235-250 hj
T234 Direct 220-250 hj
T254 HiTech 235-271 hj
T254 Active 235-271 hj
T254 Versu 235-271 hj

MUDELID JA HOBUJÕUD
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Töökindlus
Tagame selle traktori töökindluse. Konkurentsitu töökindluse 
tagamiseks valmistame T-seeria kõik neli põhikomponenti 
ettevõttesiseselt. Kere, jõuülekanne ja kabiin on Valtra 
disainitud ja projekteeritud ning AGCO Power on Valtra 
originaalmootor, mis on meie tööstuses töökindluse standardi 
aluseks. T-seeria on mõeldud töötama rasketes tingimustes – 
ja nii iga päev..

Kasutuslihtsus
Tegime traktori kasutamise ja hooldamise teile lihtsaks, et 
saaksite oma tööle keskenduda. Traktori juhtimine kabiinis 
eeldab keha minimaalset liigutamist, uus juhthoob muudab 
käigukasti kasutamise lihtsaks ja valgusküllased töötuled 
võimaldavad teil ka öö hakul töötada. Erilist tähelepanu 
pöörasime igapäevasele hooldusele, et õlitaseme 
kontrollimisele ja filtrite puhastamisele kuluks võimalikult 
vähe aega. Paljude unikaalsete funktsioonide algatajateks on 
olnud meie kliendid, mis teeb T-seeriast veelgi mugavama  
töömasina. 

Madalad omandikulud
T-seeria ei ole odavaim traktor, mida osta võite. Kuid 
töötage sellega 10 000 tundi ja näete, kui madalad on 
kasutuskulud. Esiteks toodame traktori just teile, mistõttu 
saate kasutada ainult neid funktsioone, mida vajate, mis on 
tehases paigaldatud ja millele kehtib tehase garantii. Teenus 
AGCO Finance aitab teil rahastamiskulusid kohandada. 
Optimeeritud hooldusintervall vähendab hoolduskulusid 
ja AGCO Power mootorid tagavad parima kütusekulu.
Valige T174 EcoPower mudel kütusekulult täiendava 
10% säästmiseks. Valige hoolduskulude kontrolli all 
hoidmiseks Valtra Care ja sõlmige enda vajadustele vastav 
teenindusleping. Ning Valtra originaalosad ja 24/7 teenindus 
tagab teie traktorile kõrge edasimüügiväärtuse. Valtra pakub 
tööstuses kiireimat osade tarnimisteenust ja tagab teie masina 
töötamise päevast päeva.
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TEIE UUE 
TÖÖMASINA 
TÄHTSAMAD 
OMADUSED
Traktori kõik detailid on välja töötatud 
eesmärgiga tootlikkust parandada. Meie 
insenerid on T-seeriat täiustanud ja 
meie kliendid on seda katsetanud. Tulge 
proovisõidule!
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1. Kõige mugavam üheukseline kabiin 
(tellida saab 6-postilise kabiini)

2.  Täiustatud kabiini raam tagab hea 
nähtavuse (aknapinda 6 m2) 

3. Pneumaatiline AIRES+ esisillavedrustus
4.  Vaikne töökeskkond 
5.  270° töönurgaga klaasipuhasti ning 

soojendusega esi-* ja tagaaken 
6.  Kabiini õhkvedrustus AutoComfort
7.  Katuseaken
8.  TwinTrac dubleeritud juhtimsseadmed ja  

180° pööratav iste
9.  Tõhusad LED-tuled
10.  Ohutuskaamera

Mugavus
19. Viieastmeline automaatjuhtimisega powershift-

jõuülekanne mudelitel Hitech, Active ja Versu või 
astmevaba mudelil Direct     

20. Elektriliselt lülitatav 3-kiirusega jõuvõtt ja sünkroonjõuvõtt 
Sigma Power ja Ground Speed PTO funktsioonid pakuvad 
lisavõimsust.

21. Integreeritud 51 kN esirippsüsteem ning 81 kN  või 95 kN 
tagumine rippsüsteem

22.  Koormustundlik hüdraulika, pumba tootlikusega 115 l/min, 
160 l/min või 200 l/min

23. Tehases paigaldatud esilaadur 
24.  Parim turul pakutav kliirens (60 cm)
25. Täismass 13 500 kg
26.  Pöörderaadius 5,25 m
27.  4. põlvkonna funktsionaalne Skandinaavia disain
28. Kuni 4 esijaoturit
29. Polükarbonaadist tagumine ja küljeklaas

Teie töömasin
11.  AGCO Power 6,6 l või 7,4 l mootor, kuni 

271 hj ja 1000 Nm
12.  EcoPoweri kütusesäästlik mudel
13.  Kütusesäästlik ELi V etapi mootor
14.  600-tunnine hooldusintervall 
15.  380 l kütusepaak, 70 l AdBlue paak
16.  Kõrge õhuvõtt
17. Pumba tootlikkus kuni 200 l/min
18. Hüdraulika lisafunktsioon/assistent

Võimsus

Talvepakett:
30. Tuuleklaas, lamineeritud ja 

soojendusega
31. Laia töönurgaga esiklaasipuhasti
32. Soojendusega tagaaken
33. Tagaaknapuhasti ja pesur 
34. Elektrilised soojendusega peeglid
35. Taimeriga diisliküttel soojendus, 

mobiiltelefoniga kaugjuhitav
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SEE KABIIN 
ON TEIE 
MUGAVUSTSOON

Tundke end mugavalt. 
Tootlikkust silmas pidades on 
kesksel kohal juht, mistõttu 
ei tee me mugavuse, ohutuse 
ja ergonoomika osas kunagi 
järeleandmisi.
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Kuidas see kõik võimalik on? 
Kabiin on valmistatud innovaatilise 
tootmisprotsessi käigus. Kabiinil on vähem 
komponente ja ühenduskohti, mis muudab kabiini 
ehituse väga jäigaks ja kõikides 3D mõõtmistes 
täpseks. Kõik see tähendab, et kabiin sobib 
nagu valatult. Kabiin viib oma esmaklassilise 
helisüsteemi, külmiku ja tagantvaate 
turvakaameraga mugavuse täiesti uuele 
tasemele. See on varustatud isegi lisavalikuna 
saadaval oleva tagurduskaameraga. Uus kabiin on 
vaikne, turvaline, mugav ja funktsionaalne – teie 
töömasin.
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ROHKEM RUUMI, 
PAREM NÄHTAVUS 
JA KÕIK ON 
KONTROLLI ALL
Teil on tänu üheukselise kabiini kumerusele rohkem ruumi 
just seal, kus seda vajate. Kabiinis on enama kui kuue 
ruutmeetrise aknaruumiga suurepärane nähtavus. Teil on 
nii edaspidi kui tänu TwinTracile tagurpidi sõites rohkem 
mugavust ja parem juhitavus. SkyView kabiin pakub 
peaaegu seitsme ruutmeetri suurust aknaruumi.

Hea nähtavus 365 päeva aastas
Tagame teile parima nähtavuse päeval 
ja öösel, suvel ja talvel, esilaaduriga 
töötades ja tagurdades. Kitsad piilarid ja 
väljalasketoru konstruktsioon võimaldavad 
teil oma tööd jälgida. 270° töönurgaga  
eesmine klaasipuhasti hoiab soojendusega 
tuuleklaasi puhta kõikides tingimustes 
ning te saate esilaaduri koppa katuseakna 
kaudu hõlpsasti näha. Kvaliteetsed LED-
töötuled tagavad valgustatuse igas suunas. 
Musta päikesesirmiga saate kabiini 
sisemust hämardada ja seeläbi väljas 
nähtavust parandada ning optimaalne 
ohutuskaamera tagab teile segamatu vaate 
haakeseadmele või tööseadmele. Tõhus 
kliimaseade ja kaks soojendit tagavad 
sobiva temperatuuri isegi juhul, kui väljas 
on 30 külmakraadi. 

Mugavus ja juhitavus
Mugavus hakkab silma juba kabiini 
sisenedes – kolm astet ja lihtne sissepääs 
läbi suure ukseava ja sujuvalt sulguva 
ukse. Saate sõrmega juhtida uut 5 
astmelistPowershifti jõuülekannet või mudeli 
Direct astmevabakäigukasti, sõitmiseks 
juhthooba kasutada ja kogu traktori 
hüdraulika juhtimiseks juhtkangi kasutada. 
Kabiini istmevalikuid on neli, alustades 
mehaanilise vedrustusega istmega ning 
lõpetades kliimaseadme ja õhkvedrustusega 
Valtra Evolution istmega. Ka teie kaassõitja 
naudib mugavust ja ruumikust. Valida saab 
kahe kabiini vedrustuse vahel: pneumaatiline 
AutoComfort kabiinivedrustus ja uue 
mehaanilise vedrustuse vahel. T-seeria 
traktoritel on AIRES+ vedrustusega esisild, 
mis jälgib pidevalt maapinda ja suhtleb 

AutoComfort kabiinivedrustusega, et tagada 
teile maksimaalne mugavus. HiTechi ja 
Active mudelite puhul tagab sirgjooneline 
„Basic control“ kasutajaliides täpsuse ning 
käetugi muudab põhjalikuma töö tegemise 
integreeritud esilaaduri juhthoova ja 
püsikiirusehoidjaga lihtsamaks. Versu ja Direct 
on varustatud lihtsalt kasutatava SmartTouch 
kasutajaliidesega.

Funktsionaalne Skandinaavia disain 
Kabiinil on ainulaadne kuju, et teil oleks 
õla ja küünarnuki kõrgusel rohkem ruumi, 
kuid samas on kabiini esiosa traktori 
kompaktsuse tagamiseks kitsas. Kumerad 
aknad optimeerivad ruumikasutust ja 
enam kui 6 m2 aknapind tagab nähtavuse 
igas suunas. Valtra kabiin on ette nähtud 
tagurpidi liikuma TwinTrac dubleeritud 
juhtimissüsteemiga. Nagu Valtra traktoritele 
omane, on ka T-seeria traktorite kabiin vaikne 
tööruum (müratase kabiinis on alla 70 dB).

Tehnoloogia aitab tootlikkust hallata
Mitmeid funktsioone on võimalik kasutada 
ühe nupuvajutusega. Vajutades nuppu ECO 
või U Pilot või rakendades ülekanderežiimid, 
juhib traktor end automaatselt ise. 
SmartTouch ja 9-tolline puutetundlik ekraan 
tagavad kogu tehnoloogia, kaasa arvatud 
traktorit sentimeetrilise täpsusega juhtiva 
Auto-Guide’i, üle täieliku kontrolli. Valtra 
Connecti telemeetria süsteem on paigaldatud 
tehases ja traktori kohaletoimetamisel 
kasutamiseks valmis. Meie keskendume 
tehnoloogiale, et teie saaksite keskenduda 
oma tööle.
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OLULINE EI OLE 
KASUTATAVATE 
FUNKTSIOONIDE ARV. 
LOEB SEE, MIDA ON 
VÕIMALIK  SAAVUTADA.

T-seeria on täiuslik näide meie mõtteviisist. See on 
funktsionaalne, aga ka kasutajasõbralik ja ilusa disainiga. Iga 
detaili konstrueerimisel on olnud kindel eesmärk: suurendada 
tootlikkust ja viia kasutuskulud miinimumini.

Täiustatud raam
Pika, 2995 mm teljevahega T-seeriat 
iseloomustab hea stabiilsus ja kindel 
teelpüsimine. Traktor tagab ka 5,25 m 
pöörderaadiusega hea manööverdavuse 
(tänu mootori kitsale konstruktsioonile, 
integreeritud esirippsüsteemile ja eesmisele 
jõuvõtule). Raami ehitus on võimaldanud meil 
konstrueerida mootorikate nii, et nähtavus 
on veelgi paranenud. Kuigi T-seeria kõrgus 
maapinnast on kuni 60 cm, asetseb selle 
kabiin madalamal, mis muudab selle turul 
kõige kompaktsemaks kuuesilindriliseks 
traktoriks ja suudab siiski käsitleda suuri 
koormusi.

Raske koorma tõstmine
Tänu esi-/tagaosa kaalujaotusele 40%/60% 
tagab T-seeria maksimaalse. Esilaaduri 
alamraam on täielikult raamikonstruktsiooni 
sisse integreeritud. Integreeritud 
eesmine tõsteseade tagab teile turul pakutava 

suurima tõstevõime: 51 kN ees ja kuni 95 
kN taga. Ainulaadne 890 mm tõstekõrgus 
muudab kõikide agregaatidega töötamise 
lihtsaks. Võimalik valida 3-kiirusega 
elektriliselt lülitav jõuvõtt ja sünkroonjõuvõtt. 

Mitmekülgsuse mõiste
Valige oma vajadustele vastav võimsus, 
hüdraulika ja jõuülekanne. Seejärel valige 
oma töö tegemiseks vajalik lisavarustus. 
Ehitame traktoreid, mida iseloomustab 
paindlikkus. Jõuline liikumine, sujuvalt töötav 
mootor ja käigukast teevad T4 ideaalseks 
traktoriks põlluharimisel. Karjakasvatus 
ettevõtetele pakume niitmiseks erinevaid 
võimalusi. Näiteks hüdraulika abifunktsioon 
tagab kiirema ja sujuvama töö, eriti kui töötate 
esilaaduriga. Metsatööde puhul saate valida 
põhjakaitse, suure võimsusega hüdraulilise 
pumba ja täiustatud nähtavusega SkyView 
kabiini. Kogu lisavarustus paigaldatakse 
tehases ja sellele rakendub tehase garantii.
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See mitte ei näe 
ainult hea välja, vaid 
teeb ka head tööd. 
Iga detaili eesmärk 
on muuta traktor 
kasutajasõbralikuks 
ja selle omamine 
muretuks. 
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PARIM TRAKTORI 
MOOTOR

AGCO Power mootoritel on kasutatud SCR 
heitgaaside puhastustehnoloogiat, mis vastab 
standardi Tier 4 nõuetele. Tulemuseks on 
saavutatud heitgaaside normide nõuetekohane 
täitmine. Sama tehnoloogia tagab ka mootori 
töökindluse ilma töökulusid suurendamata. 
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Õige suurus säästab kütust 
T-seeria 2000 bar sissepritserõhk tagab 
kogu mootoripöörete ulatuses hea 
reageerimisvõime ja kütusesäästlikkuse. 
Saavutate maksimaalse pöördemomendi 
pööretel 1500 p/min. Uus jahutussüsteem, 
täiselektrooniline viscojuhtimine ja 
optimeeritud soojuse eemaldamine 
vähendavad T-seeria kütusekulu.

Valtra EcoPower
Lülituge tavarežiimilt EcoPower režiimile 
vaid ühe nupulevajutusega, et kasutada 
madalamaid mootoripöördeid ja säästa 
märkimisväärselt kütust (kuni 10%), samas 
säilitades antud vahemikus maksimaalse 
pöördemomendi. Transportimistöödel ja 
rasketel jõuvõtuvõlli abil tehtavatel töödel 
pöördemoment isegi suureneb 780 Nm-lt 900 
Nm-ni.

Sigma Power funktsioon
Sigma Poweri funktsioon tagab 
vajaduse korral jõuvõtuvõlli
töötamiseks kuni 15 lisahobujõudu. 
Sigma Power on eriti kasulik, 
töötades suure võimsusega 
jõuvõtuvõlli kasutamist eeldavate 
lisaseadmetega, nagu hakkurid ja niidukid 

Hüdraulika
Valtra mudelid Direct, Versu ja Active 
pakuvad suure jõudlusega koormustundlikku 
hüdraulikat 115 l/min, 160 l/min või 200 l/
min. Valtra on ainus traktoritootja, kes 
pakub patenteeritud hüdraulilist assistenti 
isegi Powershift jõuülekandega mudelitele. 
Käigukasti ja hüdraulika õliruumid on 
eraldatud, kuni seitse hüdrojaoturit taga ja 
kolm hüdrojaoturit ees. Mudelite Versu ja 
Direct hüdrojaoturid on Valtra Arm käetoega 
kasutatava elektroonilise juhtseadme abil 
täiuslikult  juhitavad. Mudeli Active tagumised 
hüdrojaoturid on mehaaniliselt juhitavad 
ergonoomilise asetusega ja selgelt tähistatud 
hoobadega. Kõikide mudelite esilaaduri, 
esitõsteseadme või mõlema esiventiile saab 
juhthoova abil elektrooniliselt juhtida.
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HITECH

>  5-astmeline Powershift käigukast, avatud
tsentriga 73/90 l hüdraulika

>  Hüdrojaoturite mehaanilised juhthoovad

HiTechil ja Active’il toimub käiguvahetus elektro-
hüdrualiliselt, mistõttu puuduvad mehaanilised 
käigukangid. HiTech ja Active traktoritel standard 
lahendusena asetsevad lülitid ja juhthoovad parempoolsel 
konsoolil ja valikvarustusena saab traktorile lisada käetoe, 
millel asetsevad enamkasutavad lülitid ja juhthoovad.

HITECH* / ACTIVE

>  Powershifti käigukast, koormustundliku
hüdraulikaga

>  Hüdraulika mehaanilised juhthoovad

>  Active’is saadaval uus hüdraulika juhthoob 

Valtra Active pakub revolutsioonilist Powershift käigukasti 
tehnoloogiat koos mehaaniliselt juhitava koormustundliku 
hüdraulika, hüdraulika lisafunktsioon ning eraldi 
hüdro- ja transmissiooniõlidega. Käigukasti juhtimine 
on automaatne. Saate traktorit automaatrežiimis või 
käsitsirežiimis juhthoovaga juhtida.

* HiTech on saadaval ka Valtra käetoega

POLE KATSETAMISEKS
VAID TEGUTSEMISEKS

Need jõuülekanded esindavad uut põlvkonda. Viivad kasutatavuse ja 
toimivuse järgmisele tasemele. Valtra pakub kuut võimsustaset ja 
nelja käigukasti: Hitech, Active, Versu ja Direct. Valtra T-seeria HiTech 
ja Active mudelid saab varustada põhikasutajaliidese või praktilise ja 
mugava juhtkonsooliga.

VERSU

>  Powershifti käigukast, koormustundliku hüdraulikaga 

>  Hüdraulika elektroonilised juhtseadmed 

>  Valtra ARM käetugi ekraaniga 

Valtra Versu on Powershifti käigukastiga uue põlvkonna 
esinumber ja sellel on hüdrauliline juhthoob, sellel on 
hüdraulika elektroonilise juhtimisega, hüdraulika lisafunktsioon 
ning eraldi hüdro- ja transmissiooniõlid. Käigukasti juhtimine 
on automaatne. Saate traktorit automaatrežiimis või 
käsitsirežiimis juhthoovaga juhtida.
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DIRECT CVT

>  Astmevabakäigukast (CVT), koormustundliku 
hüdraulikaga

>  Hüdraulika elektrooniline juhtimine 

>  Valtra SmartTouch juhtkonsool koos ekraaniga

See on seeria lipulaev. Juhthoova abil saate reguleerida 
kiirendamist ja aeglustamist kõigest parema käega. Me 
pakume mitmekülgseid kiiruseseadeid, kaasa arvatud 
manuaalset käigukasti juhtimist, mis on vajalik mõne 
konkreetse põllukultuuri jaoks.

Ühinege Powershifti revolutsiooniga
Juhtimine on teie kätes ja te ei pea selleks 
jalga siduripedaalil hoidma. Valige lihtsalt 
sõidusuund ja teil ongi automaatselt kontroll 
– Valtraga saate juhtida oma jõuülekandega 
traktorit nagu CVT-d. Automaatrežiimiga 
juhtimisel vahetab käigukast üles ja alla vas-
tavalt sellele, kuidas sõidupedaali vajutate.

Viieastmelisel Powershift-ülekandel on 
neli käigugruppi ning see on saadaval 
mudelitel HiTech, Active ja Versu. Kahe 
aeglustuskäigu grupiga on teil mõlemas 
sõidusuunas 30 kiirust. Juhtkonsoolil oleva 

uue käigukangiga (HiTech ja Active) on 
üleminek automaatselt manuaalsele lihtne. 
Versu puhul käivitatakse traktor alati au-
tomaatrežiimis. Neil mudelitel on ka kallakul 
seisupidurifunktsioon, et saaksite sõitu 
sujuvalt alustada vaid kiirenduspedaalile 
vajutades – seda ka ülesmäge liikudes.

Valtra mudelitel Active ja Versu on revo-
lutsiooniline, patenteeritud hüdrauliline 
abifunktsioon, mis annab automaatselt 
suurema hüdroväljundi nii seistes kui ka 
sõites, mõjutamata sõidukiirust. Ükski muu 
Powershift seda ei suuda!
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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 esi- ja tagajaotureid, 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

T-Seerija / 155 - 271 hj
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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.

INTEGREERITUD 
NUTIKAS 
PÕLLUMAJANDUS
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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.

Valtra Connect telemeetria 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.

VALTRA CONNECT
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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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IGA PÕLLUMEES ON 
ERINEV. NII KA IGA 
T-SEERIA TRAKTOR.
Valtra on tuntud oma A la Carte 
tellimissüsteemi poolest. Saate koos 
edasimüüjaga oma traktori kokku panna 
elektroonilist tellimiskeskkonda kasutades. 
Nii tagame, et saate oma vajadustele täpselt 
vastava töömasina.
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3 4 5

7 8 9

13 14 15

19 20 21

25 26 27

31

1. TwinTrac /dubleeritud juhtimisseadmed   

2. Kabiini õhkvedrustus AutoComfort / Luxury 

3. Aires+ / Esisild õhkvedrustus

4. Tipptasemel helisüsteem / HiFi heli võimendiga või ilma

5. Tipptasemel töötulede valik / Suurepärane nähtavus öösel töötades

6. Sigma Power / Tagab jõuvõtuvõlli tööks 15 lisahobujõudu

7. Katuseaken / Parim vaade esilaaduri tööle

8. Külmik / Jookide ja suupistete jahedas hoidmiseks

9. U-Pilot / Põlluotsa juhtimine mudelitel Versu ja Direct 

10. Valtra Evolution iste / Kliimaseadme ja õhkvedrustusega Luxury iste

11. Kaassõitja iste / Kaassõitjale on kabiinis piisavalt ruumi

12. Esilaadur / Parim nähtavus ja hüdraulika laaduri kasutamiseks

13. Rehvivalik / Suur valik erinevate tööde tegemiseks

14. Tööriistakast / Hoidke tööriistad ohutult lukustatavas hoiulaekas

15. Kabiini mehaaniline vedrustus / Sujuvaks sõitmiseks

16. Kliendi nimi / Reklaamige end või oma ettevõtet

17. 7 standardset värvi

18. Eesmine jõuvõtuvõll 

19. Eesmine tõsteseade / 5,1-tonnine tõstevõime raskete seadmete jaoks

20. 270-kraadine klaasipuhasti

21. Kiire/Kuni  53 või 57 km/h mootoripöörete vähendamisel

22. Lisaraskused/ ees, taga, ratastel

23. Hüdrojaoturid (2-5)  / Kõikide lisaseadmete kasutamiseks

24. Power Beyond / Täielik hüdrauliline väljund suurte tööseadmete jaoks

25. Hüdropumba tootlikkus / 115/160/200 l/min

26. Haakeseadme valikud / Haakekonks ja haakeseadme raam

27. Elektrilised pistikupesad / Saab kasutada kõigi rakenduste puhul

28. Eesmised hüdrojaoturid / Kasutamiseks esirippseadme masinatel

29. Talvepakett / soojendusega tagaaken, elektrilised soojendusega peeglid, tuuleklaas, 

lamineeritud ja soojendusega, 270 töönurgaga esiklaasipuhasti, taimeriga juhitav diis-

likütusel soojendus, mobiiltelefoniga kaugjuhitav

30. Metsakatus/SkyView

31. 2 uksega kabiin
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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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TEHNILISED  
ANDMED
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TRAKTORI MUDEL T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

MOOTOR
Standardrežiim
(std mode)

Ökorežiim  
(eco mode)

Mootor, Agco Power 66 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 

Silindrite arv / maht [l] 6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Heitgaaside kontrollseadmed V etapp; DOC, DPF ja SCR

Nimivõimsus [kW] 114 121 129 144 158 173 173

Nimivõimsus [hj] 155 165 175 195 215 235 235

Maks. lisavõimsus transpordil  [kW] 125 132 140 155 169 184 199

Maks. lisavõimsus transpordil  [hj] 170 180 190 210 230 250 271

mootori pööretel [p/min] 1900 1900 1700 1900

Mootori nimipöörded [p/min] 2100 2100 1800 2100

Pöördemoment, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900* 930

BLisapöördemoment transpordil, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000

mootori pööretel 1500 1500 1100 1500

JÕUÜLEKANNE

HiTech X X X X X X x

Active X X X X X X x

Versu X X X X X X x

Direct X X X X X x

MÕÕTMED

Teljevahe [mm] 2995

Pikkus [mm] 5800

Kõrgus [mm] 3130

Pöörderaadius (600/65R28, rööbe 1960 mm) [m] 5.25

Kütusepaagi maht [l] 380

AdBlue-paak [l] 70

Kliirens tagumise silla all[mm] 600

Tühimass (täis paagiga, ilma lisaraskuseta) [kg]* 7300

Kaalujaotus F (ees) /R (taga) [%] 40/60

Esitelje maks. mass [kg] 5500

Tagatelje maks. mass[kg] 9000

Sõiduki kogumass [kg] 13500
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JÕUÜLEKANNE HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

MOOTOR

5-astmeline Powershifti käigukast; 4 käigugrupid + aeglusti X X X --

Astmevabakäigukast -- X

Kiirusvahemik I 0.6-43 0-43

Kiirusvahemik II 0.7 - 53 või 0.7 - 57* 0-53 või 0-57*

Käigugrupid A,B,C,D

Kiiruste arv aeglustuskäiguga 30 astmevaba käigukast

Aeglusti Standardne astmevaba käigukast

Aeglustikäikude arv 10 astmevaba käigukast

Tagapidurid mitmekettalised, õlijahutusega märgpidurid koos hüdraulilisevõimendiga 

Esitelje pidurid Valikuline (stand. kiire mudeli puhul)

Peasiduri tüüp märg, mitmekettaline

Esitelje vedrustuse tüüp (valikuline) AIRES+ õhkvedrustus

HÜDRAULIKA

Hüdraulikasüsteem Open Center koormustundlik

Pumba tootlikkus (valikuline) 73 (90) 115 (160/200)

Õli väljutus hüdrojaoturitest [l/min] 40 47

Mehhaaniliste hüdrojaoturite arv kuni 4 --

Koormustundlik hüdroväljavõtt (Power Beyond)  -- Valikuline

Elektroonilised hüdrojaoturite arv  -- kuni 5

ON/OFF (Sisse-/väljalülitamise) hüdrojaoturite arv taga -- kuni 1 kuni 2

Elektroonilised hüdrojaoturitest arv ees (valikuline)  2, 3 või 4

TÕSTESEADE

Tõstevõime taga, max [kN] 78 78 (95)

Tõsteraadius [mm] 868

Eesmise tõsteseadme tõstevõime (valikuline) [kN] 51

JÕUVÕTT

540 / 1000 Standardne

540/540E/1000 Valikuline

540E/1000/1000E Valikuline

Sünkroon jõuvõtt Valikuline

Eesmine jõuvõtt  1000 Valikuline

*Kiired mudelid on saadaval mudelitele T174-T254. Varustuse ja rehvide osas võib esineda piiranguid.
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KABIIN HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Juhiistme pöördenurk 180°

Kaassõitja iste koos turvavööga Valikuline

Müratase [dB] <70

Uste arv 1/2

Akende arv 5/6

Katuseaken Valikuline

Aknapind koos katuseaknaga [m2] 6.22

Metsakatusega aknapiirkond (Skyview) [m2] 7.00

Polükarbonaadist parempoolne küljeaken Valikuline

Polükarbonaadist tagumine ja küljeklaas Valikuline

Klaasipuhasti töönurk Standardne 180°, valikuline  270°

Valtra ARM käetugi ilma terminalita Valikuline Valikuline -- --

SmartTouch juhtkonsool -- -- Standardne Standardne

Ülekande juhtimine ilma Valtra ARM käetoeta Valikuline Valikuline -- --

Kliimaseade ja soojendi katusel Valikuline

2. soojendi jalaruumi jaoks Valikuline

Automaatne kliimaseade koos kahe 
soojendiga

Valikuline (Skyview’ korral pole saadaval)

Külmkapp Valikuline

Kabiini mehaaniline vedrustus Valikuline

AutoComforti poolaktiivne õhkvedrustus Valikuline

TwinTracki dubleeritud juhtimisseadmed Valikuline

QuickSteer Valikuline

AutoGuide (dm või cm  täpsusega) Valikuline (Skyview’ korral pole saadaval)

Turvakaamera Valikuline

Lamineeritud ja soojendusega esiklaas Valikuline
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

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

Valtra on AGCO ülemaailmne kaubamärk

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