
„VALTRA“ S SERIJA
290 - 405 AG

JŪSŲ DARBO MAŠINA



DIDELI DARBAI 
PALENGVĖJO

Jūsų žemė - jūsų gyvenimas.
Jūsų ūkis - jūsų pagrindas.
Jūsų kultūra - jūsų karjera.
Jūsų traktorius - jūsų įrankis.

“Valtra” tai supranta. Kaip ir patikimi meistro įrankiai, jūsų „Valtra“ suteikia jums 
pasitikėjimo ir drąsos nudirbti visus darbus. Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje.

„Valtroje“ mes visuomet renkamės nepramintus kelius, nes ten, iš kur mes esame, keliai 
yra būtent tokie. Net nedvejodami dėl jūsų padarysime dar daugiau. Taip elgiamės, nes taip 
geriausia. Ir tikime, kad galime padaryti bet ką.

Jūs nenuolaidžiaujate. Mes taip pat.

Padarykite darbą.
Įsigykite „Valtra“.
Jūsų darbo mašina.
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PROFESIONALAMS 
SU PATIRTIMI

„Valtra“ yra tarptautinis prekinis ženklas iš Skandinavijos.
Mūsų Šiaurės kraštų paveldas reiškia, kad „Valtra“ 
traktoriai saugiai ir efektyviai atlieka užduotis, kurioms 
jie ir buvo sukurti. Tai patvirtina „Valtra“ vertybės: 
individualumas, patikimumas ir funkcionalumas.
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„Valtra“ stiprybė visuomet buvo noras išklausyti klientus. 
Pagal klientų apklausas, trys svarbiausi kriterijai renkantis 
„Valtra“ yra patikimumas, maži eksploatavimo kaštai ir 
didelė investicijų grąža. Ketvirtos kartos S serija buvo 
išbandyta sudėtingomis sąlygomis, siekiant optimizuoti 
technines charakteristikas, ergonomiką, techninį 
aptarnavimą ir našumą. Mes esame įsitikinę, kad naujoji S 
serija patenkins visus jūsų, tiek ūkininko, tiek investuotojo, 
reikalavimus.

Ūkininkų partneris daugiau nei 60 metų 
„Valtra“ jau daugiau nei 60 metų kuria traktorius ir yra vienas 
iš labiausiai pripažintų tarptautinių traktorių gamintojų. 
Dabar „Valtra“ gamina daugiau nei 23 000 traktorių per 
metus. Mūsų šaknys yra Suomijoje, todėl visi „Valtra“ 
traktoriai yra skandinaviško dizaino ir praktinių techninių 
sprendimų produktai. 2004 m. tapome „AGCO“ šeimos 
dalimi. Būdama pasauline žemės ūkio technologijų lydere, 
„AGCO“ didžiuojasi investuodama į didelę „Valtra“ patirtį ir 
puikius produktus.

Kaip „Valtra“ klientas, jūs taip pat gaunate naudos iš 
„AGCO“ pasaulinės organizacijos finansavimo, pratęstų 
garantijų, aptarnavimo sutarčių, lizingo paslaugų, 
mokymų, lojalių klientų programų, tikslaus ūkininkavimo 
technologijų, telemetrijos sprendimų ir didžiausio žemės 
ūkio mašinų prekybos tinklo. Jūsų „Valtra“ S serijos 
traktoriui teikiamos paslaugos, kurios palaiko jūsų verslo 
pelningumą dabar ir ateityje.
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AR ĮVERTINOTE
SAVO INVESTICIJŲ 
PELNINGUMĄ?
MES TAI PADARĖME UŽ JUS.

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

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

MODELIAI IR JŲ GALIA
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Ketvirtos kartos „Valtra“ S serijos traktorius turi 
subalansuotą veikimą, kuris padeda jums gauti kuo 
daugiau iš savo investicijų – maksimaliai padidinti našumą 
ir sumažinti sąnaudas. Mes jums sukūrėme patikimą 
mašiną, kurioje galite sujungti visas paslaugas, kurių jums 
reikia. Tai užtikrins jums geriausią įmanomą investicijų 
grąžą.

S serijos traktoriai turi viską, ko jums reikia, 
bet nieko, kas nereikalinga. Kiekviena detalė 
buvo kruopščiai apgalvota, nes pelningumas 
yra konkurencingų technologijų, patikimumo, 
eksploatavimo sąnaudų, ergonomikos, 
paslaugų ir perpardavimo vertės suma. 
Todėl „Valtra“ yra racionalus investuotojų 
pasirinkimas.

Mūsų sėkmės pagrindas. „Valtra“ S serijos 
traktorius yra didelis, didelė ir investicija, 
kuria galima pasikliauti ir pasiekti puikių 
rezultatų. Serijos traktorių pagrindinės 
savybės buvo sukurtos atlikti net sunkiausias 

užduotis.  Galingas variklis, tolygi transmisija 
ir optimalus svorio paskirstymas užtikrina 
efektyvų darbą. Hidraulikos našumas yra 
pakankamas darbui su sustiprintais padargais 
tiek lauke, tiek miške. Didelėje kabinoje yra 
erdvi darbo aplinka, o vairavimo komfortas 
yra išskirtinis.

„Valtra“ yra vienintelis traktorių gamintojas, 
kurio pagrindinė filosofija apima galimybę 
vienodai gerai dirbti abiem kryptimis („Valtra 
TwinTrac“ atbulinės pavaros sistema), o tai 
žymiai palengvina daugelį užduočių.
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JŪSŲ NAUJOS
DARBO MAŠINOS
AKCENTAI
S serijos patikimumas yra rūpestingai
apgalvotų detalių tobulos integracijos 
rezultatas. Dėl tobulo variklio ir 
transmisijos derinio su naujausiu funkciniu 
dizainu ir optimaliu tinkamumu naudoti,  
S serijos traktorius yra visiškai kitoks  
nei tie, kuriuos bandėte anksčiau.
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15 1. „Valtra SmartTouch“ vartotojo sąsaja
2. „AGCO Power“ 8,4 l variklis (iki 405 AG)
3. Darbiniai žibintai, 4+2 priekyje, 6 gale
4. „TwinTrac“
5. Ergonomiška kabina (69 dBa)
6. Pneumatinė kabinos pakaba
7. Dyzelino bakas (600 litrų)
8. „AdBlue“ bakas (60 litrų)
9. „Valtra“ ketvirtos kartos dizainas (geresnis 

matomumas)
10. Nauji projektoriaus priekiniai žibintai (H7)
11. CVT transmisija  

(AVT - „AGCO“ kintama transmisija)
12. Hidraulinė priekinės ašies pakaba 
13. Ilga ratų bazė (3105 mm)
14. Integruota priekinė jungtis (50 Kn)
15. „Valtra Guide“ - standartas
16. LED galinės šviesos. Ketvirtos kartos LED 

galiniai žibintai
17. Antrasis „Technology“ terminalas. ISOBUS ir 

„Valtra Guide“ gali būti paleidžiami per antrą 
liečiamą „Technology“ ekraną
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GERIAUSIAS 
VARIKLIS RINKOJE
Investuodami į „Valtra“ S seriją, taip pat investuojate
į patikimiausią ir veiksmingiausią rinkoje esančią
variklių technologiją. „AGCO Power“ varikliai
gaminami jau daugiau nei 60 metų. Visi S serijos
varikliai gaminami „AGCO Power“ gamykloje Suomijoje.
„AGCO Power“ yra pasaulinė variklių lyderė,
pagaminanti daugiau nei 70 000 variklių per metus.

Patikimas 84 AWF „AGCO Power“ 
variklis yra raktas į S serijos traktorių 
našumą. Sistema naudoja naujausią 
„AGCO Power“ technologiją, kad 
atitiktų V etapo išmetamųjų teršalų 
standartą. Ši technologija taip pat 

užtikrina variklio patikimumą nepadidinant 
eksploatacijos kaštų. „AGCO
Power“ SCR technologija buvo įdiegta 
S serijos traktoriuose 2008 m. 
Tai buvo pirmasis traktorius pasaulyje, 
turintis šią technologiją.
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DVIEJŲ TURBINŲ GALIA
Naujieji „Valtra“ S serijos traktoriai turi dvi nuoseklias turbinas 
geresniam sukimo momentui esant mažesnėms variklio apsukoms ir 
žemesnei išmetamųjų dujų temperatūrai, o tai savo ruožtu padidina 
ilgaamžiškumą ir sumažina techninės priežiūros reikalavimus. Tai taip 
pat leidžia patikimai pagerinti vairavimo charakteristikas ir sumažinti 
emisijas, nereikalaujant brangių techninių sprendimų.

Degalų naudojimo atžvilgiu S 
serija visada buvo konkurencinga, 
pavyzdžiui, lyginant, kiek  kubinių 
metrų medienos galima susmulkinti 
arba kiek hektarų žemės galima 
apdirbti. 84 AWF „AGCO Power“ 
variklis naujuose S serijos traktoriuose 
dar labiau sumažina degalų sąnaudas 
(5%). Naudojama išmetamųjų dujų 
recirkuliacija taip pat sumažina 
„AdBlue“ sąnaudas.
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POPULIARIAUSIA
BEPAKOPĖ
TRANSMISIJA
RINKOJE
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Bendras „Valtra“ S serijos efektyvumas dar labiau pagerinamas 
naudojant bepakopę „AGCO“ transmisiją („AGCO AVT“). Ši 
Vokietijoje gaminama transmisija jau daug metų yra Europos 
rinkos lyderė didelių traktorių tarpe. Jos populiarumas yra 
pagrįstas universalumu ir, visų pirma, degalų naudojimo 
efektyvumu. Tai ypač svarbu dirbant komunalinio ūkio darbus, 
kai reikia daug važinėti iš vienos vietos į kitą - “AGCO“ bepakopė 
transmisija leidžia jums efektyviai važiuoti esant nedidelėms 
apsukoms.

Iki 10% daugiau galios
Novatoriškas „Valtra SigmaPower“ yra 
standartas S serijoje. Kai GTV arba hidraulikai 
reikia papildomos galios, variklio elektroninio 
valdymo sistema padidina galią net 10% - 
iki 405 arklio galių didžiausiuose S serijos 
modeliuose. Galios padidinimas taip pat 
galimas važiuojant didesniu nei 20 km/val. 
greičiu.

Geriausias savybes jungianti inovacija S
serija sujungia pirmaujančias „Valtra“, „AGCO 
Power“ ir Vokietijos inžinierių inovacijas. 
„Valtra“ sukurta pažangi traktoriaus valdymo 
sistema tai sujungia į neprilygstamą paketą: 
galia, kuri yra veiksminga, paprasta naudoti ir 
patikima.

Optimizuota transmisija
„AGCO“ bepakopė transmisija taikoma 
skirtingoms darbo sritims, kai reikalingi 
skirtingi greičiai. A diapazonas yra skirtas 
visoms darbo situacijoms, kai reikalinga 
traukimo jėga, o B diapazonas skirtas 
važiavimui keliais. Tai leidžia optimizuoti 
traukos jėgą ir transmisijos efektyvumą. 
Pavyzdžiui, važiuojant ir esant nedidelėms 
apsukoms, degalų sąnaudos yra mažesnės.
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Ketvirtos kartos kabina „Valtra“ S serijos 
traktoriuose sujungia geriausią šiaurietišką 
dizainą su optimaliu praktiškumu. Tyrimai rodo, 
kad gera ergonomika pagerina darbo našumą, 
ypač kai naudojama „Valtra TwinTrac“ atbulinės 
eigos valdymo sistema.

DIRBKITE GREIČIAU
IR PATOGIAU
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Kabinoje yra keturių taškų pneumatinė
pakaba, „Valtra AutoComfort“, kuri
pagrįsta naujausiomis technologijomis. 
Jutikliai perduoda Informaciją valdymo 
sistemai, kuri užtikrina, kad kabina visada yra
teisingoje padėtyje. „AutoComfort“ taip pat 
leidžia jums reguliuoti amortizaciją pagal
jūsų poreikius. S serija skirta nuolatiniam 
darbui, todėl oro kondicionierius yra 
standartinė įranga. Net vairuotojo sėdynė yra 
vėdinama. Darbas su S serijos traktoriumi 
yra patogus visais metų laikais. Į standartinę 

įrangą taip pat įeina šeši darbiniai žibintai 
priekyje ir gale, o LED žibintai - pasirinktinai.

Patentuota „Valtra TwinTrac“ atbulinio 
vairavimo sistema jūsų darbą daro dar 
efektyvesnį, ypač dirbant su žoliapjovėmis 
ir kitais sunkiam darbui skirtais padargais. S 
serijos traktoriai nuo pat pradžių buvo sukurti 
efektyviai dirbti abejomis kryptimis. Tyrimų 
duomenimis darbas atbuline eiga su „Valtra“ 
traktoriais dėl geresnio matomumo yra dar 
efektyvesnis nei darbas tam tikrose srityse 

važiuojant pirmyn. Optimali ergonomika 
palengvina ilgas darbo valandas, o tai 
padidina produktyvumą

Atbulinė eiga vienu lengvu judesiu.
Perėjimas prie atbulinės eigos padėties 
yra greitas ir paprastas. Reguliuojama 
vairo kolonėlė yra kabinos gale kartu su 
akceleratoriaus, stabdžių ir “sankabos” 
pedalais. Visi kiti valdikliai yra ant 
„SmartTouch“ porankio, kuris sukasi 180 
laipsnių kampu kartu su vairuotojo sėdyne.
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VALDYKITE SAVO S 
SERIJĄ
„Valtra SmartTouch“ perkėlė praktiškumą į naują lygį. Jis 
intuityvesnis už jūsų išmanųjį telefoną. Nustatymai yra 
lengvai pasiekiami tik dviem palietimais ar pabraukimais, 
o visos technologijos yra integruotos į naujus lengvai 
valdomus formatus: orientavimasis, ISOBUS, telemetrija, 
„AgControl“ ir „TaskDoc“.

Meniu lengva naršyti. Nustatymai yra logiški ir lengvai 
nustatomi braukiant. Visi nustatymai 
automatiškai išsaugomi atmintyje.

9 colių liečiamas ekranas su dideliais 
valdikliais yra lengvai suprantamas.

Bet kuriuo valdikliu galite valdyti bet kurią 
hidraulinę funkciją, įskaitant priekinius 
ir galinius hidraulinius vožtuvus, priekinį 
ir galinį svirtinį mechanizmą ir priekinį 
krautuvą.

Paprasta konfigūruoti darbinius žibin-
tus naudojant 9 colių liečiamą ekraną. 
Darbinių žibintų įjungimo/išjungimo 
mygtukai ir švyturėlių įjungimo/išjungi-
mo jungikliai yra porankyje.

Operatoriams ir padargams skirti profiliai 
lengvai pakeičiami iš bet kurio ekrano 
meniu. Visi nuostatų pakeitimai bus 
įrašomi į pasirinktą profilį.
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DAUGIAFUNKCINĖ SVIRTIS
1. Guminis paviršius: kadangi naudojamos 

aukščiausios kokybės medžiagos, pavaros svirtis 
yra ergonomiška, patogi ir lengva naudoti.

2. Ergonomiškas dizainas: konstrukcija leidžia lengvai 
judinti svirtį visomis keturiomis kryptimis. Mygtukai 
išdėstyti taip, kad nykštys būtų natūralioje 
padėtyje. Mygtukai ir jungikliai suprojektuoti 
pirmiausia atsižvelgiant į funkciją, todėl skirtingų 
funkcijų mygtukai atrodo skirtingai. Pavyzdžiui, 
galinės jungties skląsčio klavišinis jungiklis ir 
momentinė nuleidimo žemyn funkcija, užtikrinanti 
greitą sukibimą su dirvožemiu.

3. Trys programuojami atminties mygtukai, skirti bet 
kokiam traktoriaus darbui ar veiksmams („U-pilot“). 
Pavyzdžiui, M1 padidina važiavimo greičio režimą, 
o M2 jį sumažina.

4. Dvi linijinės svirtys hidraulikos valdymui.
5. Saugus naudojimas: tarpas tarp mygtukų skirtas 

pasidėti pirštui, kad nereikėtų jo nuolat laikyti ant 
mygtukų. Briaunos aplink linijines svirtis neleidžia 
mygtukų paspausti netyčia.

6. Aiškios, paprastos linijos papildo bendrą ramybės 
ir tvirtumo jausmą bei pagerina patogumą.

7. Priekinės/atbulinės eigos svirtis prie pavaros 
svirties.

EKRANAS 
8. Nereikia papildomų ekranų – „Valtra Guide“ 

ir saugos kameros ekranai integruoti į 
„SmartTouch“ ekraną. Nereikia papildomų 
monitorių, kurie blokuotų matomumą.

VAIRASVIRTĖ 
9. Ergonomiškai nustatyta hidraulinė vairasvirtė 

dabar turi trečią valdiklį, skirtą valdyti 
hidrauliniams įrengimams.

MYGTUKAI IR GALINĖS PAKABOS 
MECHANIZMAS 
10. Mygtukai - išgaubta forma padeda lengvai ir 

greitai rasti dažnai naudojamus mygtukus.
11. Galinės pakabos mechanizmas - lengvai 

naudojamas ribotuvas leidžia atlikti net 
mažiausius galinės pakabos reguliavimus.

DIZAINAS
12. Porankio funkcinė struktūra užtikrina gerą 

sukibimą važiuojant nelygiu paviršiumi. Dėl 
patogaus mygtukų išdėstymo visos funkcijos 
lengvai pasiekiamos, o tvirta porankio atrama 
sumažina rankos įtempimą ir apkrovą. GTV 
jungikliai išdėstyti taip, kad negalėtumėte jų 
netyčia paspausti.

13. „Alcantara“ apmušalai užtikrina mažesnį 
prakaitavimą. Po dangčiu yra vietos daiktams.

14. Sukurta Suomijoje.

17 S SERIJA/290-405 AG



INTEGRUOTAS 
IŠMANUSIS 
ŪKININKAVIMAS

„Valtra“ siūlo išmaniųjų ūkininkavimo technologijų rinkinį, 
kuris sklandžiai veikia kartu – „Valtra Guide“, ISOBUS, „Section 
Control“, „Variable Rate Control“ ir „TaskDoc“– kurį jūs valdote 
per „SmartTouch“ terminalą. Automatinis traktoriaus ir padargų 
nukreipimas pagerina tikslumą, sumažina darbo laiką - įsitikinsite 
gaudami geresnį derlių ir grįžtančias geresnes investicijas.
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Išmanus ūkininkavimas remiasi padėties nu-
statymo signalais iš palydovų, kad nustatytų 
jūsų laukus ir vadovautų jūsų traktoriui. Dėl 
palydovinio orientavimosi automatinis vaira-
vimas yra tikslesnis nei rankinis, todėl jūsų 
traktorius kiekviename posūkyje, kiekviename 
lauke bus tiksliai ten, kur jam reikia.

Kai jūsų traktoriaus vieta yra teisinga, padar-
gai taip pat visada yra reikiamoje vietoje.
Naudojant palydovinius žemėlapius ir 
ISOBUS valdymą, jūsų padargai gali būti 
automatizuoti, kad būtų galima įvairiai dirbti 

skirtingose kiekvieno lauko dalyse ir skirtingose 
eilėse. Pavyzdžiui, „Section Control“ automati-
zuoja sekcijų valdymo funkcijas padarguose, o 
„Variable Rate Control“ - automatizuoja ir valdo 
kitamos normos taikymo funkcijas.

Visos mūsų technologijos yra sukurtos mūsų ir 
mes naudojame aukščiausios kokybės tiekėjų 
produkciją, kad nuolat užtikrintume aukštą ko-
kybę ir išskirtinį patikimumą. O visi techninės ir 
programinės įrangos komponentai yra optimi-
zuoti kiekvienam konkrečiam traktoriui.
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DVASIOS RAMYBĖ.
JŪSŲ RANKOSE.

Mes tikime sklandžiais tarpusavio ryšiais tarp mūsų 
klientų, prekybininkų, mašinų ir “Valtra” gamyklos. 
Prijungę 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.

„CONNECT“
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 pagalba per mūsų klientų 
portalą, kuris taip pat suteikia jums 24/7 prieigą 
prie mokymų medžiagos, sutarčių informacijos 
ir paslaugų apie jūsų mašiną. „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 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.

„CARE“
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.
 

„GO“
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.

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.

„CONNECT“
TRAKTORIAUS DUOMENYS, 

INFORMACIJA IR PASLAUGOS.

„CARE“
GAMYKLOJE PRATĘSTA

GARANTIJA.

„GO“
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

SUTARTIS.
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ORIGINALIOS DALYS IR AUKŠTOS KOKYBĖS 
PRIEDAI – VISADA GALIMI
Visapusiškas „Valtra“ atsarginių dalių servisas tiekia jums 
reikalingas dalis - taip greitai, kad net ir kitą rytą. Tai 
padeda išlaikyti jūsų traktorių produktyvų per įtemptus 
arimo ir derliaus nuėmimo sezonus. „AGCO Parts“ etiketė 
užtikrina, kad jūs gaunate originalias „Valtra“ atsargines 
dalis, kurios buvo kruopščiai patikrintos ir išbandytos.

„AGCO“ JAS PADARO NEPRALENKIAMAS,
MES JAS PADAROME ĮPERKAMAS.
„AGCO Finance“ mes pritaikome finansų sprendimą 
remiantis jūsų pinigų srautais ir veikla. Pasakykite mums, 
kiek jūs galite sau leisti kas mėnesį ir mes sudarysime 
lankstų mokėjimo grafiką pagal jūsų verslo poreikius, 
atsižvelgiant 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 UNLIMITED“
„Valtra Unlimited“ studija Suolahti gamykloje yra plačiai 
žinoma dėl savo gebėjimo išpildyti kliento norus. Studijoje 
gali būti pritaikyti bet kokie priedai ir įranga, kurių 
įprastomis gamybos sąlygomis negalima tiesiogiai tiekti 
iš gamybos linijos. Mūsų „Valtra Unlimited“ mechanikai 
yra kvalifikuoti ekspertai, kuriems padeda visos gamyklos 
darbuotojų įgūdžiai ir patirtis. Tai užtikrina aukščiausią 
kokybės ir saugumo lygį ir mūsų pritaikytiems gaminiams. 
Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti priedai ir 
įranga yra garantiniai, taip pat jiems tiekiame visas 
aptarnavimo paslaugas ir atsargines dalis.
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„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.
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TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS
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TRAKTORIAUS MODELIS    S274    S294   S324 S354 S374 S394

VARIKLIS

Maks. AG esant 2000 aps./min., AG (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Maks. AG esant 2000 aps./min., su galios 
padidėjimu, AG 300 325 350 380 400 405 (298)

Maks. sukimo momentas esant 1500 aps./min., 
Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Maks. sukimo momentas esant 1500 aps./min., 
su galios padidėjimu, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Emisijos standartas V etapo V etapo V etapo V etapo V etapo V etapo
„AGCO POWER“ variklis 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 
Tūris, l/cilindrų skaičius 8,4/6 8,4/6 8,4/6 8,4/6 8,4/6 8,4/6
TRANSMISIJA
A diapazonas (laukas) 0,03-28 km/val. pirmyn, 0,03-16 km/val. atgal
B diapazonas (transportas) 0,03-50 km/val. pirmyn, 0,03-38 km/val. atgal
Darbo režimai Automatinis ir rankinis
GTV (GALAS) 2 greičių, 540E +1000 arba 1000E + 1000
1000 aps./min. esant variklio aps./min. 2030 2030 2030 2030 2030 2030
540E arba 1000E aps./min. esant variklio aps./min. 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Keičiamas GTV TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
PRIEKINĖ PAKABA Integruota, standartinė įranga
Keliamoji galia, kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Priekinis GTV pasirinktinai pasirinktinai pasirinktinai pasirinktinai pasirinktinai pasirinktinai
GALINĖ PAKABA Automatinis valdymas, važiavimo balanso valdymas ir praslydimo kontrolė
Keliamoji galia, kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Apatinės jungtys 3 arba 4 kat.
HIDRAULIKA Uždaro centro su apkrovos fiksavimu (CCLS)
Maks. siurblio našumas, l/min. 205 205 205 205 205 205
Hidraulinė alyva Atskira, maks 51 litrų, prieinama padargams
Darbinė hidraulika, priekis Iki 2 elektroninių vožtuvų, valdymas vairasvirtės pagalba
Darbinė hidraulika, galas 4 arba 6 elektroniniai vožtuvai, 4 liečiami ir 2 vairasvirtės valdikliai 
Hidraulinės jungtys, galas "Dekompresijos" jungtys su sujungimo/atjungimo esant slėgiui funkcija
Vairavimas Hidrostatinė, palenkiama/teleskopinė vairo kolonėlė
„QuickSteer“ standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga
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TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS
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TRAKTORIAUS MODELIS    S274    S294   S324 S354 S374 S394
STABDŽIAI Alyva aušinami, daugiadiskiai, hidraulinis įjungimas su elektriniu stiprintuvu
Stovėjimo stabdis Integruotas pavarų svirtyje, hidraulinis
4WS PRIEKINĖ AŠIS
Tipas STD STD HD HD HD HD
Maks. posūkio kampas 55°     
Amortizacija Hidropneumatinė     
TALPOS
Degalų bakas, l 600 600 600 600 600 600
„AdBlue“ bakas, l 60 60 60 60 60 60

MATMENYS (PRIEKINĖS/GALINĖS PADANGOS) 600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Svoris be apkrovos (su pilnu baku be 
papildomų svorių), kg 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Važiuoklės bazė, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105
Ilgis, mm 5670 5670 5670 5670 5670 5670
Aukštis iki stogo su 710/85R38 padangomis, mm 3382 3382 3382 3382 3382 3382
Mažiausias išorinis plotis, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Prošvaisa, mm 472 472 472 472 472 472
Posūkio spindulys su stabdžiais/be stabdžių, 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
KABINA
Amortizacija 4 atramų, 4 taškų pneumatinė amortizacija („AutoComfort“)

Standartinė įranga
Prabangi „lygių grindų“ kabina, atsidarantis galinis langas, oro kondicionierius, keturių greičių ventiliatorius su šildytuvu, reguliuojama vairo 
kolonėlė, „Valtra Evolution“ sėdynė (automatinis vairavimas), paruošta ISOBUS sistemai, „Valtra Guide“ sistemai, „Valtra Connect“ sistemai 
(telemetrinis mašinų parko valdymas ir diagnostika), 6 darbiniai žibintai gale ir 4+2 priekyje, „Valtra ARM“ porankis su terminalu.

Pasirenkama įranga „TwinTrac“ atbulinės eigos valdymo sistema, automatinis oro kondicionavimas, ksenoniniai darbiniai žibintai, apatinis šildytuvas, ISOBUS 
terminalas, „Valtra Guide 3000“
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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

Šioje brošiūroje rodomi traktoriai gali turėti specialias parinktis.  
Galimi pakeitimai – visos teisės saugomos.

yra pasaulinis „AGCO“ 
prekės ženklas.


