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PIEREDZĒJUŠIEM 
PROFESIONĀĻIEM

Valtra ir starptautisks zīmols no Skandināvijas. 
Mūsu vēsturiskais Ziemeļvalstu reģiona 
mantojums ir par pamatu tam, ka Valtra traktori 
spēj veikt darbus, kuriem tie ir ražoti un kuru dēļ 
tie iegādāti, turklāt dara to droši un efektīvi. To 
atbalsta arī Valtra vērtības — individuāla pieeja, 
uzticamība un funkcionalitāte. 

Valtra priekšrocība vienmēr ir bijusi vēlme ieklausīties 
savos pircējos. Saskaņā ar pircēju aptauju rezultātiem 
trīs nozīmīgākie kritēriji, pēc kuriem izvēlas Valtra 
produkciju, ir uzticamība, zemās ekspluatācijas 
izmaksas un lielā atdeve no ieguldījumiem. S sērijas 
ceturtā paaudze ir pārbaudīta izaicinājumu pilnos 
apstākļos, lai uzlabotu tehniskos rādītājus, ergonomiku, 
apkalpojamību un ražīgumu. Mēs esam pārliecināti, ka 
jaunā S sērija atbildīs jūsu kā lauksaimnieka un investora 
prasībām. 
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Uzņēmums Valtra vairāk nekā 60 gadus ražo 
traktorus un ir kļuvis par atpazīstamāko 
starptautisko traktoru zīmolu. Tagad Valtra 
izgatavo vairāk nekā 23 000 traktorus gadā. Mūsu 
vēsturiskie pirmsākumi ir meklējami Somijā, un 
visi Valtra traktori iemieso skandināvu rūpniecisko 
dizainu un praktiskos tehniskos risinājumus. 
2004. gadā mēs pievienojāmies AGCO 
saimei. AGCO, kas ir pasaules līmeņa līderis 
lauksaimniecības tehnoloģiju jomā, ar lepnumu 
iegulda Valtra speciālajās zināšanās un augstās 
kvalitātes produkcijā. 

Jūs kā Valtra klients varat izbaudīt AGCO 
pasaules līmeņa organizācijas nodrošinātā 
atbalsta priekšrocības attiecībā uz finansējumu, 
paplašināto garantiju, apkopes darbu līgumiem, 
izpirkumnomas pakalpojumiem, apmācībām, 
pircēju lojalitātes programmām, precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģijām, telemetrijas 
risinājumiem un lielāko lauksaimniecības mašīnu 
tehnikas izplatīšanas tīklu. Valtra S sērijas traktors 
tiek piegādāts kopā ar pakalpojumiem, kas 
atbalsta jūsu uzņēmējdarbības rentabilitāti tagad 
un nākotnē. 

LAUKSAIMNIEKU SABIEDROTAIS 
JAU ILGĀK NEKĀ 60 GADUS 
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VAI ESAT 
PADOMĀJUŠI 
PAR JŪSU 
IEGULDĪJUMA 
RENTABILITĀTI? 
MĒS ESAM.

Valtra S sērijas ceturtās paaudzes traktora 
līdzsvarotā veiktspēja palīdzēs jums iegūt 
vislielāko atdevi no ieguldītā, maksimāli palielinot 
produkcijas izlaidi un samazinot izmaksas līdz 
minimumam. Esam jums izveidojuši uzticamu 
iekārtu, kurai varat pievienot visus vēlamos 
pakalpojumus. Tādējādi jūs nodrošināt maksimālu 
atdevi no sava ieguldījuma.

S sērijas traktoros ir viss jums nepieciešamais, taču nekā 
lieka. Ikviena detaļa ir rūpīgi pārdomāta, jo rentabilitāti 
veido konkurētspējīga tehnoloģija, uzticamība, 
ekspluatācijas izmaksas, ergonomika, pakalpojumu un 
tālākpārdošanas vērtība. Tas padara Valtra par racionālu 
izvēli investoriem.
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Valtra S sērijas  traktori ir lieli, un tas ir liels 
ieguldījums, uz kuru varat paļauties, lai sasniegtu 
ievērības cienīgus rezultātus. Šo traktoru 
pamatfunkcijas ir veidotas tā, lai tiktu galā ar 
vissarežģītākajiem darbiem. Jaudīgais motors, 
bezpakāpju transmisija un optimāls svara 
sadalījums nodrošina efektīvu veiktspēju.
Hidraulikas ražība ir pietiekama lietošanai kopā 
ar lieljaudas agregātiem uz lauka vai mežā. Plašā 
kabīne veido ietilpīgu darba vidi, un braukšanas 
komforts nav salīdzināms ne ar ko citu.

Valtra ir vienīgais traktoru ražotājs, kura 
pamatfilozofija ietver spēju vienlīdz labi darboties 
abos virzienos (Valtra TwinTrac reversās 
stūrēšanas sistēma), kas ievērojami atvieglo 
daudzu darbu veikšanu.

PANĀKUMU SĒKLA JAU IR IESĒTA.



UZTICAMA 
TEHNOLOĢIJA, 
RŪPĪGI 
PĀRDOMĀTAS 
DETAĻAS

S sērijas uzticamību veido rūpīgi 
pārdomātu detaļu nevainojamas 
apvienošanas rezultāts. Pateicoties 
nevainojamai motora  un transmisijas 
kombinācijai ar jaunāko funkcionālo 
dizainu un optimālu pielietojamību, S 
sērijas traktors nelīdzinās nevienam citam 
traktoram, kuru esat līdz šim mēģinājis.

Valtra izmanto vairākus patentētus risinājumus, 
kas vairo uzticamību, uzlabo ergonomiku un 
paplašina produkta pielietošanas iespējas. Visi 
Valtra traktori ir izgatavoti atbilstoši striktākajiem 
kvalitātes standartiem, izmantojot tikai labākos 
pieejamos komponentus. Mēs vienmēr 
ieklausāmies pircēju viedoklī un liekam to lietā, 
izstrādājot traktorus, turklāt daudzas atsevišķas 
detaļas ir izstrādātas praktiskās pieredzes 
rezultātā. Mēs īstenojam arī stingru pārbaudes 
programmu, kas aptver ārkārtas apstākļus — no 
cukurniedru plantācijām Brazīlijā līdz Āfrikas 
savannai, neaizmirstot arī par ziemu Somijā.
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VALTRA S SĒRIJA – SPĒCĪGA KOMBINĀCIJA

1. AGCO Power 84 AWF motors: somu jaudas 
stacija, pirmā pasaulē! Pirmais traktora motors, 
kurš atbilst 4. līmeņa (Tier 4) emisiju standartam. 
Optimāla uzticamība un efektivitāte. 

2. AVT transmisija: tirgus līderis, kurš 
nodrošina atbilstību augstākajām prasībām 
attiecībā uz uzticamību un ekonomiskumu 
mūsdienu lauksaimniecībā. Ražots Vācijā.

3. Valtra ergonomiskās vadības iespējas, 
plašā kabīne un pneimatiskā kabīnes piekare ļauj 
vadītājam saglabāt možu garu un uzmanību visas 
dienas garumā.

4. Valtra traktori darbojas abos braukšanas 
virzienos, kas ievērojami palielina ražīgumu (līdz 
pat 15 %). Rotējošs vadītāja sēdeklis ietilpst visu 
modeļu standarta komplektācijā, TwinTrac 
reversā stūrēšana ir pieejama kā papildu 
aprīkojums.

5. Katrs S sērijas traktors ir aprīkots
atbilstoši precīzās lauksaimniecības
vajadzībām. AutoGuide Ready ietilpst
standarta aprīkojumā, nodrošinot traktora 
saderību ar jaunākajām automātiskās stūrēšanas 
sistēmām.

6. Valtra piedāvā iekļaut jūsu S sērijas traktora 
komplektācijā arī stūrēšanas palīgsistēmu 
AutoGuide 3000 un AgCommand telemetriju.

1. 2.

5.

6.

4.

3.
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 1. Valtra operatora vadības ierīces

 2. Hidrauliskā priekšējās ass piekare

 3. Integrēta priekšējā uzkare (50 kN)

 4. AGCO Power 8,4 l SCR motors  (līdz 400 ZS)

 5. Darba gaismas, 4+2 priekšā, 6 aizmugurē

 6. TwinTrac reversā stūrēšana

 7. Ergonomiska kabīne (69 dBa)

 8. Pneimatiskā kabīnes piekare

 9. CVT  transmisija (AVT – AGCO vario transmisija)

10. AdBlue tvertne (60 litri)

11. Dīzeļdegvielas tvertne (630 litri)

12. Garenbāze  (3105 mm)

13. Jauni prožektortipa priekšējie lukturi (H7)

14. Valtra 4. paaudzes dizains (uzlabota redzamība) 

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9. 11.

12.

13.

14.

6.5.

10.
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LABĀKAIS 
TIRGŪ 
PIEEJAMAIS 
MOTORS

Ieguldot Valtra S sērijas modeļos, jūs 
ieguldāt arī uzticamākajā un efektīvākajā 
motoru tehnoloģijā, kāda šobrīd ir 
pieejama tirgū. AGCO Power kā motoru 
ražotāja pirmsākumi ir meklējami vairāk 
nekā 60 gadus senā vēsturē. Visi S sērijas 
motori ir izgatavoti AGCO Power rūpnīcā 
Somijā. AGCO Power ir pasaules līmeņa 
līderis bezceļa transportlīdzekļu motoru 
ražošanā un ik gadu izgatavo vairāk nekā 
70 000 motoru.

Uzticamais 8,4 litru AWF AGCO Power motors ir S 
sērijas ražīguma atslēga. Šajā motorā ir izmantota 
jaunākā AGCO Power tehnoloģija, lai nodrošinātu 
atbilstību 4. līmeņa (Tier 4) pēdējam, 4. posma, 
emisiju standartam. Šī tehnoloģija nodrošina arī 
motora uzticamību, nepalielinot ekspluatācijas 
izmaksas. Motora AGCO Power SCR tehnoloģija 
tika ieviesta kopā ar S sēriju 2008. gadā, un tas 
bija pirmais traktors pasaulē ar šo tehnoloģiju.



Valtra jaunās S sērijas modeļiem ir divi secīgas 
darbības turbokompresori, kuri nodrošina 
labāku griezes momentu pie mazākiem motora 
apgriezieniem un zemāku izplūdes gāzu 
temperatūru, kas savukārt palielina kalpošanas 
ilgumu un samazina nepieciešamību pēc apkopes 
darbiem. Tas nodrošina vēl labākus braukšanas 
raksturlielumus un pārliecinoši samazina emisijas 
līmeni, tādēļ nav nepieciešamības iegādāties 
dārgus tehniskos risinājumus.

S sērijas modeļu degvielas ekonomija 
vienmēr ir bijusi konkurētspējīga attiecībā 
pret kilovatstundām, piemēram, attiecībā pret 
koksnes kubikmetru skaitu, ko iespējams nocirst, 
vai apartās zemes hektāriem. 8,4 litru motors 
AWF AGCO Power jaunajos S sērijas modeļos 
vēl vairāk samazina degvielas patēriņu (līdz 5 %). 
Tiek pielietota arī izplūdes gāzu recirkulācija, kas 
samazina AdBlue patēriņu. Saskaņā ar žurnāla 
„Profi” datiem (7/2012) degvielas patēriņš ir vien 
258 g/kWh, kas ir par 13,1 % mazāks nekā citu 
žurnāla pārbaudīto traktoru vidējais patēriņš. 

DUBULTS TURBO SPĒKS 
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POPULĀRĀKĀ 
BEZPAKĀPJU 
TRANSMISIJA TIRGŪ

Valtra S sērijas traktoru efektivitāti vēl vairāk 
veicina AGCO bezpakāpju vario transmisija 
(AGCO AVT). Šī transmisija, kuru izgatavo 
AGCO Vācijā, jau vairākus gadus ieņem vadošo 
lomu Eiropas tirgū lielo traktoru segmentā. Tās 
popularitātes pamatā ir daudzpusīgums un pāri 
visam – degvielas ekonomija. Īpaši līgumdarbu 
gadījumā, kad ir nepieciešams bieži pārbraukt 
no vienas atrašanās vietas uz citu, AGCO vario 
transmisija nodrošina efektīvu piedziņu pie 
neliela dzinēja darbības ātruma. 



INOVĀCIJA, KURĀ APVIENOTS LABĀKAIS
S sērija apvieno Valtra, AGCO Power un vācu 
inženieru vadošās inovācijas. Valtra izstrādātā 
inteliģentā traktora vadības sistēma to visu 
apvieno, izveidojot nepārspējamu kombināciju: 
jaudu, kas ir efektīva, viegli lietojama un 
uzticama. 

UZLABOTA TRANSMISIJA
AGCO vario  transmisija ir pielietojama dažādās 
darba jomās, kur darba veikšanai ir nepieciešami 
atšķirīgi ātrumi. A darba zona ir paredzēta 
situācijām, kad nepieciešams liels vilces spēks, 
bet B darba zona – vispārējiem transporta 
darbiem. Tas ļauj uzlabot vilces spēku un 
transmisijas efektivitāti. Piemēram, braucot 
ar nelieliem motora apgriezieniem, iespējams 
ievērojami ietaupīt degvielu.

LĪDZ PAT 10 % VAIRĀK JAUDAS 
S sērijā tagad ir pieejama Valtra inovatīvā 
SigmaPower tehnoloģija. Jebkurā situācijā, kad 
jūgvārpstai vai hidraulikai ir nepieciešama papildu 
jauda, motora elektroniskā vadības sistēma 
palielina jaudu līdz 10 % – līdz 400 zirgspēkiem 
lielākajos  S sērijas modeļos. Jaudas palielināšana 
ir iespējama, braucot ar ātrumu, kas pārsniedz
20 km/h.

Transmisija  |  13



14  |  Ergonomika un efektivitāte

VADĪTĀJA 
ĒRTĪBAS 
UN DARBA 
EFEKTIVITĀTE

Valtra patentētais ARM vadītāja elkoņa 
balsts sniedz izcilu atbalstu ikvienā 
situācijā, un tas ir viegli lietojams. Uz 
elkoņa balsta izvietotās vadības funkcijas 
atvieglo transmisijas, hidraulikas un 
pārvietošanās ātruma vadību. Agregātu 
vadībai apstrādājamo lauku galos 
iespējams izmantot vadības sistēmu 
U-Pilot. Informācija krāsainajā displejā ir 
ērti nolasāma, un transmisijas iestatījumus 
var ieregulēt iepriekš, tādējādi vēl vairāk 
atvieglojot darbu.



IZVĒLIETIES DARBAM UN SAVĀM VAJADZĪBĀM ATBILSTOŠĀKO BRAUKŠANAS REŽĪMU

MANUĀLAIS REŽĪMS 

Ja vēlaties precīzi kontrolēt gan pārvietošanās ātrumu, gan motora 
apgriezienus, varat izvēlēties manuālo režīmu. Šis režīms ļauj jums 
kontrolēt gan motora apgriezienus, gan pārvietošanās ātrumu 
datoram neiejaucoties. Šim režīmam vislabākais pielietojums ir 
darbos ar ieslēgtu jūgvārpstu, piemēram, ar presi, frēzi vai dažu 
kultūru novākšanas darbos.

Pamatojoties uz vairāku desmitu tūkstošu darba stundu laikā gūto pieredzi, S sērijai tika izvēlēta 
uzticama un pārbaudīta transmisijas vadības sistēma. Izmantojot akseleratora pedāli, kruīza 
kontroles sistēmu vai vienkārši lietojamo CVT sviru, bezpakāpju transmisiju jūs varat vadīt sev 
ērtākajā veidā. Varat izvēlēties arī kādu no diviem darbības režīmiem. Izvēloties darbam atbilstošāko 
darbības režīmu, jūs varat ietaupīt degvielu, uzlabot darba rezultātu un palielināt komforta līmeni.

AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS

Startējot motoru, automātiskais režīms ir aktivizēts kā noklusējuma 
iestatījums. Tā darbības princips ir vienkāršs: automātiskajā
režīmā tiek izmantota lielākā iespējamā transmisijas attiecība, lai 
uzlabotu degvielas ekonomiju. Piemēram, velkot kravu sarežģītā 
apvidū, transmisija pielāgo šo attiecību (motora apgriezienus), 
lai saglabātu nemainīgu pārvietošanās ātrumu. Pastāv divi 
pārvietošanās ātruma kruīza kontroles iestatījumi un viens motora 
apgriezienu kruīza kontroles iestatījums.

Ergonomika un efektivitāte |  15

Braukšanas ātrums

Transmisijas attiecība

Motora apgriezieni

Braukšanas ātrums, ieslēgta kruīza kontr.

Transmisijas attiecība

Motora apgriezieni



STRĀDĀJIET 
ĀTRĀK UN 
ĒRTĀK

Ceturtās paaudzes kabīne Valtra S sērijas 
modeļos apvieno labākos Ziemeļvalstu 
dizaina paraugus un optimālu lietojamību. 
Pētījumi apliecina, ka laba ergonomika 
spēj uzlabot darba sniegumu, īpaši tad, 
ja tiek izmantota Valtra TwinTrac reversās 
stūrēšanas sistēma.

Šī kabīne ir aprīkota ar četrpunktu pneimatisko 
piekari, Valtra AutoComfort, kurā ir izmantotas 
jaunākās tehnoloģijas. Devēji raida informāciju uz 
vadības sistēmu, kas nodrošina, lai kabīne vienmēr 
atrastos pareizā pozīcijā. AutoComfort sniedz arī 
iespēju pielāgot piekari atbilstoši jūsu vēlmēm.

S sērija ir paredzēta darbam 24 stundas diennaktī, 
7 dienas nedēļā, tādēļ gaisa kondicionēšanas 
sistēma ietilpst standarta aprīkojumā. Pat vadītāja 
sēdeklis tiek ventilēts. Darbs S sērijas traktorā 
ir komfortabls jebkurā gadalaikā. Vēl standarta 
aprīkojumā ietilpst sešas darba gaismas priekšpusē 
un aizmugurē, bet ksenona gaismas ir pieejamas 
kā papildu aprīkojums.
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Valtra patentētā reversās stūrēšanas sistēma 
TwinTrac padara jūsu darbu vēl efektīvāku, 
īpaši tad, ja strādājat ar zāles pļāvēju vai citiem 
lieljaudas agregātiem. S sērijas traktori jau 
pirmsākumos tika veidoti tā, lai efektīvi darbotos 
abos braukšanas virzienos. Pētījumu rezultāti 
apliecina, ka, pateicoties izcilai redzamībai, 
noteiktos apstākļos darbs atpakaļgaitā ar Valtra 
traktoriem ir pat efektīvāks nekā darbs virzienā 
uz priekšu. Optimāla ergonomika atvieglo ilgstoša 
darba veikšanu un attiecīgi uzlabo arī ražīgumu. 

BRAUKŠANA ATPAKAĻGAITĀ AR VIENU 
VIENKĀRŠU KUSTĪBU
Pārslēgšanās braukšanai atpakaļgaitā ir ātra un 
vienkārša. Kabīnes aizmugurē, līdzās akseleratora 
pedālim, bremžu pedālim un sajūga pedālim, ir 
izvietots regulējams stūres statnis. Visas pārējās 
vadības ierīces atrodas uz Valtra ARM vadītāja 
elkoņa balsta, kurš rotē par 180 grādiem kopā ar 
vadītāja sēdekli. 

VALTRA PATENTĒTĀ REVERSĀS STŪRĒŠANAS 
SISTĒMA TWINTRAC PADARA DARBU 
EFEKTĪVU ABOS BRAUKŠANAS VIRZIENOS
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TEHNOLOĢIJU 
IETEKME UZ 
RAŽĪGUMU

Jaunā S sērija atvieglo AGCO jaunāko 
tehnoloģisko risinājumu izmantošanu, lai 
uzlabotu ražīgumu un jūsu lauksaimniecības 
vai līgumdarbu rentabilitāti. FUSE stratēģijas 
ietvaros AGCO aktīvi pilnveido precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģijas. Kā piemēru 
tam, ka šīs tehnoloģijas ir orientētas 
uz lietotāju, var minēt faktu, ka FUSE ir 
atvērta sistēma un to var lietot kopā ar 
citu ražotāju mašīntehniku, produktiem un 
lietojumprogrammām. Tas ļauj pārvaldīt 
datus, kas iegūti no mašīntehnikas 
un aprīkojuma jūsu lauksaimniecībā, 
nodrošinot, ka visa produkcijas ražošanas 
ķēde veido vienotu sistēmu. FUSE 
nodrošina arī S sērijas saderību ar nākotnes 
tehnoloģijām.
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Jūsu traktoram jābūt gatavam lietošanai ik reizi, 
kad jums tas ir nepieciešams. Elektroniskie 
diagnostikas rīki savienojumā ar mūsu 
izplatītāju profesionālo pieredzi nodrošina, ka, 
pateicoties iepriekšējai plānošanai, dīkstāve 
tiek minimizēta. AgCommand™ telemetrija ļauj 
jebkurā brīdī pārraudzīt traktoru un tā izpildītos 
darbus. Ar AgCommand iespējams pārvaldīt arī 
iepriekšparedzēto uzturēšanu, kļūdu ziņojumus 
un darba snieguma ziņojumus. Tas ļauj jums 
tiešā veidā ietekmēt traktoru un vadītāju darba 
sniegumu. 

Auto-Guide 3000™ ir AGCO automātiskās 
stūrēšanas sistēma, kuru jau izmanto tūkstošos 
traktoru. Šī uzlabotā sistēma palīdz ietaupīt laiku, 
degvielu un materiālus, vienlaikus samazinot 
dažādu vadītāju darba snieguma atšķirības.

Visi S sērijas traktori ir saderīgi ar AgCommand 
un Auto-Guide 3000, un tos var aprīkot ar šīm 
sistēmām jau rūpnīcā. 
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VIENA SISTĒMA  
VISAI JŪSU 
 LAUKSAIMNIECĪBAI 
UN VISAI JŪSU 
 MAŠĪN TEHNIKAI

Telemetrijas sistēma AgCommand ir 
AGCO FUSE stratēģijas galvenā daļa. 
Izmantojot datoru vai viedtālruni, jūs 
varat gandrīz reāllaikā piekļūt savas 
lauksaimniecības mašīntehnikas 
pamatdatiem, tostarp motora datiem, 
atrašanās vietas un darba stundu datiem. 
Tas atvieglo lielu lauku saimniecību 
loģistikas plānošanu un darba snieguma 
pārraudzību. Papildus tam, jūsu vietējam 
izplatītājam iespējams nosūtīt detalizētu 
apkopes darbu informāciju, lai varētu 
paredzēt nepieciešamās apkopes un 
iepriekš rezervēt laiku, nodrošinot jūsu 
mašīntehnikas optimālu veiktspēju.
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GLOBĀLS 
APKOPES 
PAKALPOJUMU 
TĪKLS JŪSU RĪCĪBĀ

Uzņēmumā Valtra mēs īpaši rūpējamies 
par to, lai traktors gadu no gada saglabātu 
uzticamību un labu darba stāvokli. Turklāt, 
tā kā mēs esam daļa no pasaulē lielākā 
lauksaimniecības mašīntehnikas ražotāja 
AGCO, varam piedāvāt pakalpojumus, kas 
palīdz pārvaldīt visu ražošanas ķēdi un 
nodrošināt maksimālu veiktspēju un darba 
rezultātu.
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PAŠAM SAVS VALTRA IZPLATĪTĀJS
Katrs Valtra izplatītājs iemieso pasaulē 
labāko pieredzi saistībā ar traktoriem un to 
agregātiem. Viņi izprot jūsu traktora tehniskos 
aspektus un izaicinājumus, ar kuriem 
sastopaties savā ikdienas darbā. Jūs vienmēr 
varat vērsties pie sava izplatītāja un saņemt 
augstākās kvalitātes pakalpojumu neatkarīgi 
no tā, vai jūs interesē papildu pakalpojumi vai 
aprīkojums, apkope, rezerves daļas, traktora 
pārdošanas iespējas vai jauna traktora 
pasūtīšana. Katrs Valtra izplatītājs ir neatkarīgs 
uzņēmējs, tāpat kā jūs, un pastāvīgi cenšas 
pilnveidot savu un klientu darbību. AGCO
veic ikgadējas izplatītāju pārstāvju revīzijas, 
lai pārliecinātos, ka jūs saņemat iespējami 
labāko pakalpojumu.

ELASTĪGI FINANŠU RISINĀJUMI
AGCO Finance ir ātra un droša finansējuma 
iespēja, iegādājoties jaunu traktoru. 
Finansēšana tiek individuāli pielāgota, 
pamatojoties uz jūsu naudas plūsmu un 
finanšu darījumiem. Mēs piedāvājam elastīgas 
apmaksas metodes atbilstoši jūsu vajadzībām 
un, plānojot apmaksas grafikus, ņemam vērā 
arī sezonālās atšķirības.

VALTRA PREMIUMCARE
Valtra PremiumCare ļauj elastīgi paredzēt 
apkopes izmaksas attiecībā uz jūsu veikto 
ieguldījumu, lai palīdzētu jums pārvaldīt 
ražošanas izmaksas. Regulāra apkope un 
pilna apkopes darbu vēsture ļauj maksimāli 
palielināt jūsu traktora tālākpārdošanas 
vērtību. Valtra PremiumCare ļauj arī līdz 
minimumam samazināt jūsu traktora 
darba mūža izmaksas. Izmantojot Valtra 
PremiumCare, jūs varat standartizēt savas 
apkopes darbu izmaksas periodā līdz pat 
10 000 darba stundām. Papildus tam Valtra 
PremiumCare ietver piecu gadu vai 6000 
stundu paplašināto rūpnīcas garantiju. Iespēja 
Valtra PremiumCare ir pieejama visiem Valtra 
modeļiem.

REZERVES DAĻAS JAU NĀKAMAJĀ 
DIENĀ
Valtra daudzpusīgais rezerves daļu serviss 
var piegādāt jums nepieciešamās detaļas 
jau nākamajā rītā. Tādējādi jūs saglabājat 
sava traktora ražīgumu aršanas un ražas 
novākšanas sezonu saspringtākajā darba 
laikā. Etiķete AGCO Parts apliecina, ka jūs 
saņemat oriģinālas Valtra rezerves daļas, 
kuras ir rūpīgi pārbaudītas.
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PROFESIONĀLI APKOPES 
DARBI
Kā Valtra produkta īpašniekam 
jums tiek piešķirta piekļuve 
Valtra pakalpojumu sniedzēju 
tīklam. Mūsu pieredzējušajiem 
tehniķiem ir eksperta līmeņa 
zināšanas par visiem Valtra traktoru 
modeļiem, ieskaitot jaunākās 
tehnoloģijas un funkcijas. Arī tad, 
ja neizvēlaties programmu Valtra 
PremiumCare, regulāri veicot 
apkopes pie Valtra apstiprinātiem 
tehniķiem, jūs rūpējaties par to, 
lai jūsu traktors teicami darbotos 
arī saspringtākajās darba 
sezonās. Turklāt arī jūsu traktora 
tālākpārdošanas vērtība saglabājas 
augsta.

ATJAUNOTI MOTORI UN 
TRANSMISIJAS
Tuvojoties traktora motora vai 
transmisijas darbmūža beigām, jūs 
varat pasūtīt atjaunotas detaļas 
tieši no Valtra. Rūpnīcā tiek veikta 
jūsu vecā motora vai transmisijas 
izjaukšana, bojāto vai nolietoto 
detaļu nomaiņa, komponentu 
kalibrēšana, turklāt veiktajam 
darbam tiek piedāvāta rūpnīcas 
garantija.

VALTRA AKADĒMIJA
Traktori un ar tiem saistītās 
tehnoloģijas, īpaši precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģijas, 
attīstās ļoti strauji. Valtra akadēmijā 
tiek pastāvīgi apmācīti Valtra 
izplatītāji un apkopes tehniķi. 
Tādējādi varat būt drošs, ka no 
Valtra izplatītāja un apkopes 
tehniķiem vienmēr saņemsiet 
augstākā līmeņa un jaunākajām 
tendencēm atbilstošus 
pakalpojumus.

MANS VALTRA
Iegādājoties Valtra S sērijas 
traktoru, jūs kļūstat par daļu no 
globālas tiešsaistes kopienas, 
kuru mēs saucam par MyValtra. 
Šeit varat lūgt padomu, izklāstīt 
savu darba pieredzi, nosūtīt 
fotoattēlus un video, kā arī dalīties 
pieredzē ar citiem Valtra traktoru 
īpašniekiem vairāk nekā 50 
pasaules valstīs.

VALTRA TEAM
Valtra Team ir mūsu pircējiem 
paredzēts žurnāls, kuru izdodam 
divreiz gadā. Katrā izdevumā ir 
ietverta noderīga informācija par 
jaunākajām inovācijām, tostarp 
jaunākajām un efektīvākajām 
darba metodēm. Žurnāla arhīvam 
varat piekļūt arī internetā un lasīt 
jūs interesējošos rakstus, sākot ar 
2000. gada izdevumiem.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection piedāvā augstas 
kvalitātes apģērbu un aksesuārus, 
kas paredzēti darbam un atpūtai. 
Visi materiāli un detaļas tiek rūpīgi 
atlasīti atbilstoši apģērba veidam. 
Piemēram, jaunākā darba apģērba 
kolekcija ir izgatavota no viegliem, 
bet ļoti izturīgiem materiāliem. 
Arī stila aspekts ir ņemts vērā, 
tādēļ apģērbs atspoguļo Valtra 
mūsdienu dizaina tendences.

GALVENO KLIENTU PROGRAMMA
Daļa pasaules veiksmīgāko profesionālo lauksaimnieku 
rūpējas par to, lai ļaudis visā pasaulē būtu paēduši, un 
dara to, izmantojot AGCO aprīkojumu. Pievienojieties 
mums un ierakstiet savu vārdu līdzās citiem 
aizrautīgiem, progresīvi domājošiem un pelnošiem 
lauksaimniekiem. Ar jūsu palīdzību mēs varam 
izmainīt priekšstatu par lauksaimniecību. Kopīgiem 
spēkiem mēs varam pārvarēt gaidāmos izaicinājumus 
un palielināt ražīgumu ilgtspējīgā un rentablā veidā.

AGCO IR LIELĀKAIS PLAŠA SPEKTRA 
APRĪKOJUMA RAŽOTĀJS, KURŠ FOKUSĒJAS 
TIKAI UZ LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARI.
Mēs esam vieni no ietekmīgākajiem lauksaimniecības 
mašīntehnikas ražotājiem pasaulē un ieņemam 
vadošo lomu produktu izstrādes, tehnoloģiju un 
klientu apkalpošanas jomā.

MĒS PAZĪSTAM LAUKSAIMNIECĪBU
AGCO ir pasaulē lielākais ražotājs, kurš fokusējas 
tikai uz lauksaimniecības nozari. Mūsu progresīvo 
tehnoloģiju risinājumi un plašā pieredze pasaules 
mēroga lauksaimniecībā apliecina, ka AGCO ir unikālas 
spējas palielināt jūsu lauksaimniecības ražīgumu.

MĒS SNIEDZAM ATBALSTU JŪSU 
LAUKSAIMNIECĪBAI
AGCO nodrošina atbilstību individuālajām 
lauksaimniecības vajadzībām. No lielākajiem 
izaicinājumiem līdz ikdienas darbiem – pateicoties 
mūsu daudzajiem zīmoliem un uz klientu 
orientētajiem risinājumiem, mēs varam sniegt tieši to, 
kas jums ir nepieciešams, un tieši tad, kad jums tas ir 
vajadzīgs.

MĒS PALĪDZAM PABAROT PASAULI
AGCO pārstāvība visā pasaulē nodrošina 
profesionālajiem lauksaimniekiem nepieciešamo 
agregātu pieejamību, lai maksimāli palielinātu ražību 
un nodrošinātu atbilstību pieaugošajām prasībām.
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TRAKTORA MODELIS    S274    S294   S324 S354 S374

MOTORS

Maks. jauda pie 2000 apgr. min. (ZS (kW)) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272)

Maks. jauda pie 2000 apgr. min., ar papildjaudu  (ZS) 290 325 350 380 400

Maks. griezes moments pie 1500 apgr. min. (Nm) 1220 1300 1390 1530 1540

Maks. griezes moments pie 1500 apgr. min., ar papildjaudu  
(Nm) 1300 1390 1500 1590 1600

Emisiju kontrole Tier 4f/4. līmenis Tier 4f/4. līmenis Tier 4f/4. līmenis Tier 4f/4. līmenis Tier 4f/4. līmenis

AGCO Power motors 84 AWF 84 AWF 84 AWF 84 AWF 84 AWF

Tilpums litros/cilindru skaits 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

TRANSMISIJA

A darba zona (uz lauka) 0,03–28 km/h uz priekšu, 0,03–16 km/h atpakaļgaitā

B darba zona (transports) 0,03–50** km/h uz priekšu, 0,03–38 km/h atpakaļgaitā

Darbības režīmi Automātisks un manuāls

JŪGVĀRPSTA (AIZMUGURĒJĀ) 2 ātrumi, 540E +1000 vai 1000E + 1000

1000 apgr. min. pie dzinēja apgr. min. 2030 2030 2030 2030 2030

540E vai 1000E apgr. min. pie dzinēja apgr. min. 1600 1600 1600 1600 1600

Maināma jūgvārpsta JA JA JA JA JA

PRIEKŠĒJĀ UZKARE Integrēts standarta aprīkojums

Celtspēja, kg 5000 5000 5000 5000 5000

Priekšējā jūgvārpsta Opcijas Opcijas Opcijas Opcijas Opcijas

AIZMUGURĒJĀ UZKARE Autocontrol vadība, braukšanas balansa vadība un buksēšanas kontrole

Celtspēja, kg 12000 12000 12000 12000 12000

Uzkares cēlējstieņu sakabe 3. vai 4. kateg.

HIDRAULIKA Slēgtā centra slodzes jutīgā (CCLS)

Maks. sūkņa jauda (l/min) 205 205 205 205 205

Hidraulikas eļļa Atsevišķa, agregātiem pieejams maks. 51 litrs

Darba hidraulika, priekšējā Līdz 2 elektroniski vadāmām sekcijām, džoistika vadības

Darba hidraulika, aizmugurējā 4–6 elektroniski vadāmām sekcijām, 4 ar minisviru un 2 džoistika vadību
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TRAKTORA MODELIS    S274    S294   S324 S354 S374

Hidraulikas savienotāji, aizmugurējie „Dekompresijas” savienotāji ar savienošanas/atvienošanas funkciju spiediena apstākļos

Stūrēšana Hidrostatiska, noliecams/teleskopiskais stūres statnis

QuickSteer standarta standarta standarta standarta standarta

BREMZES Ar eļļu dzesējami daudzplātņu bremžu diski, hidrauliskā iedarbināšana ar jaudas pastiprinātāju

Stāvbremze Integrēta spoles svira, hidrauliska

4 RITEŅU PIEDZIŅAS PRIEKŠĒJĀ ASS

Tips I STD I STD I HD I HD I HD

Maks. stūres leņķis 55°     

Piekare Hidropneimatiskā     

IETILPĪBA

Degvielas tvertne (litri) 630 630 630 630 630

AdBlue tvertne (litri) 60 60 60 60 60

IZMĒRI (PRIEKŠĒJĀS UN AIZMUGURĒJĀS RIEPAS)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Pašmasa (masa pilnu tvertni, bez papildu kravas) (kg) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Garenbāze (mm) 3105 3105 3105 3105 3105

Garums (mm) 4868 4868 4868 4868 4868

Augstums līdz jumtam (mm) ar 710/85R38 izmēra riepām 3382 3382 3382 3382 3382

Minimālais ārējais platums (mm) 2550 2550 2550 2550 2550

Augstums no zemes (mm) 472 472 472 472 472

Pagriešanās rādiuss ar/bez bremzēm (m) 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

KABĪNE

Piekare 4 balstu 4 punktu pneimatiskā piekare (AutoComfort)

Standarta aprīkojums
De-luxe „līdzenās grīdas” kabīne, atverams aizmugures logs, gaisa kondicionēšana, apsildes mehānisms ar četru ātrumu ventilatoru, regulējams 
stūres statnis, Valtra Evolution sēdeklis (automātiska stūrēšana), ISOBUS sagatave, Auto-Guide sagatave, AgCommand sagatave (telemetrijas 
autoparka pārvaldība un diagnostika), 6 aizmugurējās darba gaismas un 4+2 priekšējās darba gaismas, Valtra ARM ar termināli.

Papildu aprīkojums
TwinTrac reversās stūrēšanas sistēma, automātiska gaisa kondicionēšana, ksenona darba gaismas, kāju sildītājs,  ISOBUS terminālis, Auto-Guide
3000

Lauksaimniecības uzņēmums – AGCO – ir vadošais lauksaimniecības aprīkojuma ražotājs, kurš piedāvā progresīvo tehnoloģiju risinājumus profesionāliem lauksaimniekiem, kas gādā par 
paēdušu pasauli. Šis uzņēmums rūpējas, lai pircēji saņemtu augstākā līmeņa pakalpojumus, inovācijas un kvalitāti. AGCO produkti tiek izplatīti vairāk nekā 140 valstīs pasaulē.

Valtra ir AGCO pasaulslavens zīmols
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MACHINE

VALTEK SIA
Jaunbērzi, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV3042

Tel. +371 630 84567 
www.valtra.lv

facebook.com/ValtraGlobal
youtube.com/ValtraVideos

Traktori attēloti šajā brošūra var tikt aprīkoti ar papildus aprīkojumu. Ir iespējamas izmaiņas. Visas tiesības ir aizsargātas
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