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MES SUNKIAI DIRBAME, 
KAD JŪSŲ SUNKUS 
DARBAS BŪTŲ LENGVAS
“Valtra” pagrindinis dėmesys skirtas pažinti 
savo klientus, suprasti jų poreikius ir suteikti 
jiems geriausią traktoriaus patirtį. Mūsų naujoji 
G serija yra naujausias atsakymas į mūsų klientų 
poreikius. Tai mažas ir kompaktiškas universalus 
traktorius, leidžiantis jums sėdėti ir mėgautis 
ramybe, o tuo pačiu ir patogiai atlikti darbą.

Forma atitinka funkcijas. Tai taip paprasta. 
Tai yra kiekvienos mūsų gaminamos 
mašinos pagrindas ir dizaino filosofija. G 
serijos pagrindiniai dalykai yra kompaktiškas 
dydis ir stipri dizaino idėja. Tai - geriausias 
pasirinkimas, kai jums reikia ne didelės, o 
išmanios, judrios ir tvirtos mašinos. Net ir 

esant didelei galiai, 4 cilindrų mašinos dydis 
yra kiek įmanoma kompaktiškas.

Variklis, važiuoklė, kabina ir transmisija 
– visi fiziniai G serijos traktoriaus 
komponentai yra vientisai integruoti. Tačiau 
čia dar ne pabaiga. Mūsų „Connect, Care 

& Go“ paslaugos yra sukurtos atsižvelgiant 
į tą patį galutinį tikslą – padėti jums lengvai 
ir patogiai atlikti savo darbą, kartu
 nepamirštant dvasios ramybės.
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ŠVEICARIJOS 
ARMIJOS PEILIS

JUDRUMAS 
- GENUOSE

G serija yra tikras 
daugiafunkcinis įrankis 
traktorių pasaulyje. Nors 
dydis yra kompaktiškas, 
tačiau traktoriuje yra 
galingas hidraulinis 
įtaisas, lengvai 
naudojamos išmaniojo 
ūkininkavimo funkcijos 
ir galia dirbti su įvairaus 
dydžio padargais.

Nors G serija turi 
didelio traktoriaus 
ypatybes ir galią, 
šios serijos traktoriai 
iš tikrųjų veikia kaip 
maži. Jų judrumas 
neprilygsta panašaus 
dydžio traktoriui.

IŠMANUSIS ŪKININKAVIMAS PRADEDANTIESIEMS
Norite dirbti sumaniau, bet ne sunkiau? G serijos traktoriai yra puikiai tinkami 
pradėti užsiimti išmaniuoju ūkininkavimu. „Valtra“ išmaniojo ūkininkavimo 
ypatybės integruotos „Versu“ ir „Active“ modeliuose.

PRIEKINIO KRAUTUVO MEISTRAS
Dėl integruoto priekinio krautuvo rėmo, 
elektroninio valdymo ir 5,7 m2 stiklo ploto su 
dideliu matomumu, G serijos traktorius yra 
puiki mašina dirbti su priekiniu krautuvu.

3 G SERIJA



SUOMIŠKAS 
VISAGALIS
G serijos traktorių matmenys yra kompaktiški, 
o dizainas - lengvas ir paslankus. Nesvarbu, ar 
dirbate laukuose, ūkio kieme, ar kur nors visiškai 
kitur - tai patikima jūsų darbo mašina.

G serija siūlo platų daugiafunkcį 
sprendimą, skirtą jūsų kasdienio 
ūkininkavimo poreikiams, 
nepriklausomai nuo užduoties. 
Jis turi patobulintą keltuvą ir 
veiksmingą darbinį hidraulinį 
įtaisą. „HiTech“ modelis siūlo atviro 
centro hidraulikos sistemą, o 
„Active“ ir „Versu“ - uždaro centro/
apkrovos fiksavimo sistemą. 
Didelė siurblio galia (100/110 l/

min.) garantuoja greitį, naudojimo 
lengvumą ir visapusišką padargo 
valdymą paprasta vartotojo 
sąsaja,, įskaitant elektrinę 
vairasvirtę.

Be to, yra funkcijos, reikalingos 
šiuolaikiniams padargams, pvz., 
„Power Beyond“ arba ISOBUS. 
Pasirinkčių paketais galite pritaikyti 
traktorių savo poreikiams.

2. MATYKITE
ERDVĖ IR MATOMUMAS
Patogi kabina, turinti pakankamai vietos dviem žmonėms 
ir su labai geru matomumu visomis kryptimis, įskaitant 
didelį stoglangį. Bendras kabinos stiklo plotas yra 5.7 m2.

3. VAŽIUOKITE
SKLANDI VAŽIAVIMO PRADŽIA
„Valtra“ galios perjungimas 
leidžia sklandžiai ir saugiai 
pradėti dirbti su integruota 
stovėjimo padėtimi ir 
lengvai naudojamais 
valdikliais.

1. PRA-
DĖKITE
LENGVA PRI-
EIGA
Lengvas 
ir saugus 
įlipimas ir 
išlipimas iš 
kabinos bei 
platūs, savai-
me išsivalan-
tys laipteliai.
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4. DARBAS
KOMPAKTIŠKAS IR UNIVERSALUS
Kompaktiški matmenys - maksimalus aukštis tik 2.8 m ir 
protingas 5 tonų svoris - tai traktorių padaro universalų ir 
tinkamą atlikti įvairias užduotis.

10.BŪKITE SAUGŪS
MES JUMIS PASIRŪPINSIME
Vartotojui patogi ir paprasta paslaugų samprata: 
greiti techninės priežiūros patikrinimai pradedant 
dieną, 600 val. techninės priežiūros intervalai ir 
„Valtra Connect, Care &  Go“.

5. APKROVA
PRIEKINIO KRAUTUVO SPECIALISTAS
G serijos traktorius yra priekinio krautuvo specialistas su tvirtu 
integruotu porėmiu ir puikiu operatoriaus matomumu. Krautuvai 
iki 2.1 tonų keliamosios galios arba 4.2 m kėlimo aukščio. 

9. ŪKIS
PAPRASTAS, BET IŠMANUS
Lengvas naudoti, bet tikslus: į klientą 
orientuotos technologijos, pvz., 
„Valtra Guide” -  našumui didinti.

7. AUTOMATIZAVIMAS
MODERNIAUSIA „POWERSHIFT“
„Powershift“ revoliucija su dideliu greičiu, esant 
6 greičių “Powershift“ ir „Valtra“ degalų taupymo 
automatikai, pvz., automatiškai perjungiant AUTO1, 
„Hill hold“ ir variklio stabdymo valdymą.

6. PADARGAS
PILNAS PADARGŲ VALDYMAS
Patobulintas 50 kN keltuvas ir 
hidraulika su iki 110 l/min. srautu, 
įskaitant priekinio krautuvo elektrinę 
vairalazdę ir lengvą padargo 
valdymą, naudojant reguliuojamą 
hidraulinį įtaisą ir ISOBUS.

8. VALDYMAS
GERIAUSIAS VAIRUOTOJUI
„Valtra ARM“ arba „SmartTouch“ val-
dymas porankiu yra visuose mode-
liuose. Technologiškai pažangūs, bet 
visada praktiški valdymo įtaisai, kurie 
yra ergonomiški ir lengvai naudojami.
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PRIEKINIO 
KRAUTUVO 
MEISTRAS
Jūs norėjote priekinio krautuvo specialisto, o dabar jį turite. G 
serijos traktoriai yra su integruotu tvirtu porėmiu, „Lock--and-go“ 
krautuvo priedu ir moderniu sijos dizainu su uždaru vamzdynu. 
Matomumas yra puikus, įskaitant didelio matomumo stogą. 
Lygiagrečiai išlenkti kėlimo strypai atitinka traktoriaus variklio 
dangčio liniją. Mūsų visiškai pritaikytame krautuvų portfelyje 
elektroniniai valdikliai yra visose versijose.
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1. Šiuolaikinis, minimalistinis sijos dizainas 
su uždaru vamzdynu

2. Lygiagrečiai išlenkti kėlimo strypai 
atitinka traktoriaus variklio dangčio liniją

3. Puikus įrankių matomumas

4. Apkrovą fiksuojantis (LS) hidraulinis 
siurblys su iki 110 l/min. srautu

5. Stoglangis išskirtiniam viršaus 
matomumui

6. „Valtra ARM“ arba „SmartTouch“ 
vartotojo sąsaja

7. Hidraulinis asistentas

8. Pasirenkama „Live 3“ funkcija

9. „Lock-and-go“ sistema, skirta greitam 
krautuvo prijungimui ir atjungimui

10. Integruotas tvirtas porėmis
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„VALTRA GUIDE“

ISOBUS „TASKDOC® 
PRO“

„Valtra Guide“ yra mūsų automatinio 
valdymo sprendimas, kuris buvo 
parengtas remiantis realiais vartotojų 
atsiliepimais. Norėjome užtikrinti, 
kad kelio linijų bei ribų įrašymas ir 
konfigūravimas būtų kaip įmanoma 
paprastesni. „Valtra Guide“ yra jūsų 
bendražygis, kai norite dirbti efektyviau 
ir gauti daugiau naudos iš savo laukų, 
tačiau mažiau nerimauti dėl tarpų, 
persidengimo ir nereikalingo vairavimo 
lauke.

“Valtra Guide“ jūsų traktoriaus 
vairavimui naudoja GPS ryšį. 
Automatinis vairavimas tiksliai seka 
kelio linijas ir sumažina persidengimą, 
sutaupant laiko, kuro ir pinigų. Kadangi 
jums nereikia sutelkti dėmesio į 
vairavimą, galite sutelkti dėmesį į 
padargą, dirbti ilgesnį laiką, apdirbant 
daugiau žemės ir vis tiek atsipalaiduoti.

Su „Valtra SmartTouch“ ir ISOBUS galite dirbti su bet kokiu su ISOBUS 
suderinamu padargu iš bet kurio gamintojo. „SmartTouch“ leidžia greitai 
ir lengvai prijungti padargus, taip pat suteikia jums aukšto lygio kontrolę, 
kurios reikia tiksliam ūkininkavimui. Tai leidžia padaryti ISOBUS standartas 
(ISO 11783).
 
ISOBUS padargai suderinami su “Plug and Play”, todėl kai padargą 
prijungiate prie savo “Valtra“ traktoriaus, visi atitinkami mašinos duomenys 
nedelsiant įkeliami į terminalą.

„VARIABLE RATE CONTROL“
VRC automatiškai koreguoja padargo pritaikymą 
pagal iš anksto suplanuotą darbų žemėlapį. 
Programa taiko tinkamą įvesties kiekį kiekvienai 
lauko daliai, ne per daug ir ne per mažai. Tai 
taupo išteklius ir pagerina javų kokybę bei 
derlingumą.

Naudojant „TaskDoc® 
Pro“ sumažėja 
popierinio darbo. 
Tik pradėkite dirbti 
ir visi reikalingi 
dokumentai bus sukurti 
automatiškai. Kai 
baigsite, dokumentai 
bus belaidžiu būdu 
perduoti jūsų ūkio 
valdymo sistemai 
(FMS). Planuokite 
kintamųjų rodiklių 
žemėlapius ūkio biure 
ir perkelkite juos į savo 
traktorių automatiniam 
valdymui. „TaskDoc® 
Pro“ yra paprastas ir 
intuityvus.

Visas išmaniąsias funkcijas 
galima valdyti iš mūsų unikalaus 
„SmartTouch“ porankio tik dviem 
palietimais arba pabraukimais. 
Geresnė gyvenimo kokybė 
tiesiogine prasme yra jūsų pirštų 
galiukuose.

Jei pasirinksite „Active“, galėsite 
turėti išmaniojo ūkininkavimo 
funkcijas ir jas valdyti per 
„SmartTouch Extend“ ekraną.

„Valtra Guide“ padeda gerinti 
efektyvumą, mažinti persidengimą 
ir didinti operatoriaus komfortą, 
nepriklausomai nuo ūkio dydžio. 
Garsūs ir lengvai naudojami 
„Valtra“ išmaniojo ūkininkavimo 
sprendimai yra prieinami „Versu“ ir 
„Active“ modeliuose.

ĮDIEGTA JŪSŲ 
PAŽANGI 
TECHNOLOGIJA
„Valtra“ išmanusis ūkininkavimas yra 
technologijų - „Valtra Guide“, ISOBUS, 
„Section Control“, „Variable Rate Control“ 
ir „TaskDoc®“, kurios sklandžiai veikia 
kartu -  rinkinys. Pagrindinis mūsų 
technologijų sprendimų kūrimo principas 
yra naudojimo paprastumas.
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„VALTRA CONNECT“
„Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas 
visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir 
GPS judesius. Ji gali rodyti istoriją ir realaus 
laiko duomenis mobiliajame telefone, kur 
bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duo-
menų. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų 
„Valtra“ aptarnavimo partneris gali  numatyti 
techninės priežiūros poreikį ir greičiau rea-
guoti, kad išspręstų nedideles problemas ir 
išvengtų papildomų apsilankymų įgaliotuose 
techninės priežiūros centruose.

“Connect” yra standartinė funkcija “Versu” 
ir pasirenkama “HiTech” bei “Active” 
modeliuose.

„AGCO“ telemetrija klientui 
Visiškai atitinka kliento ir 
vartotojo poreikius

„SMARTTOUCH“ VARTOTOJO SĄSAJA 
„VERSU“ MODELIUOSE

Lengvas meniu naršymas. Nustatymai logiški ir lengvai nustatomi 
braukimo judesiu. Visi nustatymai 
išsaugomi atmintyje.

9“ jutiminis ekranas, dideli valdikliai, 
nustatymai ir funkcijos yra lengvai 
suprantami.

Galite priskirti bet kokį valdiklį bet kokios 
hidraulinės funkcijos, įskaitant priekinius 
ir galinius hidraulinius vožtuvus, 
priekines ir galines jungtis bei priekinį 
krautuvą, valdymui.

Paprasta konfigūruoti darbines šviesas 
naudojant 9” jutiminį ekraną. Porankyje 
taip pat yra darbinių šviesų ir švyturėlio 
įjungimo/išjungimo mygtukai.

Profiliai operatoriams ir padargams, 
kuriuos galima lengvai pakeisti iš bet 
kurio ekrano meniu. Visi nustatymų 
pakeitimai bus išsaugoti pasirinktame 
profilyje.

1. Konstrukcija leidžia svirčiai 
lengvai judėti visomis keturiomis 
kryptimis.

2. Su vairasvirte galima valdyti tris 
vožtuvus.

3. Kiti keturi vožtuvai valdomi su 
tiesinėmis svirtimis.

4. Mygtukai ir jungikliai 
suprojektuoti pirmiausia 
atsižvelgiant į funkciją, 
todėl skirtingų funkcijų mygtukai 
atrodo skirtingai.

5. Trys programuojami (M) 
atminties mygtukai, skirti bet 
 kokiam traktoriaus darbui ar 
darbams („U-pilot“).

6. Priekinės/atbulinės eigos svirtis 
prie pavaros svirties.

7. Nereikia papildomų ekranų 
– „Valtra Guide“ ir saugos 
kameros ekranai yra integruoti į 
„SmartTouch“ ekraną.

8. Galinis keltuvas - lengvai 
naudojamas ribotuvas leidžia 
net mažiausius galinio keltuvo 
sureguliavimus.

9. Porankio funkcinė struktūra 
užtikrina gerą sukibimą su 
nelygiu reljefu ir gerai prilaiko 
jūsų ranką.

„VALTRA 
SECTION 
CONTROL“
Su „Section Control“ 
jūsų traktorius ir 
padargai yra valdomi 
tiksliai ir automatiškai, 
kad kiekvienai lauko 
daliai būtų užtikrinamas 
optimalus sėklos ir 
trąšų kiekis. Tai padeda 
sumažinti sąnaudas,
 padidinti derlių ir gauti 
kuo didesnį pelną.

PIRMIEJI 3 METAI NEMOKAMAI „VERSU“ MODELIUOSE
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„ACTIVE”
• Revoliucinė „PowerShift“ transmisija: 6PS
• Apkrovos fiksavimo hidraulika su 3 elek-

troninėmis ritėmis
• „Valtra ARM“ porankis
• 4 modeliai G105-G135

„VERSU”
• Revoliucinė „PowerShift“ transmisija: 6PS
• Apkrovos fiksavimo hidraulika su 4 elek-

troninėmis ritėmis
• „SmartTouch“ porankis
• 4 modeliai G105-G135

„HITECH”
• Revoliucinė „PowerShift“ transmisija: 6PS
• Atviro centro hidraulika su 3 

mechaninėmis ritėmis
• „Valtra ARM“ porankis
• 4 modeliai G105-G135

NEĮVEIKIAMA „VALTRA“ 
TRANSMISIJOS 
AUTOMATIKA
Važiuokite sklandžiai su „Valtra“ galios perjungimu. 
Visi G serijos modeliai turi integruotą stovėjimo padėtį 
ir „AutoTraction“, kad jums būtų lengviau sklandžiai 
pradėti. Nauja 6 greičių „PowerShift“ transmisija suteikia 
jums geresnes darbinio greičio galimybes nei anksčiau. 
Revoliucinė „Valtra“ automatika apima tokias savybes, 
kaip automatinis perjungimas – AUTO1 siūlo greičio 
pedalo funkciją ir reguliuojamą variklio stabdymą, o 
AUTO2 suteikia operatoriui laisvę pasirinkti perjungimo 
ribas. Yra net „Hill hold“ funkcija, integruota į visus 
G serijos modelius, be to, mūsų aukščiausios klasės 
„Versu“ modelis siūlo į CVT panašios svirties valdymo 
funkciją.

Valtra „PowerShift“ yra tolygiausia 
transmisija ant keturių ratų. 
Nustumkite koją nuo sankabos ir jūs 
automatiškai važiuojate - su „Valtra“ 
galite vairuoti „PowerShift“ traktorių 
taip, kaip CVT. Automatiniuose 
režimuose persijungs automatiškai 
pagal greitėjimo ir sukimo momento 
reikalavimus ir visada gausite 
geriausią degalų ekonomiškumo 

lygį. „Versu“ modeliai turi revoliucinį, 
patentuotą hidraulinį asistentą, 
suteikiantį jums daugiau hidraulinio 
išėjimo automatiškai, stovint 
arba važiuojant, ir neturinti įtakos 
važiavimo greičiui. Jokia kita 
„PowerShift“ transmisija negali to 
padaryti! Gali būti „Active“ ir „HiTech“ 
modeliuose, jei įrengti priekiniai 
elektros vožtuvai.

10„VALTRA“ TRANSMISIJOS AUTOMATIKA



NAUJAS V ETAPO 
KOMPAKTIŠKAS 
VARIKLIS

„AgcoPower Compact“ varikliai, 
kaip „Valtra“ stipriųjų traktorių, 
turinčių 70 metų patirtį, pasižymi 
didele galia ir sukimo momentu. 
Kompaktiškas 4.4 l variklis su 
mažais matmenimis leidžia 
turėti žemą variklio gaubtą 
su geru matomumu. Variklio 
„viskas viename“ sistema valo 

išmetamąsias daleles pagal V etapo 
standartus. Kompaktiškas įrenginys 
yra tik dešinėje traktoriaus pusėje, 
po kabina, kurioje yra ne tik švarios 
išmetamos dujos, bet ir geras 
matomumas. Pakeltas variklio oro 
įsiurbimas leidžia švariam šaltam 
orui patekti su sumažintu ribojimu.

G serija yra sukurta naujai kaip 4 
cilindrų traktorius

11 VARIKLIS



JŪSŲ GERIAUSIA 
TRAKTORIAUS 
PATIRTIS
Jūs sunkiai dirbate. Veikti sudėtingoje ir įvairioje 
aplinkoje, vienu metu dirbti penkis darbus, dirbti 
ilgas valandas ir nuvažiuoti didelius atstumus. Mūsų 
darbas – padaryti, kad jūsų traktoriaus patirtis 
būtų kuo geresnė. Mūsų paprasta „Connect, Care 
& Go“ paslaugų koncepcija siūlo neprilygstamą 
praktiškumą, kuris palengvina kasdienę veiklą ir 
priežiūrą, nepridedant papildomų išlaidų. Geriausia 
traktoriaus patirtis yra ne tik mašina ar įsigijimo 
momentas – mes, mūsų partneriai ir mūsų didžiulis 
prekybos atstovų tinklas yra tam, kad padėtų jums 
per visą traktoriaus naudojimo ciklą.

12JŪSŲ GERIAUSIA TRAKTORIAUS PATIRTIS



www.valtraconnect.com
Valtra Connect

DVASIOS RAMYBĖ. 
JŪSŲ RANKOSE.
Mes tikime sklandžiais tarpusavio ryšiais tarp 
mūsų klientų, prekybininkų, mašinų ir “Valtra” 
gamyklos. Prisijungę galite pasirinkti norimą 
techninės priežiūros ir garantinių priemonių 
paketą, kad jis atitiktų jūsų lūkesčius ir 
reikalavimus. Mes rūpinamės jumis, kad jūs 
galėtumėte rūpintis savo verslu.

BŪKITE PRISIJUNGĘ VISUR, VISADA
Pasirinkę „Valtra“ traktorių, jūs prisijungiate prie profesionalų 
komandos, kuri padeda jums kuo geriau išnaudoti visas savo 
verslo galimybes. Galite susisiekti su savo vietine pagalba per 
mūsų klientų portalą, kuris taip pat suteikia jums 24/7 prieigą 
prie mokymo medžiagos, sutarčių informacijos ir paslaugų 
apie jūsų mašiną. „Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas 
visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir GPS judėjimą. Ji gali 
rodyti istoriją ir realaus laiko duomenis mobiliajame telefone, 
kur bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duomenų. Naudojant 
šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ aptarnavimo partneris gali 
numatyti techninės priežiūros poreikį ir greičiau reaguoti, 
kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų 
apsilankymų įgaliotuose techninės priežiūros centruose.

VISIŠKA RAMYBĖ
Su „Valtra Care“ prailgintos garantijos sutartimis galite 
turėti visišką ramybę ir saugumą nuo papildomų išlaidų už 
nesidėvinčias dalis. „Care“ leidžia nustatyti pridėtines išlaidas 
įsigyjant „Valtra“ traktorių arba pasibaigus standartinės 
garantijos galiojimo laikui. Sistema yra lanksti ir siūlo tris 
perteklinius - 0 EUR, 290 EUR arba 590 EUR - lygius, kurie 
gali būti panaudoti iki 5 metų arba 6000 valandų.

MAKSIMALIAI PADIDINKITE SAVO DARBO LAIKĄ
Fiksuokite savo išlaidas įsigydami „Valtra“ mašiną ir užtikrinkite 
optimalų traktoriaus veikimą, tuo pat metu garantuojant 
efektyvumą ir maksimaliai padidinant mašinos likutinę 
vertę. „Valtra Go“ aptarnavimo sutartys užtikrina reguliarią ir 
išsamią techninę priežiūrą, kuri prailgins patikimą jūsų „Valtra“ 
traktoriaus veikimą. Techninės priežiūros išlaidos yra nedidelės, 
palyginti su remonto išlaidomis, atsiradusiomis dėl priežiūros 
stokos. „Valtra Go“ techninės priežiūros pakete yra visi nurodyti 
techninės priežiūros darbai, kuriuos galima atlikti iki 10 000 
valandų naujoms ir naudotoms mašinoms.

“CONNECT”
TRAKTORIAUS 

DUOMENYS, INFORMACIJA 
IR PASLAUGOS.

„CARE“
PRAILGINTA GAMYKLOS 

GARANTIJA.

„GO“ 
TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS 
SUTARTIS.
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FINANSINIS 
STABILUMAS 
SU IŠLAIDŲ 
KONTROLE
Nėra dviejų ūkių, kurie būtų lygiai tokie patys. 
Kiekvienas iš jų turi unikalių savybių ir individualių 
iššūkių. Todėl siūlome lankstų sprendimą, kuris 
padės jums planuotis savo išlaidas.
Ūkio grynųjų pinigų srautai 
dažnai gali būti nenuspėjami 
ir paveikti daugelio išorinių 
veiksnių. Sezonai yra 
skirtingi ir kainos skiriasi, 
todėl planuotis išlaidas gali 
būti sudėtinga. Kad būtumėte 
sėkmingi ir ramūs, jums 
reikia finansinio stabilumo 
ir visiškai kontroliuoti savo 
išlaidas.

Mašinos ir įranga yra 
gyvybiškai svarbi bet kurio 
ūkio veiklos dalis. „Valtra“ G 
serijos traktoriai yra aprūpinti 
naujoviškomis išmaniojo 

ūkininkavimo funkcijomis, 
kurios yra ekonomiškai 
efektyvios kartu su 
„Connect, Care & Go“.

„Valtra“ traktorių 
finansavimas dabar yra 
paprastesnis ir lankstesnis 
nei bet kada anksčiau. Dėka 
„AGCO Finance“ siūlomos 
„Buy, Rent, Lease“ 
programos mes suteikiame 
jums galimybę sukurti 
jūsų poreikius tenkinantį 
finansavimo sprendimą.

SUSISIEKITE!

„LEASE“
VEIKLOS NUOMA SU 

PASLAUGŲ SUTARTIMI 
ARBA BE JOS

„RENT“
TRUMPALAIKĖ NUOMA 

SU ĮEINANČIOMIS 
PASLAUGOMIS

TRAKTORIAUS 
NUOSAVYBĖ SU 

“CONNECT, CARE & GO” 
PASIRINKTINAI

„BUY“
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JŪSŲ „VALTRA“ PREKYBOS ATSTOVAS

Jūsų „Valtra“ pardavėjas atstovauja 
geriausią traktorių ir padargą jūsų vietovėje. 
Jis supranta jūsų traktoriaus techninius 
aspektus ir iššūkius, su kuriais susiduriate. 
Visada galite kreiptis į savo pardavėją 
ir gauti geriausią techninę priežiūrą 
nuo konsultacijų, techninės priežiūros, 
remonto ir atsarginių dalių iki naujos 
technikos įsigijimo. „Valtra“ prekiautojai yra 
nepriklausomi verslininkai. „AGCO“ kasmet 
atlieka savo prekybos atstovų auditą, kad 
užtikrintų, jog gausite geriausią įmanomą 
paslaugą.

ORIGINALIOS DALYS IR AUKŠTOS 
KOKYBĖS PRIEDAI - VISADA GALIMI

„Valtra“ įvairių atsarginių dalių skyrius 
tiekia jums reikalingas dalis kaip įmanoma 
greičiau - gal net kitą rytą. Tai padeda jūsų 
traktoriui dirbti produktyviai arimo ar derliaus 
nuėmimo sezonais. „AGCO Parts“ etiketė 
užtikrina, kad gaunate originalias „Valtra“ 
atsargines dalis, kurios buvo kruopščiai 
patikrintos ir išbandytos.

„AGCO“ PADARO JUOS NENUGALIMUS, 
MES JUOS PADAROME ĮPERKAMUS.

„AGCO Finance“ mes pritaikome jums 
asmeninį finansavimo sprendimą, 
remdamiesi jūsų pinigų srautais ir veikla. 
Pasakykite mums, kiek kas mėnesį galite 
sau leisti, ir sudarysime lankstų mokėjimo 
grafiką pagal jūsų verslo poreikius, 
atsižvelgdami į sezoninius svyravimus.
Kaip visapusis paslaugų teikėjas, mes taip 
pat siūlome finansavimo paslaugas, pvz., 

lizingą, nuomą ir draudimą. Mūsų paslaugos 
įvairiose šalyse gali skirtis, todėl prašome 
pasitikrinti mūsų interneto svetainėje arba 
pas artimiausią prekybos atstovą dėl galimo 
pasiūlymo.

„VALTRA TEAM“

„Valtra Team“ yra mūsų klientų žurnalas, 
išleidžiamas du kartus per metus. 
Kiekviename numeryje pateikiama 
naudinga informacija apie naujoves ir 

veiksmingiausius darbo metodus. Taip 
pat galite internete susipažinti su žurnalo 
archyvais ir skaityti 2000 m. straipsnius.

„AGCO“ AKADEMIJA

Traktoriai ir susiję technologijos, ypač 
tiksliojo ūkininkavimo, sparčiai vystosi. 
„Valtra“ akademija nuolat moko „Valtra“ 
pardavėjus ir techninio aptarnavimo 
meistrus, kad jų aukščiausio lygio ir 
naujausia patirtis, kurią šiandien gaunate iš 
savo „Valtra“ pardavėjo, ir toliau atitiktų jūsų 
poreikius.

„VALTRA“ KOLEKCIJA

„Valtra“ kolekcija siūlo aukštos kokybės 
drabužius ir priedus darbui ir laisvalaikiui. 
Medžiagos ir detalės kruopščiai 
atrenkamos. Apranga atspindi šiuolaikinę 
„Valtra“ dizaino kalbą su lengvomis, tačiau 
ypač patvariomis medžiagomis, kurios 
derina stilių ir funkcionalumą.

Trūksta išmaniojo ūkininkavimo funkcijos? Kadangi „Valtra 
Guide“ yra jūsų raktas į išmaniojo ūkininkavimo pasaulį, 
jis atveria daug galimybių. Įsigydami „Valtra“ traktorių su 
„Valtra Guide“, galite įsirengti ir kitas išmaniojo ūkininkavimo 
funkcijas. Tai galite padaryti pirkdami savo traktorių arba 
vėliau, kai jums reikės naujų funkcijų. Kreipkitės į vietinį 
prekybos atstovą dėl kainų ir daugiau informacijos apie jūsų 
išmaniojo ūkininkavimo funkcijų atnaujinimą.

ATRAKIN-
KITE
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„COMFORT” „TECHNOLOGY PRO“
„Comfort” paketas jūsų patogumo zoną 
perkelia į kitą lygį. Šis paketas gali būti 
visuose G serijos „HiTech“, „Active“ ir 
„Versu“ modeliuose. Parinktys, įtrauktos į 
„Comfort” paketą:

• Priekinės ašies pakaba
• Pakabinama kabina ir sėdynė, „Air 

Suspended +“
• Darbinės šviesos „Premium“ arba 

„Premium+“ su LED žibintais
• Atbulinės eigos žibintų automatika

„Technology Pro“ paketas yra 
aukščiausios klasės ir apima viską, 
ko jums reikia užsiimti išmaniuoju 
ūkininkavimu. Šis paketas gali būti 
visuose G serijos „Active“ ir „Versu“ 
modeliuose. Galimi variantai:

• „Wayline Assistant“
• Tikslusis ūkininkavimas: viena iš 

4 „Section Control“ arba „Section 
Control & Variable Rate“ parinkčių

• „SmartTouch Extend“
• „TaskDoc® Pro“

„TECHNOLOGY”
„Technology” pakete yra funkcijų, 
dėl kurių G serijos ir jūsų padargų 
prijungimas ir valdymas tampa 
lengvesnis ir našesnis. Šis paketas gali 
būti visuose G serijos
„Active“ ir „Versu“ modeliuose. Parinktys, 
įtrauktos į šį paketą:

• Pilnas „Valtra Guide“: vienas iš 4 
variantų su „Novatel“ arba „Trimble“ 
antena

• Galinis ISOBUS
• Pažangus (ASR, su radaru) (tik 

„Versu“)
• Maitinimo lizdo rinkinys

PARINKČIŲ 
PAKETAI
Siūlome parengtus parinkčių 
paketus, kad būtų galima lengvai 
pasirinkti jūsų G serijos traktoriui 
reikalingas savybes.

Parinkčių paketai yra įvairūs – nuo geresnių 
komforto funkcijų ir lengvesnio programų 
taikymo iki pažangių tiksliojo ūkininkavimo 
technologijų.

Be to, galite savo darbo mašiną papildyti 
priekinio krautuvo komplektu ir užbaigti ją 
pasinaudojant „Valtra Unlimited“ pritaikymo 
pasirinkimais.

Peržvelkite ir sužinokite, kuris parinkčių 
paketas geriausiai atitinka jūsų poreikius.

„VALTRA  
UNLIMITED”

PRIEKINIAI 
KRAUTUVAI

„COMFORT”

„TECHNOLOGY PRO” 

„TECHNOLOGY” 3.  PRITAIKYKITE SAVO 
POREIKIAMS

2.  PASIRINKITE PRIEKINĮ 
KRAUTUVĄ

1.  PASIRINKITE SAVO 
PARINKTIES PAKETĄ „VALTRA 

UNLIMITED“
PRIEKINIAI KRAUTUVAI
G serija puikiai tinka darbui su priekiniu krautuvu, o priekinio 
krautuvo paketas yra tam, kad leistų naudotis šia funkcija. 
Puikus traktoriaus matomumas ir geras apsisukimo spindulys 
puikiai papildo šį paketą, kuriame yra:
• Gamykloje sumontuotas ir patikrintas priekinio krautuvo ir 

porėmio komplektas

Pasirinkę bet kurį parinkčių paketą 
galite pridėti „Valtra Unlimited“ 
variantus, kad traktorius visiškai 
atitiktų jūsų poreikius.
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JŪS RASKITE 
DARBĄ. MES 
RASIME BŪDĄ.
Kai pasirenkate „Valtra“ mašiną, jūsų traktoriaus svajonės
 ir tikri, unikalūs reikalavimai gali būti įvykdyti.
„Valtra Unlimited“ reiškia pagal jūsų poreikius sukonstruotą
 traktorių, pagal jūsų pateiktas specifikacijas, su tokiu dizainu ir
 komfortu, kokio jums reikia darbo atlikimui bet kokioje 
aplinkoje. Nesvarbu, ar jūs ieškote traktoriaus kelių priežiūros 
ar komunalinio ūkio darbams, ar jūs ieškote konkrečių funkcijų 
ūkininkavimo ar kitais tikslais, „Valtra Unlimited“ yra būdas tai 
pasiekti. Tai jūsų darbo mašina ne be priežasties.

Su „Valtra Unlimited“ galimybės iš tikrųjų 
yra neribotos. Ko jums reikia? Apie ką 
svajojote? Mes tai galime padaryti.

Specialus dažymas gali suteikti jūsų 
traktoriui išskirtinę išvaizdą, kuri privers 
atsisukti. Nesvarbu, ar jums reikia tam 
tikros spalvų schemos komunalinio ūkio 
ir specialių institucijų darbams, ar norite 
leisti pasireikšti savo kūrybiškumui, „Valtra 
Unlimited“ užtikrina, kad jūsų poreikiai yra 
patenkinti.

„Valtra Unlimited“ studijoje traktoriuose 
gali būti įrengti patvarūs aukštos kokybės 
odiniai vairai ir sėdynės, užtikrinantys 
vairavimo patogumą ir suteikiantys 

paskutinį potėpį kabinos išvaizdai. Vidaus 
skydeliai taip pat gali būti individualizuoti, 
o net ir specialius pageidavimus galima 
išpildyti greitai.

ĮRENGTA GAMYKLOJE

Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti 
priedai ir įranga yra garantiniai, taip 
pat jiems tiekiame visas aptarnavimo 
paslaugas ir atsargines dalis.

„Unlimited“ studijos priedai ir įranga apima 
papildomas šviesas, centrinį tepimą, stereo 
sistemas ir daug daugiau.
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Min. 4405 - Maks. 4600 mm

G SERIJOS TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS

Daugiau variklio duomenų žr. techninių specifikacijų lentelėje. PADIDINTA 
galia galima laukams ir keliams (B5 ir didesnis greitis). „Sigma Power“ galima 
naudoti visiems GTV, bet ne 540E.

MODELIS
„HITECH”   • „ACTIVE” • „VERSU”

G105-G135
MATMENYS 540/65R38 + 440/65R28

Ratų bazė [mm] 2550

Ilgis, be priekinio sujungimo [mm] 4452

Transportavimo ilgis, su priekiniu sujungimu [mm] 4514

Aukštis, be „Valtra Guide“ dėžutės [mm] 2805

Plotis, maks. [mm] 2380

Posūkio spindulys [m] 4.36

Prošvaisa viduryje [mm] 443

Prošvaisa gale (be sukabinimo įtaiso) [mm] 460

Svoris (pilni bakai + vairuotojas) [kg] 5140

Svorio pasiskirstymas priekyje/gale [%] 41/59

Didžiausias bendras svoris [kg] 9500

Degalų talpa, bazinė [l] 200

Degalų talpa, plieninis bakas [l] 160

„AdBlue“ talpa [l] 21

Mažiausias padangos dydis (gale SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Didžiausias padangos dydis (gale SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min. 1720 - Maks. 2525 mm

105 - 135 AG

MODELIS
MAKS. GALIA MAKS. PADIDINTA 

GALIA
MAKS. SUKIMO 
MOMENTAS, NM

AG kW AG kW STD PADIDINTAS
G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Darbinis svoris 5140 kg

Didžiausias bendras svoris 9500 kg

Purvasaugio pločiai:

A:  miškas 1858
B:  siauras 2034
C:  platus 2310
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MODELIS
„HITECH”  „ACTIVE” „VERSU”

G105-G135
VARIKLIS

„AGCO Power“ variklio tipas 44 MBTN-D5

Cilindrų skaičius 4

Variklio tūris [l] 4.4

Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiai galiai [aps./min.] 2000

Variklio vardinis sukimosi dažnis [aps./min.] 2200

Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiam sukimo momentui [aps./min.] 1500

* G125 Eco režimo maksimali galia esant [aps./min.] 1750

* G125 Eco režimo maksimalus sukimo momentas esant [aps./min.] 1250

Sūkių dažnis tuščiąja eiga [aps./min.] 850

Tuščios eigos mažos apsukos (perjungimo svirtis P) [aps./min.] 700

Alyvos keitimo intervalas [val.] 600

V etapo išmetamųjų teršalų lygis V etapo

Išmetamųjų dujų valymo sistema DOC + DPF + SCR

TRANSMISIJA
Pavarų skaičius 24+24R

Su lėtos eigos pavara 48+48R, pasirinktinai

Darbo vietų skaičius 4 (A, B, C, D)

„Powershift“ pavarų skaičius/sritis 6

STD greitis esant 2200 aps./min. [km/val.] 1.3 - 43

Didžiausias greitis 43 km/val. pasiektas esant [aps./min.] 1910

* EcoSpeed modelis, 43 km /val. pasiektas esant [aps./min.] 1640

Mažiausias lėtos eigos pavaros greitis esant 2200 aps./min. [km/val.] 0.11

Priekinė tilto pakaba hidraulinė, pasirinktinai

MODELIS
„HITECH”  „ACTIVE” „VERSU”

G105-G135
HIDRAULIKA

Kėlimo galia gale, maks. [kN] 60

Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, [kN] 50

Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, priekis [kN] option, 30

Hidraulikos tipas atviro centro apkrovos fiksavimo

Siurblio našumas maks. [l/min.] 100 110

Transmisijos ir hidraulinės alyvos  Įprasta alyva

Mechaninių vožtuvų skaičius gale 2 arba 3 --

Elektrinių techninių vožtuvų skaičius gale -- 3 arba 4

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO vožtuvų skaičius gale  pasirinktinai 1

Elektrinių techninių vožtuvų skaičius priekyje 2,3 arba 4

Padargui skirta alyva [l] 24 (su papildomu užpildymu …44)

GTV
2 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.] 540@1920 + 1000@1964

3 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.], pasirinktinai 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 greičiai + važiavimo greičio parinktis su GS santykiu 29.23

Priekinio GTV parinktis, greitis ties variklio greičiu [aps./min.] 1000@1920

SĄSAJOS
„Valtra ARM“ (porankio valdymas) STD --

„Valtra SmartTouch“ vartotojo sąsaja -- STD

„Valtra Connect” pasirinktinai STD

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

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 
Changes possible - all rights reserved.

Kiekvieną dieną jūs patiriate kraštutinumus.

Dirbate sudėtingoje aplinkoje, klimate ir kraštovaizdžiuose.
Jūs dirbate sunkiai, ilgai ir nuvažiuojate didelius atstumus.

Dirbate darbus, kuriems reikia greičio, galios ir tikslumo.

Kad galėtumėte viską kontroliuoti, jūs nusipelnote turėti ateities viziją turintį partnerį.
Kad galėtumėte būti visada prisijungę, jums reikia išmaniausios mašinos.

Todėl pasitikite „Valtra“.

Mes sunkiai dirbame, kad jūsų sunkus darbas būtų lengvas.
Mes randame naujų būdų spręsti jūsų iššūkiams.

Mes kuriame mašinas, kurios yra tvirtos išorėje ir protingos viduje.

Mūsų mašinos yra pagamintos taip, kad tarnautų ilgai.
Pagaminta darbui. Pagaminta jums.

yra pasaulinis „AGCO“
prekės ženklas.


