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ATBILSTOŠS IZMĒRS. 
NEVAINOJAMS SNIEGUMS.

Jūsu zeme ir jūsu dzīve.
Jūsu lauksaimniecība ir jūsu balsts.
Jūsu labība ir jūsu karjera.
Jūsu traktors ir jūsu amata ierocis. 

Tādēļ tā ir Valtra.
Gluži kā amatnieka uzticamie darbarīki, jūsu Valtra ir tas, kas nepieciešams, lai 
Jūs spētu paveikt savu darbu. 
Katru dienu. Katru reizi. Jebkurā darba vidē. 
Uzņēmumā Valtra mēs vienmēr esam gājuši neierastu ceļu, jo tā rīkojas vietā, 
no kuras nākam. Jūsu dēļ labprāt ieguldīsim papildu pūles. Jūs nepieļaujat 
kompromisus, un arī mēs to nedarām. 

Padariet darbu ar Valtra - tā ir Jūsu darba mašīna.
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Motors, transmisija, šasija un kabīne ir izgatavoti 
Somijā, nepieļaujot kompromisus. Katru gadu mēs 
saražojam 23 000 Valtra traktoru 75 pasaules 
valstīs. Tādējādi mēs esam vadošais traktoru 
ražošanas uzņēmums Skandināvijā un piektais 
lielākais rietumvalstu traktoru zīmols pasaulē. 
Kopš 1960. gada esam pārstāvēti Brazīlijā, kur 
ieņemam vadošo vietu lieljaudas traktoru tirgus 
segmentā.

NEVIENS IZAICINĀJUMS NAV PAR MAZU. 
NEVIENS DARBS NAV PARLIELU.
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No turienes kur mēs nākam ir zināms, ko nozīmē 
strādāt dienu un nakti, ziemu un vasaru. Tikai 
mēs varam sabalansēt darbus un prasības, 
nepieļaujot kompromisus nevienā no tiem.

Mēs pazīstam savus klientus. Mēs nerunājam 
daudz, bet klausāmies Jūsu teiktajā, ka izvēloties 
Valtra ir svarīgi trīs aspekti: Traktoram ir jābūt 
uzticamam darbos visa gada garumā, gadu 
no gada. Tam ir jābūt ērtam lietošanā, veicot 
smagus darbus Un tā kopējām ekspluatācijas 
izmaksām ir jābūt zemām.

Pamatojoties uz šīm atziņām, mēs izstrādājām 
Valtra traktoru ceturtās paaudzes N sērijas 
modeli. Tam ir daudzas tādas pašas funkcijas 

kā lielajam brālim – T sērijas modelim, tikai 
kompaktākā formā. Patiesībā 185 ZS motors 
padara jaunos N sērijas modeļu traktorus par 
jaudīgākajiem 4 cilindru traktoriem, kādi vien 
eksistē un ar labāko jaudas/svara attiecību savā 
klasē. Šis traktors ir viegls un manevrētspējīgs, 
ar lielu jaudu uz riteņiem un jūgvārpstas 
piedziņas agregātu darbināšanai.

4 cilindru N sērijas traktori ir krietni Valtra  darba 
zirgi. Katru reizi, izstrādājot jaunus modeļus, 
mēs veicam dažādus uzlabojumus, tomēr viena 
lieta paliek nemainīga. Šis ir uzticams traktors, 
kas jums kalpos vissmagākajos darbos gadu no 
gada. 
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IEGULDIET NAUDU 
GUDRI.

Jūs savu naudu nopelnāt ar smagu darbu, un, to tērējot, jūs 
vēlaties saņemt lielu pievienoto vērtību. N sērijas traktori ir 
katra iztērētā centa vērti. Katru dienu, ikvienā gadalaikā N 
sērijas traktors patiešām ir Jūsu darba mašīna.
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Uzticamība gadu no gada
Mēs zinām – ja vēlamies padarīt darbu parei-
zi, mums tas ir jādara pašiem. Tādēļ galvenās 
traktoru sastāvdaļas tiek ražotas mūsu uzņē-
mumā. Mēs paši esam izstrādājuši un projek-
tējuši inteliģento šasiju, robusto transmisiju 
un plašo kabīni. AGCO Power „Sisu” ir Valtra 
motors jau vairāk nekā 60 gadu. Šis motors 
uzticamības ziņā izvirza standartu citiem.

Ērts lietošanā, veicot ikvienu darbu
N sērijas modeļi ir pietiekami jaudīgi, lai vilktu 
arklu, un pietiekami manevrētspējīgi, lai 
precīzi pārvietotu siena ruļļus. Tie nodrošina 
lielisku pārskatāmību precīzai darba veikšanai 
un daudzpusību, strādājot ar agregātiem, kam 
ir nepieciešama jūgvārpstas piedziņa. Ar N 
sērijas traktoriem jums nav jāstrādā smagi, 
jo jūs darbu varat paveikt gudri. Transmisijas 
vadība ar jauno piedziņas sviru nekad iepriekš 
nav bijusi tik ērta. Traktors ir kompakts, tomēr 
kabīnes iekšpuse sniedz plašumu un komfor-
tu. Ikdienas apkope ir vienkārša: eļļas līmeņa 
pārbaude un filtru tīrīšana praktiski neaizņem 

laiku. Visbeidzot jūs iegūstat traktoru, kas ir 
pielāgots tieši jūsu saimniecībai, – vajadzīgajā 
izmērā, aprīkotu ar tieši jums nepiecieša-
majām papildiespējām, saliktu rūpnīcā un ar 
garantijas segumu.

Zemas traktora kopējās izmaksas
Kopējās traktora izmaksas ir izvērtējamas, 
aptverot visu kā arī aplūkojot detaļas. Jūsu 
īpašumā ir strādīga darba mašīna, kas ir 
izstrādāta konkrētam veicamajam darbam. 
Tomēr esam ieviesuši vairākus jauninājumus. 
Tie ietver vairākas funkcijas, kas ļauj ietaupīt.  

Pateicoties 600 stundu apkopes intervālam, 
ir samazinātas apkopes izmaksas, turklāt 
AGCO Power motors tikai ar selektīvo kata-
lītisko redukcijas sistēmu  „SRC” nodrošina 
labāko degvielas šķidrumu ekonomiju. Izvē-
lieties „Premium Care” vai servisa līgumu, 
kas pielāgo ikmēneša izmaksas ikgadējo 
darba stundu skaitam. AGCO Finance 
palīdzēs jums atrast optimālu samaksas un 
traktora lietošanas risinājumu. Visbeidzot – 
izvēloties oriģinālās Valtra rezerves daļas 
un apkopi, jūsu traktoram tiek garantēta 
augstākā tālākpārdošanas vērtība.
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PIEMĒROTS RĪKS 
DARBAM – DAROT MAZĀK, 
PAVEIC VAIRĀK.
Paveiciet vairāk ar mazāku piepūli, izmantojot 
darbam pareizos rīkus. Mēs izgatavojam jūsu 
prasībām atbilstošu traktoru, radot darba 
mašīnu, kas ir tikpat daudzpusīga, cik jūs pats. 
Piesakieties testa braucienam!
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1. Skyview kabīne ar redzamību 365 dienas gadā – logu virsmas laukums 
gandrīz 7 m2

2. Pneimatiskā kabīnes piekare AutoComfort

3. Hidrauliskā priekšējās ass piekare

4. Vējstikla tīrīšanas slotiņa ar 270° tīrīšanas leņķi un apsildāmi priekšējie un 
aizmugurējie logi

5. Maks. kopējais svars – 11 t

6. Pagriešanās rādiuss – 4,5 m

7. Integrētā priekšējās uzkares celtspēja – 35 kN, aizmugurējās uzkares 
celtspēja – 78 kN

8. Rūpnīcā uzstādīts priekšējais iekrāvējs ar integrētu lieta tērauda papildrāmi 

9. Ērta un klusa (70 dB) kabīne ar 1 vai 2 durvīm

10. Labākais tirgū pieejamais klīrenss jeb augstums no zemes (55 cm)

11. Elektriskā reversā stūrēšanas iekārta TwinTrac un sēdeklis ar 180° 
pagriešanās leņķi

12. Drošības videokameras

13. Jaudīgas LED darba gaismas

14. Jaudīgākais 4 cilindru motors ar maksimālo jaudu 185 ZS un 730 Nm griezes 
momentu

15. Valtra Power Management sistēma

16. EcoPower degvielas taupīšanas papildaprīkojums

17. Ekonomisks 4. pakāpes standarta motors tikai ar SCR sistēmu

18. 5-ātrumu transmisija Powershift komplektācijā ar HiTech, Active un Versu vai 
arī Direct CVT Bezpakāpju transmisija

19. Revolūcionārās powershift transmisijas 

20. Zemi apgriezieni tukšgaitā – 700 apgr./min.

21. Slodzes jutīga hidrauliskā sistēma ar sūkņa ražību līdz 200 l/min

22. 600 stundu apkopes intervāls

23. Integrēta standarta vai grozāma priekšējā uzkare

24. Degvielas tvertnes ietilpība līdz 300 l

25. Elektriska 3 ātrumu jūgvārpsta ar Sigma Power un sinhrono jūgvārpstu

26. Gaisa ieplūde motoram no jumta

27. ASR (Automātiskā buksēšanas kontrole)
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Kompakts no ārpuses, 
bet ietilpīgs iekšpusē. 
Iesēdieties vadītāja 
sēdeklī un atslābinieties. 
Ar komfortu un drošību 
saistītajos jautājumos mēs 
nepieļaujam kompromisus.
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KOMPAKTS NO ĀRPUSES, IETILPĪGS IEKŠPUSĒ.

Kvalitāte, kuru varat saskatīt, bet ne sa-
dzirdēt
Neatkārtojamā kabīnes izliektā forma nodro-
šina lielāku plašumu tur, kur tas ir nepiecie-
šams, – plecu un elkoņu augstumā. Gandrīz 
7 m2 plašais logu virsmas laukums nodrošina 
izcilu redzamību. Kabīnes priekšējā daļa 
ir sašaurināta, dodot vietu izpūtējam un  
paaugstināti gaisa ieplūdes sistēmai. Kabīne 
ir piemērota braukšanai atpakaļgaitā – to 
nodrošina TwinTrac sistēma, sēdeklis ar 180° 
pagriešanas leņķi un plašā brīvā zona kājām 
kabīnes aizmugurējā daļā. 

Kā ierasts Valtra traktoros, N sērijas kabīne ir 
klusa darbavieta. Pamatīgās, precīzi piegulo-
šās durvis (viena vai divas), izcilā izolācija un 
samazināts caurumu skaits caurulēm kabīnē 
ļauj uzturēt trokšņu līmeni aptuveni 70 dB ro-
bežās. Kabīnē papildu troksnis nav dzirdams 
pat smagos darba apstākļos.

Jo labāka redzamība, jo labāk sokas darbs
Pateicoties 365 dienu redzamības koncepci-
jai, Valtra kabīne nodrošina lielisku redzamī-
bu visos virzienos dienā un naktī, ziemā un 
vasarā, braucot atpakaļgaitā vai strādājot ar 
priekšējo iekrāvēju. Jaunā Skyview kabīne, 
kas ir pieejama kā papildaprīkojums, nodro-
šina izcilu redzamību, braucot atpakaļgaitā, 
un lielisku redzamību, strādājot ar priekšējo 
iekrāvēju. Šaurie statņi un izpūtējs ļauj jums 
saskatīt vairāk. Vējstikla tīrīšanas slotiņa ar 
270° tīrīšanas leņķi nodrošina labu redzamību 
caur priekšējo vējstiklu jebkādos laika apstāk-
ļos. Augstākās kvalitātes LED darba gaismas 
nodrošina redzamību visos virzienos. Tumšā 
paneļa režīms ļauj jums samazināt salona ap-
gaismojumu, tādējādi palielinot redzamību ār-
pusē. Divas drošības videokameras nodrošina 
labu sakabes āķa vai agregāta pārredzamību.

Nestrādājiet smagāk. Strādājiet gudrāk.
Ar jauno 5 ātrumu Powershift vai Direct bez-
pakāpju transmisiju viss, kas jums ir nepiecie-
šams, atrodas tvēriena attālumā. Piedziņas 
svira braukšanai un kursorsvira hidrauliskās 
sistēmas vadīšanai. Jums ir pieejamas četras 
sēdekļa izvēles iespējas – no mehāniskās 
piekares līdz Valtra Evolution sēdeklim ar 
gaisa kondicionēšanas sistēmu un pneima-
tisko piekari. Ir pieejami divi kabīnes piekares 
veidi – luksusa pneimatiskā AutoComfort sis-
tēma un jaunā mehāniskā piekares sistēma. 
Visbeidzot – darba diena ir gara, tādēļ kabīnē 
ir aukstuma kamera, lai jūsu pusdienas vien-
mēr būtu svaigas.

Tehnoloģija ir otrajā plānā. Galvenais ir 
vienkārša lietošana. Runa nav par tehnoloģiju. 
Runa ir par darba padarīšanu pēc iespējas 
vienkāršāk un efektīvāk. Automātiskās funkci-
jas atrodas tvēriena attālumā, kad vien tās ir 
nepieciešamas: nospiediet pogu ECO un ie-
slēdziet U-Pilot apgriešanās vadības sistēmu 
vai transmisijas automātiku, lai liktu trakto-
ram darboties pašam. Izmantojot AutoGuide 
funkciju, precizitāte ir iegūstama līdz pat 
centimetram/decimetram. Plašo 12,1 collas 
termināli un AgCommand telemetrijas risināju-
mus iespējams uzstādīt rūpnīcā, un brīdī, kad 
traktors tiek piegādāts jūsu saimniecībā, tie ir 
gatavi lietošanai, nodrošinot tos pašus servisa 
un garantijas noteikumus.
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SPECIALIZĒJIETIES 
JEBKURĀ JOMĀ. BEZ 
KOMPROMISIEM.

Darba zirgs jaukta tipa lauksaimniecībai
Jaunās N sērijas modeļi ir jaudīgākie 4 cilindru 
traktori šajā nozarē, to jauda ir līdz pat 185 ZS 
un griezes moments līdz 730 Nm. Ar hidraulis-
ko sistēmu, kuras ražība ir līdz 200 l/min, jūsu 
agregātiem tiek nodrošināta 78 kN celtspēja 
aizmugurē un 890 mm celšanas diapazons. 
Optimāla garenbāze un ideālais 40–60 % svara 
sadalījums nodrošina labu saķeri ar augsni un 
labu līdzsvaru, strādājot ar priekšējo iekrāvēju. 
Iespējams izvēlēties arī rūpnīcā uzstādāmās te-
lemetrijas un precīzās stūrēšanas palīgsistēmas 
(ar precizitāti līdz centimetram).

Lielisks darbam pļavā
Šim traktoram piemīt iespaidīga manevrētspēja 
grūti piekļūstamās vietās – pat ar priekšējo ie-
krāvēju un priekšējo uzkari pagrieziena rādiuss 
ir tikai 4,5 m. Traktora manevrētspēju iespējams 
uzlabot vēl vairāk, izvēloties Valtra regulējamo 
QuickSteer funkciju. Ir pieejams daudzvei-
dīgs papildaprīkojums, piemēram, integrētais 
priekšējais iekrāvējs ar hidraulisko asistentu, 
Skyview kabīne izcilai redzamībai, lielai slodzei 
paredzētas asis, Sigma Power papildjauda, līdz 
7 hidrauliskajiem vārstiem aizmugurē un 4 vār-
stiem priekšpusē, 40/50 km/h papildiespējas un 
sakabes āķi, kas darbojas precīzi kā pulksteņa 

mehānisms. Priekšējā jūgvārpsta un aizmugu-
res 3 ātrumu jūgvārpsta ar papildiespēju regulēt 
to atkarībā no braukšanas ātruma nodrošina 
jūsu agregātiem neatkārtojamu jaudu.

Līgumdarbiem, vairākiem darbiem vienlaikus 
un daudz kam citam
Diennaktī ir 24 stundas, un katru stundu ir 
veicams cits darbs. Jūs varat pielāgot Valtra N 
sērijas traktoru tā, lai tas precīzi atbilstu jūsu 
prasībām, vienalga, vai tie būtu līgumdarbi, 
meža darbi vai komunālās saimniecības darbi. 
Valtra Direct CVT transmisija ir lieliski piemērota 
vairāku darbu veikšanai vienlaikus un transporta 
darbiem, un tā nodrošina precizitāti, strādājot ar 
priekšējo iekrāvēju. Valtra kabīne un priekšējas 
ass piekare sniedz jums vairāk komforta nekā 
jebkurš cits zīmols. Darbam bezceļa apstākļos 
traktoru iespējams aprīkot ar 165 litru ietilpības 
tērauda tvertni, traktora apakšdaļas aizsardzību 
un 55 cm klīrensu – tās ir iespējas, kas paredzē-
tas smagiem darbiem, piemēram, mežizstrādei. 
Valtra unikālā TwinTrac atpakaļgaitas brauk-
šanas sistēma padarīs jūsu darba dienas vēl 
produktīvākas un ekonomiskākas. Neatkarīgi no 
tā, kādu darbu veiksiet, ekonomiskajā režīmā 
(N114e un N154e) jūs varat samazināt degvie-
las patēriņu vēl par 10 %.
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N sērijas modeļi nodrošina nepārspējamu 
daudzpusību, lai ko jūs darītu –dažādus 
lauksaimniecības, lopkopības, komunālo saimniecību 
darbus vai līgumdarbus. Izvēlieties sev piemērotāko 
jaudu, transmisiju, hidraulisko sistēmu un 
papildiespējas. AGCO Finance piedāvā nepārspējamu 
iespēju izvēlēties apmaksas grafiku, kas precīzi 
atbilst jūsu vajadzībām.
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IZMĒRAM NAV NOZĪMES. 
VISU IZŠĶIR VEIKTSPĒJA.

N sērijas traktori ir aprīkoti ar savā tirgus segmentā 
jaudīgāko un ātrākās reakcijas 4 cilindru motoru. 4,9 litru 
motora nodrošinātā jauda ir no 115 līdz 185 ZS un griezes 
moments – līdz 730 Nm. AGCO Power motori ir ikviena 
Valtra traktora sirds jau kopš tā brīža, kad mēs uzsākām 
traktoru ražošanu. Jūsu nākamajai darba mašīnai ir 
vairāk nekā 60 gadus ilga vēsture un vairāk nekā 
10 000 darba stundas ilgs mūžs priekšā.
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Samaziniet ātrumu un Jūsu traktors kalpos 
ilgāk
Valtra piedāvā divus EcoPower modeļus, kas 
ļauj atlasīt motora uzstādījumu, lai samazinātu 
degvielas patēriņu. Motora griezes moments 
palielinās, bet augšējo apgriezienu skaits un 
vidējais virzuļa ātrums tiek samazināti par 20 
procentiem. Tādējādi ne vien tiek samazināts 
motora troksnis un vibrācijas, bet arī tiek 
ietaupīta degviela – līdz pat 10 procentiem! 
Samazinātais apgriezienu skaits un virzuļa 
lineārais ātrums samazina motora nolietojumu 
un palīdz jūsu traktoram kalpot ilgāk.

Kad ir nepieciešama papildu jauda
Sigma Power nodrošina papildu jaudu, 
strādājot ar jūgvārpstas piedziņu. Šī sistēma 
ir īpaši noderīga, strādājot ar agregātiem, 
kuru vadībai ir nepieciešama liela jūgvārpstas 
jauda, piemēram, ar šķeldotāju, pļāvēju vai 
ecēšām. Lietojot jūgvārpstu lielas slodzes 
apstākļos, motors automātiski palielina jaudu 
līdz pat 10 ZS. Sigma+ sistēma nodrošina 
papildu jaudas palielinājumu līdz 20 ZS darbā 
ar N174 modeli.

Pareizā izvēle jau no paša sākuma
2008. gadā mēs izlēmām paļauties uz 
vienu tehnoloģiju – „Tikai SCR” . Šodien 
mēs redzam lielu atšķirību salīdzinājumā 
ar daudziem mūsu konkurentiem. „Tikai 
SCR” ir sistēma, kurai nav nepieciešams 
veikt apkopi, tai nav detaļu, kas varētu 
nosprūst vai nodilt. DOC un SCR katalītiskie 
pārveidotāji attīra izplūdes gāzes, neveicot 
reģenerāciju un neizmantojot daļiņu filtrus. 
Valtra traktori ir nepārspējami uzticamības 
ziņā un vienlaikus vienkārši uzturami, tādā 
veidā tiek samazinātas jūsu traktora kopējās 
ekspluatācijas izmaksas un jūs varat strādāt 
nepārtraukti.
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KATRS IETAUPĪTAIS LITRS
IR NAUDA BANKĀ.
Jūs iegūstat vajadzīgo jaudu – nepieciešamajā laikā un vietā. 
Traktoram ir pietiekama jauda agregātu vilkšanai un jūgvārpstas 
darbināšanai, bet tā tiek lietota tikai pēc vajadzības. Tālāk ir uzskaitīti 
tikai daži Valtra traktoru jaudas vadības risinājumu piemēri.

IETAUPA JŪSU NAUDU
• Automātiskā pretbuksēšanas kontrole 

(ASR): šī sistēma ir paredzēta drošai 
un efektīvai saķeres nodrošināšanai, 
optimizējot riteņu izbuksēšanu un efektīvi 
pārnesot jaudu uz zemi.

• Valtra Power Management sistēma: 
N174 modelis ar elektroniski vadāmo 
jaudas vadības sistēmu sniedz papildu 
20 ZS jaudu jūgvārpstai un transporta 
darbiem pēc vajadzības. Izmantojot 
motora apgriezienu kruīzi, traktors 
automātiski atgriezīs izvēlētos jūgvārpstas 
apgriezienus.

• Augstas precizitātes Comon Rail 
degvielas iesmidzināšanas sistēma: 
jaunā 2000 bāru sistēma nodrošina 
smalkāku degvielas strūklu un precīzu 
degvielas iesmidzināšanas momentu, kas 
paaugstina degvielas efektivitāti.

• Efektīva turbo-tehnoloģija: viens 
turbokompresors ar elektroniski vadītu 
pārplūdes vārstu nodrošina ātrāku motora 
reakciju, labāku griezes momentu pie 
zemiem motora apgriezieniem un teicamu 
uzticamību.

• EcoPower režīms: degvielas patēriņa 
ziņā draudzīgie N114 eco un N154 eco 
modeļi ļauj panākt degvielas patēriņa 
samazinājumu līdz 10 % un motora 
nolietojuma samazināšanos.

• EcoSpeed: EcoSpeed traktoriem ir 
ievērojamas priekšrocības, jo maksimālais 
ātrums 40 km/h tiek sasniegts pie 1600 
motora apgriezieniem minūtē(šis ir visbiežāk 
izmantotais ātrums).

• Zemi apgriezieni tukšgaitā: 700 apgr./min 
salīdzinājumā ar konkurentu piedāvātajiem 
850 apgr./min ļauj jums ietaupīt degvielu un 
samazināt trokšņu līmeni brīdī, kad traktors 
ir apstādināts vai tiek veikta agregātu 
pievienošana.

• Dzesēšanas sistēma: atjautīgā 
dzesēšanas sistēma, gaisa ieplūde no 
jumta, elektroniskā Visco ventilatora vadība 
un uzlabotā karstuma novadīšanas sistēma 
palīdz nodrošināt zemāku degvielas 
patēriņu. Ikvienam sīkumam ir pareizais 
izmērs, tādējādi tiek nodrošināta optimāla 
veiktspēja kompakta izmēra traktorā.
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VALTRA JAUDAS RISINĀJUMS
Ļaujiet mums palīdzēt, lai jūs spētu paveikt vairāk. Valtra jaudas risinājums 
ir plašs novatorisku risinājumu kopums, kas ļauj samazināt degvielas 
patēriņu un emisijas līmeni, kā arī uzlabot piedziņas sistēmas darbības 
efektivitāti. AGCO Power motori ir spējuši samazināt NOx (slāpekļa oksīdu) un 
PM (cieto daļiņu) emisijas par 80 % salīdzinājumā ar 1996. gada līmeni. Valtra 
nepārtraukti attīstās, piedāvājot novatoriskus risinājumus, kas samazina 
degvielas patēriņu un emisijas līmeni.

Mazāk buksēšanas, vairāk 
saķeres
Jaunā revolucionārā 
pretbuksēšanas kontrole 
(ASR) automātiski regulē 
riteņu buksēšanu, lai uzlabotu 
saķeri, vienlaikus ievērojami 
uzlabojot degvielas ekonomiju. 
Šī funkcija papildina 
pilnpiedziņas un diferenciāļa 
bloķētāja automātiku un 
tradicionālo AutoControl 
Power izslīdes vadību Versu 
un Direct modeļiem.

SAUDZĒ JŪSU TRAKTORU
• Revolucionārās Powershift transmisijas: nākamās paaudzes 

transmisija un motora vadības programmatūra vienmēr nodrošina 
jūsu darbam nepieciešamo griezes momentu. Inteliģentā automātika 
gādā par to, lai jums vienmēr tiktu nodrošināta nepieciešamā jauda 
pareizajā pārnesumā, tādējādi ietaupot degvielu. Vadīt traktoru ar CVT 
un Powershift transmisiju ir vieglāk nekā automobili ar automātisko 
ātrumkārbu. Koncentrējieties uz savu darbu, vienlaikus izbaudot labāko 
braukšanas pieredzi nozarē.

• Sistēma „Tikai SCR”: tehniskais risinājums, kam nav nepieciešama 
apkope un nav detaļu, kas varētu nolietoties, nodrošina vislabāko kopējo 
degvielas šķidrumu ekonomiju, neveicot izplūdes gāzu recirkulāciju. 
Tādējādi nav nepieciešami ne dārgi dīzeļdaļiņu filtri, ne arī mainīgas 
ģeometrijas turbokompresori.
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HITECH

> 5 ZS, ar atvērtā centra 73/90 litru hidraulisko sistēmu

> Mehāniska hidraulikas vadība
HiTech ir pieejams arī ar turbīnas veida sajūga 
papildaprīkojumu, nodrošinot papildu ērtības un precizitāti, 
strādājot ar priekšējo iekrāvēju un veicot komunālās 
saimniecības darbus.

ACTIVE

> 5 ZS, ar slodzes jutīgu hidrauliku 

> Mehāniska hidraulikas vadība
Valtra Active ir revolucionāra Powershift transmisijas 
tehnoloģija ar slodzes jutīgu hidraulisko sistēmu, kas 
darbojas ar ražību līdz 200 l/min, hidraulisko asistentu un 
atsevišķu eļļu hidraulikai un transmisijai. 

HiTech un Active sistēmās transmisijas vadība ir 
robotizēta, un tajās nav mehānisku pārnesumu sviru. Šos 
traktorus ir iespējams aprīkot ar ērti satveramu vadības 
sviru vai vadības roku balstu, kas ļauj regulēt visus 
ātrumus, izmantojot nelielo pārnesumu vadības sviru un 
kruīza kontroli.

VERSU

> 5 ZS, ar slodzes jutīgu hidrauliku

> Elektriska hidraulikas vadība

> Valtra Arm elkoņa atbalsts ar displeju

> Vienkārši transmisijas un hidrauliskās sistēmas  
 iestatījumi
Valtra Versu ir jaunās paaudzes Powershift transmisiju līderis 
– modelim ir elektroniska hidraulikas vadība, hidrauliskais 
asistents, 115, 160 vai 200 litru ražība un atsevišķa eļļa 
hidraulikai un transmisijai. Vadība tiek veikta automātiskajā vai 
manuālajā režīmā, izmantojot piedziņas sviru. Izvēloties Versu 
transmisiju, jūs iegūstat Powershift transmisijas lietošanas 
viegluma un CVT manevrējamības apvienojumu.

NEPĀRSPĒJAMAS 
IZVĒLES IESPĒJAS

Valtra N sērija piedāvā plašākās izvēles iespējas – mūsu 
pieredzējušie konsultanti jūsu darba mašīnu pielāgos tā, lai tā 
precīzi atbilstu jūsu vajadzībām. Šajā klasē Valtra piedāvā sešas 
dažādas jaudas  un piecas transmisijas un hidrauliskās sistēmas 
kombinācijas: HiTech, HiTech ar HiTrol, Active, Versu un Direct. Jūsu 
Valtra N sērijas HiTech un Active modeļus iespējams aprīkot ar 
standarta lietotāja vadību vai ar praktisko un ērto Valtra ARM elkoņa 
atbalsta vadību.
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DIRECT CVT- bezpakāpju

> CVT ar slodzes jutīgu hidrauliku

> Elektriska hidraulikas vadība

> Valtra Arm elkoņa atbalsts ar displeju
Šis ir konkrētās modeļu sērijas flagmanis. Piedziņas sviras 
vadības iespējas ļauj regulēt paātrinājumu un ātruma 
samazinājumu, izmantojot tikai vienu roku. Daudzpusīgie 
ātruma uzstādījumi ir vēl vairāk pilnveidoti. Mēs piedāvājam 
arī manuālu transmisijas vadību, kas ir nepieciešama darbā ar 
noteiktām augu kultūrām.

Pievienojieties Powershift transmisijas 
revolūcijai
Valtra Powershift transmisija ir 
vienmērīgākā transmisijastarp analogiem. 
Noņemiet kāju no sajūga pedāļa, un jūs 
automātiski pārņemat vadību – ar Valtra 
jūs varat vadīt savu Powershift transmisijas 
traktoru gluži kā Bezpakāpju CVT. Lietojot 
automātiskos režīmus, pārslēgšanās 
tiek veikta automātiski, ņemot vērā 
nepieciešamās paātrinājuma un griezes 
momenta prasības, un jūs vienmēr iegūstat 
maksimālo degvielas ietaupījumu.

5 pakāpju Powershift transmisijai ir četri 
diapazoni, un tā pieejama modeļiem 
HiTech, Active un Versu. Ar diviem 

pazeminātajiem papildu diapazoniem 
transmisija nodrošina 30 pārnesumus abos 
virzienos (uz priekšu un atpakaļgaitā). 
Jaunā vadības svira, kurai ir manuālie un 
automātiskie režīmi, padara pārslēgšanu 
precīzu un vienkāršu. Šiem modeļiem ir arī 
Hill-Hold funkcija, kas ļauj uzsākt braukšanu 
vienmērīgi, izmantojot tikai akseleratora 
pedāli, tad, kad jāsāk braukt pret nogāzi.

Valtra Active un Versu modeļiem ir 
revolucionāra, patentēta hidrauliskā 
asistenta funkcija, kas automātiski 
nodrošina lielāku hidrauliskās sistēmas 
ražību gan stāvot, gan braucot, vienlaikus 
neietekmējot braukšanas ātrumu. To nespēj 
neviena cita Powershift transmisija!
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KĀPĒC SAMIERINĀTIES AR LABĀKO,
JA VARAT IEGŪT VĒL VAIRĀK?

Valtra Unlimited papildaprīkojumi  sniedz neierobežotas 
iespējas. Iegūstiet unikālu virsbūvi, izvēloties īpašu krāsu, 
vai izvēlieties ādas vai hromētu salona elementu apdari. 
Izvēlieties īpaša pielietojuma papildiespējas, piemēram, 
greideri, vai traktoru aprīkotu militārām vajadzībām. Viss 
tiek uzstādīts rūpnīcā, un visam tiek nodrošināts rūpnīcas 
garantijas segums.

Iespējām nav robežu!
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KATRS 
SAIMNIEKS IR 
PERSONĪBA.
GLUŽI KĀ 
IKVIENS N 
SĒRIJAS 
TRAKTORS.
Uzņēmums Valtra ir pazīstams 
ar pasūtījumu sistēmu „A la 
Carte”. Pielāgojiet savu traktoru, 
konsultējoties ar izplatītāju 
un izmantojot elektronisko 
pasūtījumu konfigurātoru. 
Tādējādi mēs precīzi 
nodrošināsim  darba mašīnas 
atbilstību jūsu prasībām.
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1. Hidrauliskā priekšējās ass piekare / 100 mm 
brīvkustība, izcilas svārstības un 7,5 tonnu kravnesība 
– hidrauliski pneimatiskā piekare nodrošina lielisku 
braukšanas komfortu ikviena darba veikšanas laikā.

2. Jumta logs / Lielākais jumta logs savā tirgus segmentā 
nodrošina nevainojamu pārskatāmību darbā ar priekšējo 
iekrāvēju. Logs ir atverams. Standarta komplektācijā ir 
iekļauts manuāli aizverams saules aizsargs. Apstiprināta 
aizsardzības spēja pret krītošiem objektiem (FOPS).

3. AutoComfort / Pašlīmeņojošā pneimatiskā kabīnes 
piekare palielina darba komfortu, veicot piekares 
pielāgošanu atbilstoši darba videi.

4. Skyview jumts / Jaunais Skyview jumts paver jūsu 
skatam debesis. Jumts nodrošina labāko iespējamo 
redzamību, braucot atpakaļgaitā. Logu tīrītāja slotiņa ir 
iekļauta standarta komplektācijā.

5. Premium klases audiosistēma / Nākamās paaudzes 
150 vatu (25 W + 25 W + 100 W) audiosistēma spēj 
nodrošināt izcilu skaņas kvalitāti, pateicoties diviem 
augstas kvalitātes integrētiem jumta divvirzienu 
skaļruņiem, kas ir īpaši pielāgoti Valtra traktoriem, ar 
Bluetooth atskaņotāju, aktīvo zemfrekvenču skaļruni un 
pastiprinātāju.

6. Premium klases darba gaismas / LED darba gaismas 
nakti pārvērš dienā. Komplektācijā ietilpst 2 priekšējās, 4 
aizmugurējās un 2 + 2 vidusdaļā uzstādītas LED darba 
gaismas.

7. Apsildāms vējstikls / Neredzamais sildītāja tīklojums 
efektīvi notīra aizsvīdušu un atkausē aizsalušu vējstiklu. 
Šī funkcija nodrošina izcilu redzamību gan ziemā, gan 
vasarā.

8. Sigma Power / Vairāk jaudas, strādājot ar jūgvārpstas 
piedziņu.

9. TwinTrac / Strādājiet vienlīdz produktīvi, gan braucot 
uz priekšu, gan atpakaļgaitā, – tā ir unikāla sistēma, 
ko nodrošina tikai Valtra traktori. TwinTrac ļauj traktora 
vadītājam veikt dažādu veidu darbus vēl produktīvāk. 
Turklāt, braucot atpakaļgaitā un izmantojot šo sistēmu, 
vadītāja ķermenis un prāts tiek pakļauti daudz mazākai 
piepūlei.

10. Drošības videokamera (1–2) / Labai sakabes 
āķa, agregāta vai abu komponentu pārredzamībai. 
Komplektācijā ir iekļautas divas kameras. Viena kamera 
ir uzstādīta kabīnes aizmugurējā daļā, savukārt otra 
(nepiestiprināta) tiek piegādāta ar 10 metru vadu, un to 
ir iespējams uzstādīt uz kāda agregāta vai jebkurā citā 
traktora vietā. Komplektācijā ir iekļauts arī displejs.

11. Aukstuma kamera / Iebūvēta elektriska aukstuma 
kamera ar 8,4 litru ietilpību ļauj tajā ērti uzglabāt 1,5 litru 
dzēriena pudeli. Atrodas vadītāja kreisajā pusē.

12. U-Pilot / Apgriešanās vadības programma, kuru 
iespējams ierakstīt vai rediģēt manuāli. Šī sistēma ļauj 
traktora vadītājam koncentrēties uz agregātu un tā 
darbībām, neveicot funkciju pārvaldīšanu.

13. Evolution sēdeklis / Izcils komforts ar pneimatisko 
piekari. Automātiskā līmeņa regulēšana, regulējamās 
amortizācijas, dzesēšanas un apsildes funkcijas ļauj jums 
justies komfortabli arī visgarākajās darba dienās.

14. Pasažiera sēdeklis / Plašums arī līdzbraucējam. 
Pasažiera sēdekli iespējams noliekt uz leju un izmantot kā 
galdiņu.

15. Riepu izvēles iespējas / Plašs riepu klāsts 
visdažādākajiem darbiem un lietojuma veidiem.

16. Instrumentu kaste / Uzglabājiet savus instrumentus 
drošā vietā. Instrumentu kastes novietne atrodas ūdeni 
necaurlaidīgā tehniskajā nodalījumā zem labās puses 
pakāpieniem.

17. Grozāma priekšēja piekare / Valtra LH uzkare ļauj 
to pagriezt līdz ar priekšējiem riteņiem tik tālu, cik 
nepieciešams, tādējādi atvieglojot pļaušanu līkumos 
vai pagriešanos stūros, jo tiek aptvertas visas vietas. 
Priekšējās uzkares pagriešanu var kontrolēt manuāli 
vai automātiski – pļaušanas darbiem labākā izvēle ir 
automātika.

18. Tērauda tvertne / Rūpnīcā uzstādītās tvertnes ietilpība ir 
165 litri. Uzlabots klīrenss, kas padara traktora apakšdaļu 
pilnīgi līdzenu. Tvertne ir izgatavota no izturīga, augstas 
kvalitātes lokšņu metāla, kas pasargā to no triecieniem, 
braucot pa pilnīgu bezceļu.

19. Mehāniskā kabīnes piekare / Mehāniskā piekare uzlabo 
darba komfortu. Piekari iespējams regulēt atbilstoši 
kabīnes svaram.

20. Klienta vārds / marķējums ar jūsu vārdu abās kabīnes 
pusēs.

21. 7 standarta krāsas / Sarkana, zila metāliska, melna 
metāliska, balta metāliska, sarkana metāliska, sudraba 
metāliska, zaļa metāliska.

22. Priekšējā jūgvārpsta / Integrēta priekšējā jūgvārpsta ar 
rotācijas ātrumu 1000 apgr./min pretēji pulksteņa rādītāju 
kustības virzienam.

23. Priekšējais uzkare / 3,5 tonnu celtspēja.
24. Logu tīrītājs ar 270° tīrīšanas leņķi / Laba redzamība 

365 dienas gadā. Vējstikla tīrīšanas slotiņa ar 270° 
tīrīšanas leņķi ļauj nodrošināt maksimālu redzamību 
sarežģītos apstākļos. Intensīva lietus laikā tīrīšanas leņķis 
tiek samazināts, lai palielinātu tīrīšanas ātrumu.

25. 50 km/h / Līdz 53 km/h pie mazākiem motora 
apgriezieniem.

26. Motora sildītājs / Dīzeļa sildītājs / Ar degvielu 
darbināmais motora sildītājs nodrošina patīkami 
siltu kabīni pat visaukstākajos rītos. Sildītāja darbību 
iespējams vadīt ar mobilā tālruņa palīdzību.

27. Atsvari / Priekšpusē, aizmugurē, riteņu diskos un 
apakšējais.

28. Hidraulisko vārstu bloki / Aizmugurē 6/4, priekšpusē 4.
29. Power Beyond hidrosistēmas atplūdes sistēma
30. Priekšējā hidraulika
31. Hidrauliskais sūknis / 73/90/115/160/200 l/min. Plašs 

lieljaudas sūkņu klāsts nodrošina tieši tādu ražību, kāda 
nepieciešama jūs darba paveikšanai.

32. Apakšdaļas aizsardzība / 6 mm traktora apakšdaļas 
aizsardzība pasargā traktoru meža un tīruma darbos. Šī 
aizsardzība neietekmē traktora izcilo klīrensu.
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MŪSU TEHNOLOĢIJA, 
JŪSU PRODUKTIVITĀTE.

N sērijas traktoros jaunākās AGCO tehnoloģijas ir ērti izmantojamas 
produktivitātes un rentabilitātes paaugstināšanai. FUSE stratēģijas 
ietvaros AGCO aktīvi izstrādā jaunas precīzās lauksaimniecības 
tehnoloģijas. FUSE ir atvērtā tipa stratēģija, kas var tikt pielietota 
dažādu ražotāju tehnikai, produktiem un lietojuma veidiem. Tādējādi 
jūs varat pārvaldīt visas savas saimniecības tehnikas vienības un 
aprīkojumu, izmantojot vienu sistēmu. FUSE nodrošina arī N sērijas 
saderību ar nākotnes tehnoloģijām.
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VISAI JŪSU SAIMNIECĪBAI
UN VISAI JŪSU TEHNIKAI
Telemetrijas sistēma AgCommand ir svarīga 
AGCO FUSE stratēģijas daļa. Izmantojot dato-
ru vai viedtālruni, jūs varat gandrīz reāllaikā 
piekļūt savas lauksaimniecības tehnikas 
pamatdatiem, tostarp motora, atrašanās 
vietas un darba stundu datiem.

Valtra Smart sniedz nozarē labāko pakalpojuma 
atbalstu. Šis rīks ir pieejams tiešsaistes kopienā 
MyValtra. Ar tā palīdzību iespējams arī izvēlēties 
darba veikšanai optimālo jaudas, transmisijas un 
hidraulikas kombināciju.

PRECĪZA AUTOMĀTISKĀS STŪRĒŠANAS 
SISTĒMA
Auto-Guide 3000TM ir AGCO automātiskās 
stūrēšanas sistēma, kas tiek izmantota jau 
tūkstošos traktoru. Šī uzlabotā sistēma palīdz 
ietaupīt laiku, degvielu un materiālus, vienlaikus 
samazinot traktora dažādo vadītāju darba 
snieguma atšķirības. Visi N sērijas traktori ir 
saderīgi ar AgCommand un Auto-Guide 3000, un 
tos var aprīkot ar šīm sistēmām jau rūpnīcā.

BRAUCIET GUDRI, IZMANTOJOT FUSE 
SAVIENOTOS PAKALPOJUMUS
Jaunā Valtra Smart sistēma iepazīstina ar jauna 
līmeņa braukšanas stilu un rentabilitāti. Jums ir 
iespējams izpētīt sava traktora statistiku un konkrēta 
darba veikšanas izmaksu struktūru, bet, pats 
svarīgākais, jūs saņemat norādes, ko varat izmantot 
braukšanas optimizēšanai un darba produktivitātes 
paaugstināšanai. Mēs varam palīdzēt jums analizēt 
traktora datus tiešsaistē, ļaujot jums braukt vēl 
ekonomiskāk.
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GLOBĀLS TĪKLS, 
LOKĀLA APKOPE.
Mums ir svarīgi, lai jūsu traktors būtu uzticams un tiktu 
saglabāts labā darba stāvoklī gadu no gada. Kā daļa 
no pasaulē lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja 
AGCO mēs varam piedāvāt pakalpojumus, kas ļauj jums 
pārvaldīt visu ražošanas ķēdi un uzlabot produktivitāti.

JŪSU PERSONĪGAIS VALTRA 
IZPLATĪTĀJS
Jūsu Valtra izplatītājs ir labākais traktoru 
un to agregātu pārzinātājs jūsu reģionā. 
Izplatītājs pārzina jūsu traktora tehniskos 
aspektus un izaicinājumus, ar kuriem jums 
jāsaskaras. Jūs vienmēr varat vērsties 
pie sava izplatītāja un saņemt augstākās 
kvalitātes pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai 
jūs interesē aprīkojums, apkope, rezerves 
daļas, traktora pārdošanas iespējas vai 
jauna traktora pasūtīšana. Katrs Valtra 
izplatītājs ir neatkarīgs uzņēmējs, tāpat kā 
jūs, un pastāvīgi pilnveido savu darbību 
un palīdz to darīt arī jums. AGCO veic 
ikgadējas izplatītāju pārstāvju revīzijas, lai 
pārliecinātos, vai jūs saņemat iespējami 
labāko pakalpojumu.

VALTRA PREMIUMCARE
Programma Valtra PremiumCare ļauj 
elastīgi paredzēt apkopes izmaksas pret 
veikto ieguldījumu, ļaujot jums labāk 
pārvaldīt izmaksas. Regulāra apkope un 
pilna apkopes darbu vēsture ļauj maksimāli 
palielināt jūsu traktora tālākpārdošanas 
vērtību. Programma Valtra PremiumCare 
ļauj arī samazināt aprites cikla izmaksas. 
Izmantojot programmu Valtra PremiumCare, 
jūs varat standartizēt apkopes darbu 
izmaksas līdz pat 10 000 darba stundu 

periodā. Papildus tam programma Valtra 
PremiumCare ietver piecu gadu vai 6000 
stundu paplašināto rūpnīcas garantiju. 
Programma Valtra PremiumCare ir 
pieejama visiem Valtra modeļiem.

VISS NEPIECIEŠAMAIS – VIENMĒR 
PIEEJAMS
Valtra daudzpusīgais rezerves daļu serviss 
var piegādāt jums nepieciešamās detaļas 
24 stundu laikā. Tādējādi jūs saglabājat 
sava traktora ražīgumu saspringtākajā 
aršanas un ražas novākšanas laikā. Etiķete 
AGCO Parts apliecina, ka jūs saņemat 
oriģinālas Valtra rezerves daļas, kas ir 
rūpīgi pārbaudītas.

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 turpinātu 
darboties nevainojami sezonu no sezonas. 
Turklāt tādējādi tiek saglabāta augsta jūsu 
traktora tālākpārdošanas vērtība.
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PROBLĒMAS VAR RADĪT LAIKA 
APSTĀKĻI, BET AGCO FINANCE 
RŪPĒJAS PAR RISINĀJUMIEM.

AGCO Finance ir ātra un droša finansējuma iespēja, iegādājoties 
traktoru. Finansējuma piešķiršana tiek izvērtēta individuāli, balstoties 
uz datiem par jūsu apgrozījumu un jūsu darbības virzienu: pastāstiet, 
kādu summu esat gatavs maksāt mēnesī, un mēs jums izstrādāsim 
individuāli pielāgotu maksājumu grafiku atbilstoši jūsu vajadzībām, 
ņemot vērā arī sezonalitāti. AGCO Finance piedāvā arī cita veida finanšu 
pakalpojumus, piemēram, līzingu, nomu un apdrošināšanu. Pakalpojumu 
veidi dažādās valstīs atšķiras, tādēļ sazinieties ar savu tuvāko dīleri, lai 
iegūtu informāciju par pieejamajām iespējām.
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PAR AGCO
AGCO (NYSE: AGCO) ir pasaulē vadošais lauksaimniecības tehnikas 
izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs. AGCO atbalsta produktīvāku 
lauksaimniecību, piedāvājot pilnu traktoru, kombainu, siena 
sagatavošanas agregātu, miglotāju, lopbarības sagādes agregātu, 
graudu uzglabāšanas un proteīna ražošanas sistēmu, sēšanas un lauku 
apstrādes aprīkojuma un rezerves daļu klāstu. AGCO produkti tiek pārdoti 
kā pieci galvenie tehnikas zīmoli – Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey 
Ferguson® un Valtra® –, un tie tiek izplatīti visā pasaulē ar apmēram 3100 
neatkarīgu dīleru un izplatītāju starpniecību vairāk nekā 140 pasaules 
valstīs. AGCO ir dibināts 1990. gadā, un tā galvenā pārvalde atrodas 
Dulūtā, Džordžijas štatā ASV. 2014. gadā AGCO neto apgrozījums bija 
9,7 miljardi ASV dolāru. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni 
http://www.AGCOcorp.com. 

MY VALTRA 
Iegādājoties Valtra traktoru, jūs kļūstat par daļu no globālas 
tiešsaistes kopienas, kuru mēs saucam par MyValtra. Jautājiet 
pēc padoma, dalieties ar darba ikdienas pieredzi, iesūtiet 
fotoattēlus un videoklipus un sazinieties ar citiem Valtra 
īpašniekiem vairāk nekā 50 pasaules valstīs.
www.myvaltra.com

„VALTRA TEAM” 
Valtra Team ir mūsu pircējiem paredzēts žurnāls, kas tiek 
izdots divreiz gadā. Katrā izdevumā ir ietverta noderīga 
informācija par jaunākajām inovācijām un efektīvākajām darba 
metodēm. Jūs varat arī piekļūt žurnāla arhīvam tiešsaistē un 
lasīt rakstus, kas datēti pat ar 2000. gadu.

„AGCO ACADEMY” 
Traktori un ar tiem saistītās tehnoloģijas, īpaši precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģijas, attīstās ļoti strauji. Valtra 
akadēmijā tiek pastāvīgi apmācīti Valtra izplatītāji un apkopes 
tehniķi. Jūsu Valtra izplatītājs un apkopes tehniķi vienmēr 
sniegs jums vērtīgāko un jaunāko informāciju. 

„VALTRA COLLECTION” 
Valtra Collection piedāvā augstas kvalitātes apģērbu un 
aksesuārus, kas paredzēti darbam un atpūtai. Materiāli un 
visas detaļas tiek atlasīti ļoti rūpīgi. Piemēram, jaunākā darba 
apģērba kolekcija ir izgatavota no viegliem, bet ļoti izturīgiem 
materiāliem. Arī stila aspekts vienmēr ir svarīgs, 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 mainīt priekšstatu par lauksaimniecību. Kopīgiem 
spēkiem mēs varam pārvarēt gaidāmos izaicinājumus un 
palielināt ražīgumu ilgtspējīgā un rentablā veidā. 

AGCO – PRIEKŠGALĀ – DROŠSIRDĪGI 
Mēs esam vieni no ietekmīgākajiem lauksaimniecības 
iekārtu ražotājiem pasaulē un ieņemam vadošo lomu 
produktu izstrādes, tehnoloģiju un klientu apkalpošanas 
jomā. 

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. 

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 nepieciešams. 

AGCO pārstāvība visā pasaulē nodrošina 
profesionālajiem lauksaimniekiem nepieciešamo 
agregātu pieejamību, lai maksimāli palielinātu ražību un 
nodrošinātu atbilstību pieaugošajām prasībām.

29

N sērijas / 115–185 ZS 



TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA

TRAKTORA MODELIS N104 N114E N124 N134 N154E N174
IZMĒRI
Ar riepām 460/85R38 520/85R38

Garenbāze [mm] 2665

Garums [mm] 4656

Augstums ar zemokabīni [mm] 2850 2900 --

Augstums, kabīne ar amortizāciju,augstākā 
kabīnes pozīcijā [mm]

2910 2960

SKYVIEW kabīnes augstums [mm, jebkurā 
pozīcijā]

+ 64

Pagriešanās rādiuss [m] 4.5

Degvielas ietilpība, standarta [l] 235

Degvielas ietilpība, ar papildtvertni/meža tvertne [l] 315/160

AdBlue ietilpība, standarta (meža) [l] 45 (25)

Augstums no zemes vidusdaļā [mm] 505 550

Svars (priekšējās ass piekare, pilnas tvertnes) [kg]* 5350 6100 6300*

Svara sadalījums priekšpusē/aizmugurē [apm. %] 40/60

Maksimālā priekšējās ass noslodze (kg) 4000** 5000

Maksimālā aizmugures ass noslodze (kg) 6000 8000

Traktora pilna masa [kg] 8000 10000 11000

* HiTech (Active, Versu, Direct: 6500)
** Ar piekari vai HD (lielas slodzes) asi 5000
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TRAKTORA MODELIS N104 N114E N124 N134 N154E N174
MOTORS  Standartarežīms   Ekonomiskaisrežīms  Standartarežīms Ekonomiskaisrežīms

Motors, Agco Power 44 AWF 49 AWF

Cilindru skaits / tilpums [l] 4/4.4 4/4.9

Emisiju līmenis T Tier 4 Final / 4. izplūdes gāzu līmenim atbilstoša sistēma „Tikai SCR” ar DOC un SCR katalizatoriem

Standarta maksimāla jauda [kW] 77 85 85 92 99 114 114 121

Standarta maksimālā jauda [ZS] 105 115 115 125 135 155 155 165

Papildus maksīmālā jauda [kW] 85 92 92 99 107 121 121 136

Papildus maksimālā jauda [ZS] 115 125 125 135 145 165 165 185

Pie motora darbības ātruma [apgr./min] 1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Nominālie motora apgriezieni [apgr./min] 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Standarta maksimālais griezes moments [Nm] 470 500 540 550 570 610 660 680

Papildjaudas maksimālais griezes moments [Nm], 510 540 570 580 620 660 700 730

Pie motora  darbības ātruma [apgr./min] 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

TRANSMISIJAS PAPILDIESPĒJAS

HiTech X X X X X X X X

HiTech ar HiTrol turbīnas veida sajūgu X X X X --

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

UZKARE

Maksimālā celtspēja aizmugurē [kN] 63 63 (78 izvēles ) 78

Maksimālais. celšanas diapazons [mm] 862

Papildu komplektācijas priekšējās uzkares 
celtspēja [kN] 
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TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA
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*) Nav pieejams visos tirgos, un nav pieejams modelim N104

TRANSMISIJA  HITECH HITECH UN  HITROL ACTIVE VERSU DIRECT

5 pakāpju Powershift transmisija X X X X --
Pazeminātie pārnesumi izvēles aprīk izvēles aprīk standarta standarta --
CVT bezpakāpju -- X
Ātruma diapazons 0.6-43 0-43
Alternatīvais ātruma diapazons 0.7-53*
Pārnesumu grupa (darba zonas) A,B,C,D
Automatizētie diapazoni C-D

Pārnesumu skaits, ieskaitot pazeminātos 
pārnesumus 

30+30R CVT

Pazemināto pārnesumu skaits 10+10R CVT
Bremzes slapjās daudzdisku bremzes ar eļļas dzesēšanu un hidraulisko pastiprinātāju
Galvenā sajūga veids slapjais daudzdisku
Priekšējās ass piekares veids (izvēles aprīk) hidrauliski pneimatisks
HIDRAULIKA
Hidrauliskā sistēma atvērtā centra slodzes jutīga
Sūkņa ražība (izvēles aprīk) l/min 73(90) 115 (160)/(200)
Agregātam pieejamais eļļas daudzums [l] 40 47

Mehāniski vadāmu hidrosekciju skaits aizmugurē līdz 4 --

Power Beyond sistēma -- izvēles aprīk

Elektroniskie vārsti aizmugurē -- līdz 5 

(IESL./IZSL.) hidrosekciju skaits aizmugurē -- izvēles aprīk standartā 1 (izvēles aprīk– 2)

Elektroniski vadāmu hidrosekciju skaits 
priekšpusē (izvēles aprīk) 2, 3 vai 4

JŪGVĀRPSTA
540/1000 Standarta
540/540E/1000 Izvēles aprīk
540E/1000/1000E Izvēles aprīk

Sinhronā jūgvārpsta Izvēles aprīk

Priekšējā jūgvārpsta 1000 Izvēles aprīk
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TEHNISKĀ 
SPECIFIKĀCIJA
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KABĪNE STANDARTA SKYVIEW
Operatora sēdekļa pagriešanas leņķis 180° standarta

Otra vadītāja sēdeklis ar drošības jostu Izvēles aprīk

Trokšņu līmenis [dB], 70 standarta

Durvju skaits 1 vai 2

Logu skaits 4 vai 5 5

Jumta logs priekšpusē Izvēles aprīk --

Jumta logs aizmugurē -- Standarta

Logu virsmas laukums, ieskaitot jumta logu [m2] 6.22 6,53

Vējstikla tīrīšanas slotiņas, tīrīšanas leņķis Standarta – 180°, izvēles aprīk– 270°

Valtra pamatvadība Standarta

Gaisa kondicionēšana un sildītājs jumtā izvēles aprīk standarta

Papildu sildītājs salona lejasdaļai izvēles aprīk izvēles aprīk

Automātiskā klimata kontrole ar 2 sildītājiem izvēles aprīk --

Aukstuma kamera Izvēles aprīk 

Mehāniskā kabīnes piekare Izvēles aprīk

AutoComfort daļēji aktīvā gaisa piekare Izvēles aprīk

TwinTrack reversā stūrēšana Izvēles aprīk

QuickSteer Izvēles aprīk

AutoGuide funkcija (precizitāte līdz metram vai decimetram) Izvēles aprīk --

2 drošības videokameras Izvēles aprīk
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VALTRA N SĒRIJA:
ATBILSTOŠS IZMĒRS. 
NEVAINOJAMS SNIEGUMS.

Valtra Inc.
Valmentinkatu 2
FI – 44200 Suolahti

Tālr.: +358 (0)2045 501
Fakss: +358 (0)2045 50608

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

Šajā brošūrā redzamie traktori var būt speciāli aprīkoti. Ir iespējamas izmaiņas – visas autortiesības ir aizsargātas.

Valtra ir AGCO pasaules līmeņa zīmols.


