
T SĒRIJA
155–250 ZS

YOUR
WORKING
MACHINE



YOUR 
WORKING 
MACHINE
Jūsu zeme ir jūsu dzīve. 
Jūsu lauksaimniecība ir jūsu balsts. 
Jūsu labība ir jūsu karjera. 
Jūsu traktors ir jūsu tirdzniecības instruments. 

Tādēļ tas ir Valtra. 
Līdzīgi meistara uzticamajiem darbarīkiem Valtra sniedz jums pārliecību un drosmi,
kas nepieciešama darba paveikšanai. 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. Tāda ir mūsu pieeja,
jo tā ir labākā no iespējamajām. Mēs ticam, ka nav nepaveicamu darbu.

Jūs nepieļaujat kompromisus. Arī mēs ne. 

Padariet darbu. 
Iegūstiet Valtra – 
savu darba mašīnu.
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STĀSTS
IR PAR JUMS 

Vietā, no kuras mēs nākam, daudz nerunā. 
Taču mēs ieklausāmies pircējos. Jūs 
pastāstījāt, ka ir trīs nozīmīgi iemesli, 
kādēļ izvēlaties Valtra, un tie ir: uzticamība, 
zemas kopējās ekspluatācijas izmaksas 
un lietošanas ērtums. Pamatojoties uz 
šo, izstrādājām Valtra traktoru ceturtās 
paaudzes modeļus.
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Jau vairāk nekā 60 gadus izstrādājam traktorus, un T 
sērijas modeļi ir augstākais sasniegums mūsu līdzšinējā 
pieredzē. Tie ir paredzēti lauksaimnieku atšķirīgajām 
prasībām un darbam visprasīgākajos apstākļos. Mēs 
lepojamies ar sasniegto rezultātu. 

Jūsu darba mašīna ir veidota, ņemot vērā jūsu 
vajadzības. Iekāpiet kabīnē, iedarbiniet motoru  un 
izbaudiet visu, ko Valtra T sērija var piedāvāt jūsu 
lauksaimniecībai.
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IEDOMĀJIETIES 
TRĪS VĒLĒŠANĀS UN 
SĒDIETIES VADĪTĀJA 
KRĒSLĀ!

Ja jūs spētu konstruēt un uzbūvēt traktoru, tas izskatītos 
tieši tā. Ierosmes daudzām T sērijas unikālām funkcijām 
sniedza mūsu pircēji – šis traktors ir veidots, diskutējot 
ar simtiem pircēju un veicot tūkstošiem stundu garus 
pārbaudes braucienus. 

T144 Active 155-170 ZS
T144 Versu  155-170 ZS
T144 Direct 155-170 ZS

T154 Active  165-180 ZS
T154 Versu  165-180 ZS
T154 Direct  165-180 ZS

T174e Active  175-190 ZS
T174e Versu 175-190 ZS
T174e Direct 175-190 ZS

T194 Active  195-210 ZS
T194 Versu  195-210 ZS
T194 Direct  195-210 ZS

T214 Active  215-230 ZS
T214 Versu  215-230 ZS
T214 Direct  215-230 ZS

T234 Active 235-250 ZS
T234 Versu 235-250 ZS

MODEĻI UN ZIRGSPĒKI
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Tas ir izgatavots Somijā. Ik gadu saražojam vairāk nekā 23 000 
traktoru un pārdodam tos 75 valstīs, kas padara mūs par tirgus 
līderiem Skandināvijā un ļauj mums ieņemt piekto vietu starp 
rietumu pasaules lielākajiem ražotājiem. Kopš 1960. gada esam 
pārstāvēti arī Brazīlijā, kur ieņemam vadošo vietu tirgū lielo traktoru 
segmentā.

Uzticamība
Mēs garantējam šī traktora uzticamību. T sērijas modeļos ir 
mazāk detaļu nekā jebkurā no iepriekšējiem modeļiem, un 
tie ir izmēģināti 40 000 stundas ilgos pārbaudes braucienos 
ekstremālos apstākļos. Lai nodrošinātu nepārspējamu 
uzticamību, četrus galvenos komponentus ražojam paši. 
Šasija, transmisija un kabīne ir veidotas, izmantojot Valtra 
izstrādāto konstrukciju un tehnoloģijas, un AGCO Power 
ir oriģināls Valtra motors, kas asociējas ar uzticamības 
standartu šajā nozarē. T sērija ir paredzēta darbam smagos 
apstākļos – ik dienu.

Lietošanas ērtums
Esam maksimāli atvieglojuši traktora iegādes, ekspluatācijas 
un apkopes procesu, lai jūs varētu pievērsties savam 
darbam. Vadības instrumenti ir izvietoti kabīnē tā, lai 
samazinātu ķermeņa kustību skaitu; izmantojot jauno 
vadības sviru, transmisijas vadīšana ir vienkārša, un spilgtās 
darba gaismas ļauj turpināt strādāt, arī iestājoties naktij. 
Īpašu vērību esam veltījuši ikdienas apkopes vietām, lai eļļas 
līmeņa pārbaude un filtru tīrīšana aizņemtu iespējami maz 
laika. T sērija ir teicami piemērota jūsu darbam, jo daudzas 
no tās unikālajām funkcijām patiesībā izgudroja mūsu klienti.

Zemas kopējās īpašuma izmaksas
T sērijas traktori nav lētākie, kādus iespējams iegādāties. 
Taču nogaidiet, līdz ir nobrauktas 10 000 darba stundas, un 
jūs varēsiet novērtēt zemās kopējās ieguldījuma izmaksas. 
Pirmkārt mēs izstrādājām šo traktoru, lai jūs iegūtu tikai 
tās funkcijas, kas jums ir nepieciešamas, turklāt tās būtu 
uzstādītas jau rūpnīcā un uz tām attiektos rūpnīcas garantija. 
Ar AGCO Finance jūs varat ietekmēt finansēšanas izmaksas. 
Pateicoties 600 stundu apkopes intervālam, apkopes izmaksas 
samazinās, turklāt AGCO Power dzinējs tikai ar selektīvi 
katalītiskās sadalīšanas sistēmu (SCR) nodrošina labāko 
degvielas ekonomiju. Izvēlieties modeli T174 EcoPower 
un papildus ietaupīsiet 10 % no degvielas izmaksām. Lai 
garantētu apkopes izmaksas atbilstoši gadā nobrauktajām 
darba stundām, izvēlieties programmu PremiumCare un 
noslēdziet apkopes darbu līgumu. Savukārt izmantojot  
Valtra oriģinālās detaļas un apkalpošanu 24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā, jūs saglabāsiet augstu traktora 
tālākpārdošanas vērtību. Valtra nodrošina vienu no ātrākajām 
detaļu piegādēm nozarē, lai ļautu jūsu traktoram strādāt dienu 
no dienas.
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JŪSU JAUNĀS 
DARBA MAŠĪNAS 
PAMATASPEKTI

Ikviena šī traktora detaļa ir izstrādāta 
ar mērķi uzlabot jūsu darba ražīgumu. 
T sēriju ir pilnveidojuši mūsu inženieri, bet 
to ir pārbaudījuši mūsu klienti. Piesakieties 
pārbaudes braucienam!

8

T Sērija / 155–250 ZS



7

8

18-20

9

10

 1. Ērtākā kabīne ar 5 balstiem
 2. Racionālais rāmis ar 365 dienu redzamību 

un vairāk nekā 6 m2 logu platības
 3. Pneimatiskā priekšējās ass piekare 

AIRES+
 4. Kluss darbs 5 balstu kabīnē 
 5. Vējstikla tīrīšanas slotiņa ar 270° 

tīrīšanas leņķi un apsildāmi priekšējie* un 
aizmugurējie logi 

 6. Pneimatiskā kabīnes piekare AutoComfort
 7. Jumta logs
 8. Elektriskā reversā piedziņa TwinTrac un 

sēdeklis ar 180°
pagriešanās leņķi

 9. Efektīvas LED gaismas
10. Ārējā skata kamera

Ērtības
18. Elektriska  3 ātrumu  jūgvārpsta ar Sigma  Power  

un sinhrono apgriezienu jūgvārpstu
19. Integrēts 51 kN priekšējā uzkare un 81 kN vai 95 

kN aizmugurējā uzkare
20. Slodzes jutīga hidraulika ar sūkņa jaudu 115 vai 

160 l/min
21. Rūpnīcā uzstādīts priekšējais iekrāvējs ar lietu 

apakšrāmi 
22. Tirgū labākais pieejamais klīrenss no zemes 

(60 cm)
23. Maks. kopējais svars – 13 500 kg
24. Apgriešanās rādiuss – 5,25 m
25. 4. paaudzes funkcionāls skandināvu dizains

Jūsu darba mašīna
11. 6,6 vai 7,4 litru AGCO Power motors, 

kas spēj nodrošināt līdz 250 ZS un 1000 
Nm

12. Zemapgriezienu modelis EcoPower ar 
vēl zemāku degvielas patēriņu

13. Ekonomisks 4. līmeņa (Tier 4) emisiju 
standartam atbilstošs motors  tikai ar 
SCR

14. 600 stundu apkopes intervāls 
15. 380 l degvielas tvertne, 70 l AdBlue 

tvertne
16. Motora gaisa ieplūdes caurule
17. 5 ātrumu  Powershift transmisija 

kombinācijā ar Active, Versu vai arī 
Direct CVT

Jauda

*Būs pieejams vēlāk
Specifikāciju ilustrācijas var atšķirties dažādās valstīs.
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KABĪNE IR JŪSU 
KOMFORTA ZONA

Ļaujieties ērtībām! Domājot par 
darba ražīgumu, vadītājam ir 
galvenā loma, tāpēc nepieļaujiet 
kompromisus attiecībā uz savu 
komfortu, drošību un ergonomiku.
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Kā tas viss ir iespējams? 
Kabīnei ir uzstādīts pilnīgi jauns rāmis, un ir 
pielietots inovatīvs ražošanas process. Tai ir 
mazāk detaļu un savienojumu, tas padara kabīnes 
konstrukciju īpaši stingru un precīzu visos 3D 
mērījumos. Tas nozīmē, ka kabīne jums der kā 
cimds rokai. Kabīne ar augstākās kvalitātes audio 
sistēmu, ledusskapi un atpakaļskata drošības 
kameru jums sniedz pavisam cita līmeņa ērtības. 
Iedomājieties trīs vēlēšanās un sēdieties vadītāja 
krēslā! Jaunā kabīne ir klusa, droša, ērta un 
funkcionāla – tā ir jūsu darba mašīna.
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Papildu brīva vieta ir tieši 
tur, kur jums nepieciešams, 
jo kabīnei ar 5 balstiem ir 
liektas līnijas formas. Vairāk 
nekā sešu kvadrātmetru logu 
platība nodrošina labāku 
redzamību. Turklāt, izmantojot 
TwinTrac, jums ir pieejamas 
papildu ērtības un pilnīgāka 
kontroles iespēja gan braucot 
uz priekšu, gan atpakaļgaitā.
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VAIRĀK VIETAS, LABĀKA REDZAMĪBA 
UN PILNĪGA KONTROLE

365 dienu redzamības koncepcija
Jums ir nodrošināta vislabākā iespējamā 
redzamība dienas un nakts laikā, vasarā vai 
ziemā, veicot darbu ar priekšējo iekrāvēju vai 
braucot atpakaļgaitā. Šaurās rāmja caurules 
un izplūdes gāzu caurule ir konstruētas tā, lai 
jūs varētu pārredzēt darba laukumu. Priekšējā 
stikla tīrīšanas slotiņa ar 270° tīrīšanas leņķi 
notīra priekšējo apsildāmo vējstiklu, turklāt 
pa jumta logu jūs varat ērti redzēt priekšējā 
iekrāvēja kausu. Augstākās kvalitātes LED 
darba gaismas nodrošina apgaismojumu visos 
virzienos. Izmantojot melna paneļa režīmu, 
jūs varat aptumšot traktora kabīni, tā palielinot 
redzamību ārpusē, bet papildus komplektācijā 
pieejamā ārējā skata kamera ļauj ērti redzēt 
piekabes āķi vai darba agregātu. Ar efektīvo 
gaisa kondicionēšanas sistēmu un diviem 
sildītājiem temperatūra tiek saglabāta 
komfortabla arī tad, ja ārpusē valda mīnus 30 
grādus liels sals. 

Ērtības un kontroles iespējas
Jūs novērtēsiet ērtības uzreiz pēc 
iekāpšanas kabīnē – trīs pakāpieni un droša 
iekāpšana, pateicoties plašajam durvju 
atvērumam un viegli aizveramām durvīm. 
Ar pirksta pieskārienu varat vadīt jauno 5 
ātrumu Powershift transmisiju vai Direct 
CVT transmisiju, izmantojot vadības sviru 
braukšanai un kursorsviru traktora hidraulikas 
vadībai. Kabīnē ir pieejamas četras sēdekļa 
opcijas – no mehāniskas piekares līdz Valtra 
Evolution sēdeklim ar gaisa kondicionēšanas 
sistēmu un pneimatisku amortizāciju. Arī 
jūsu līdzbraucējs var baudīt ērtības un telpas 
plašumu. Pieejamas ir divas kabīnes piekares: 
luksusa klases pusaktīvā pneimatiskā piekare 
AutoComfort un jaunā mehāniskā piekare. 
T sērijas modeļiem ir uzstādīta pilnīgi jauna 
priekšējā ass ar piekari AIRES+, kas pastāvīgi 
pārrauga zemi un komunicē ar kabīnes 
piekari AutoComfort, lai nodrošinātu jums 
maksimālas ērtības. 

Skandināvu funkcionālais dizains 
Kabīnes forma ir unikāla, sniedzot 
jums papildu telpu plecu un elkoņu 
līmenī, taču tā ir arī pietiekami šaura 
priekšpusē, nodrošinot maksimālu traktora 
kompaktumu. Izliektie logi ļauj optimāli 
izmantot telpu un nodrošina vairāk nekā 
6 m2 redzamību visos virzienos. Valtra 
kabīnes konstrukcija ir piemērota reversai 
braukšanai ar TwinTrac. Līdzīgi kā visos 
citos Valtra traktoros, T sērijas modeļos ir 
nodrošināta klusa darba vieta (<70 dB). 

Tehnoloģiju pieejamība pēc pieprasījuma
Lielākā daļa tehnoloģiju ir pieejama, 
pieskaroties attiecīgajai pogai. Nospiežot 
pogu ECO vai U Pilot vai arī aktivizējot 
transmisijas režīmus, traktors automātiski 
pārņem vadību. Funkcija AutoGuide darbojas 
ar cm/dm precizitāti, papildu komplektācijā 
pieejams 12,1 collu skārienjūtīgs ekrāns. 
AgCommand telemetriju ir iespējams uzstādīt 
rūpnīcā, un tā būs gatava lietošanai brīdī, kad 
traktors tiks piegādāts jūsu lauku saimniecībā. 
Uz uzstādīto aprīkojumu attiecas tie paši 
pieejamie pakalpojumi un garantija. Mēs 
rūpējamies par tehnoloģijām, lai jūs varētu 
pievērsties savam darbam.
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SVARĪGI IR NEVIS TAS, 
CIK DAUDZ FUNKCIJU IR 
 PIEEJAMAS, BET GAN TAS, 
KĀDS IR JŪSU IEGUVUMS 
NO TĀM FUNKCIJĀM, KURAS 
IZMANTOJAT.

Vispirms funkcionalitāte, tad ārējais veidols – tas ir mūsu dizaina 
filozofijas stūrakmens. T sērija teicami atspoguļo mūsu redzējumu. 
Tā ir funkcionāla, tomēr vienlaikus arī ērti lietojama un estētiska. 
Ikviena detaļa ir veidota ar vienotu mērķi: uzlabot ražīgumu un 
mazināt kopējās īpašuma izmaksas.

Racionālais rāmis
Pateicoties garajai (2995 mm) bāzei, T sērija 
sniedz labu stabilitāti un nodrošina stabilu 
braucienu. Šim traktoram ir raksturīga nebijusi 
izveicība, jo pagrieziena rādiuss ir vien 5,25 
m, pateicoties šaurajai motora konstrukcijai, 
iebūvētajai priekšējai uzkarei un priekšējai 
jūgvārpstai. Tajā pat laikā rāmja konstrukcija 
ir ļāvusi mums izveidot tādu motora pārsega 
konstrukciju, kas uzlabo redzamību. Lai arī 
T sērijas modeļu novietojums virs zemes 
(klīrenss) ir 60 cm, kabīne ir novietota zemāk, 
tādēļ tas ir kompaktākais 6 cilindru modelis, 
kāds ir pieejams tirgū. 

Smagumu celšanai
T sērija nodrošina teicamu maksimālo tvērienu, 
pateicoties priekšējā/aizmugurējā svara 
sadalījumam attiecībā 40 %/60 %. Priekšējā 
iekrāvēja lietais apakšrāmis pilnībā iekļaujas 
pamatrāmja konstrukcijā. Integrētā priekšējā 
uzkare nodrošina augstāko celtspēju tirgū – 
51 kN priekšpusē un līdz 95 kN aizmugurē. 
Unikālais 890 mm celšanas augstums 

atvieglo darbu ar agregātiem. Valtra T sērijas 
modeļiem ir pieejama trīs ātrumu, elektriski 
vadāma jūgvārpsta un pārvietošanās ātruma 
jūgvārpsta.

Daudzpusīguma koncepcija
Izvēlieties nepieciešamo jaudu,  hidrauliku 
un ātrumkārbu, tad izvēlies tikai tās papildus 
opcijas,  kuras   nepieciešamas jūsu darbā 
un mēs radīsim traktoru, kas sniegs jums 
neierobežotas iespējas. Šis ir ideāls traktors 
smagajiem augsnes apstrādes darbiem 
pateicoties nemanāmai motora  un transmisijas 
darbībai. Piena ražošanas un jaukta tipa 
lauku saimniecībām mēs  piedāvājam 
plašu opciju klāstu pļaušanas darbiem. 
Pateicoties hidrauliskajam asistentam tas ir 
labākais risinājums  līgumdarbiem, kuriem 
nepieciešams izmantot  priekšējo iekrāvēju.  
Mežsaimniecības darbiem varat izvēlēties 
apakšdaļas aizsardzību un augstas ražības 
hidraulisko sūkni. Visas opcijas  tiek uzstādītas 
rūpnīcā, un uz tām attiecas rūpnīcas garantija.
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Tas ne vien labi izskatās, bet arī teicami darbojas. 
Ikviena detaļa ir veidota tā, lai atvieglotu traktora 
vadīšanu un lietošanu. 
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VIETĀ, NO KURAS NĀKAM,
MĒS PAŠI SEV BŪVĒJAM CEĻUS.
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Laikā, kad konstruējām un izstrādājām  T sērijas 
traktoru mums nebija nedz kartes, nedz ceļa kā uz to 
nokļūt. Mums bija jāuzbūvē savs ceļš. Mēs patstāvīgi 
uzkonstruējām un uzbūvējām šasiju un transmisiju. 
Kopš pirmā traktora izgatavošanas mēs vienmēr esam 
izmantojuši AGCO Power motorus – jau ilgāk nekā 60 
gadus.

Pārliecinoša iedarbināšana kopš 1951. gada
Jūs varat izvēlēties 6,6 vai 7,4 litru motoru, kas attīsta 155 
līdz 250 zirgspēkus un līdz pat 1000 Nm. AGCO Power 
ir bijusi Valtra traktoru sirds kopš brīža, kad 1951. gadā 
uzsākām ražot lauksaimniecības traktorus. Tas sniedz 
Valtra traktoriem uzticamību un ilgus apkopes intervālus, ko 
mūsu konkurenti ir izvirzījuši kā savu etalonu.
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Mēs esam samazinājuši kopējās ilgtermiņa 
izmaksas pateicoties degvielas ekonomijai tai 
pašā laikā nodrošinot izplūdes gāzu standartus, 
kuri atbilst (Tier 4) 4. līmeņa emisijas regulām, 
tai pašā laikā nodrošinot jums pilnu jaudu tur, 
kur tā ir nepieciešama. Vienlaicīgi mēs esam 
vērsuši savu uzmanību uz apkopju izmaksu 
samazinājumu līdz minimumam, kontrolējot 
emisijas līmeni tikai ar SCR tehnoloģiju.

LABĀKAIS TRAKTORA 
MOTORS, IZGATAVOTS 
SOMIJĀ
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Tikai ar SCR
Mums patīk maksimāla vienkāršība. 
Mēs esam pazīstami tirgū ar 
SCR emisiju kontroli kopš 
2008. gada un šobrīd patiešām 
varam novērtēt atšķirību. SCR 
ir uzticama sistēma, kurai nav 
nepieciešama regulāra apkope, jo 
tās komponenti neaizsprostojas un 
detaļas nenolietojas. DOC un SCR 
katalizatori attīra izplūdes gāzes, 
neizmantojot daļiņu filtrus. 

Pareizais izmērs palīdz ietaupīt 
degvielu 
Jūs  iegūstat labu reakcijas spēju 
un degvielas ekonomiju visā motora  
apgriezienu diapazonā, izmantojot  
T sērijas jauno turbokompresoru 
un 2000 bāru iesmidzināšanas 
spiedienu. Maksimālais griezes 
moments tiek sasniegts pie 1500 
apgriezieniem minūtē. T sērija 
samazina degvielas patēriņu, 
izmantojot jauno dzesēšanas 
komplektu, augsto gaisa iesūkšanas 
cauruli, elektronisko viskozā  
ventilatora  vadības sistēmu un 
uzlaboto karstuma novirzīšanu.

Valtra EcoPower
Valtra T174 EcoPower modelim 
varat izvēlēties vienu no diviem 
motora  iestatījumiem, vienkārši 
ieslēdzot slēdzi varat  samazināt 
degvielas patēriņu. Motora griezes 
moments palielinās, bet vidējais 
virzuļa lineārais ātrums samazinās 
par 20 procentiem. Tādējādi ne vien 
tiek samazināts motora nolietojums, 
bet arī tiek ietaupīta degviela līdz
pat 10 procentiem. Motora darbības 
ātrums tukšgaitā ir tikai 650 
apgriezieni minūtē.

Sigma Power jaudas 
pastiprinātājs
Funkcija Sigma Power
nepieciešamības gadījumā
nodrošina līdz 15 papildu zirgspēkus 
jūgvārpstas darbībai. Sigma
Power ir īpaši noderīga, strādājot 
ar agregātiem, kuru vadībai  ir 
nepieciešama liela jūgvārpstas 
jauda, piemēram, sķeldotāju, 
pļāvēju un vertikālo frēzi.

Labākā tirgū pieejamā hidraulika
Valtra modeļi Direct, Versu un 
Active piedāvā augstu veiktspēju, 
slodzes jutīgu hidrauliku ar 115 
vai 160 l/min hidrauliskajiem 
sūkņiem. Transmisijai un hidraulikai 
ir atsevišķas eļļas, aizmugurē 
ir iespējami, maksimāli  septiņi 
pāri hidraulisko vārstu, bet 
priekšpusē – trīs vārsti. Modeļos  
Versu un Direct šie vārsti ir 
pilnībā regulējami ar elektronisko 
vadību, izmantojot Valtra Arm. 
Modelī Active aizmugures vārstus 
vada  mehāniski, izmantojot 
ergonomiski novietotas un skaidri 
marķētas sviras. Priekšējos vārstus 
(priekšējam iekrāvējam, priekšējai 
uzkarei vai abiem) visos modeļos 
vada elektroniski, izmantojot  
kursorsviru, kas atrodas uz Valtra 
Arm.
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ACTIVE

Valtra Active piedāvā revolucionāru „powershift” 
transmisijas tehnoloģiju kombinācijā ar mehānisku slodzes 
jutīgu hidrauliku, hidraulisko asistentu un atsevišķu 
eļļu hidraulikai un transmisijai. Transmisijas vadība ir 
automatizēta. Jūs varat vadīt traktoru, nofiksējot pārslēga 
sviru automātiskā vai manuālā režīma pozīcijā.

> Powershift ar slodzes jutīgu hidrauliku

>  Mehāniska hidraulikas vadība 

>  Valtra Arm bez ekrāna

VERSU

Valtra Versu ir „powershift” transmisiju jaunās paaudzes 
līderis ar elektronisku hidraulikas vadību, hidraulisko 
asistentu un atsevišķu eļļu hidraulikai un transmisijai. 
Transmisijas vadība ir automatizēta. Jūs varat vadīt 
traktoru, nofiksējot pārslēga sviru automātiskā vai manuālā 
režīma pozīcijā.

>  Powershift ar slodzes jutīgu hidrauliku

>  Elektroniska hidraulikas vadība 

>  Valtra Arm ar ekrānu

DIRECT

Tas ir jaunās T sērijas modeļu  klāsta  labākais paraugs. 
Četri transmisijas diapazoni sniedz optimālu darba veiktspēju 
un degvielas ekonomiju.  Braukšanas vadības nehanisms 
lauj paātrināties un samazināt ātrumu izmantojot  tikai vienu 
roku. Braukšanas vadības nehanisms ir pilnveidotas tā, lai 
nodrošinātu arī manuālu transmisijas vadību,  kas dažkārt var 
būt nepieciešama.

>  CVT ar slodzes jutīgu hidrauliku

>  Elektroniska hidraulikas vadība 

>  Valtra Arm ar ekrānu

NAV VIETAS 
MĒĢINĀJUMIEM.
IR JĀDARA! 

 Šīs transmisijas pārstāv jaunas paaudzes jaudas padevi. 
Pārslēgšanās un veiktspēja ir pilnīgi jaunā līmenī.
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Powershift transmisija ietver četrus darba diapazonus, divus 
pazeminātos diapazonus un 30 ātrumus abos virzienos. Jaunā 
vadības svira, kurai ir manuālie un automātiskie režīmi, padara 
pārslēgšanu vienkāršu un precīzu. Pateicoties slodzes jutīgai 
hidraulikai un hidraulikas asistentam, T sērijas modeļi ir vieni 
no visu laiku labākajiem powershift transmisiju traktoriem.

Powershift revolūcija
Jūs  visu kontrolējat, lai gan kāja neatrodas 
uz sajūga pedāļa. Izmantojot  automātiskās 
vadības režīmu, transmisija pārslēdz 
pārnesumus uz augšu vai uz leju atkarībā 
no tā, kā jūs nospiežat piedziņas pedāli. 
Modeļu Active un Versu Powershift 
transmisijas tagad ietver arī jauno funkciju 
kustības uzsākšanai slīpumā (Hill-hold), lai, 
uzsākot braukšanu slīpā vietā, jūs varētu 
uzsākt braukšanu vai apstāties tikai ar 
bremzēšanas un akseleratora pedāļiem. 
Valtra modeļi Active un Versu ir aprīkoti
arī ar hidraulisko asistentu, kas automātiski 
palielina hidraulisko  plūsmu palielinot  
motora  apgriezienus nemainot braukšanas 
ātrumu.

Maksimālā CVT jauda
Direct (CVT) transmisija sniedz maksimālu 
precizitāti, kas nepieciešama jūgvārpstai 
lielas slodzes apstākļos. Četri transmisijas 
diapazoni ir veidoti tā, lai pilnībā atbilstu 
jūsu veicamajiem darbiem neatkarīgi no 
darba ātruma. Ir pieejami 3 braukšanas 
režīmi. Noklusējuma braukšanas režīmā tiek 
izmantota akseleratora pedāļa automātika, 
vadītājs ar pedāli panāk vēlamo braukšanas 
ātrumu. Sviras automātiskajā režīmā vadītājs 
iestata mērķa ātrumu izmantojot vadības 
sviru. Manuālajā režīmā vadītājs var atsevišķi 
iestatīt motora apgriezienus un neatkarīgi 
kontrolēt braukšanas ātrumu, izmantojot  
vadības sviru. Direct modeļa transmisija 
vienmēr nodrošinās augstu hidrosistēmas 
ražību un vienkāršu lietošanu.
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25 26 27

VALTRA UNIKĀLĀS 
OPCIJAS

Valtra ir pazīstama ar pasūtījumu sistēmu A la Carte. 
Sadarbojoties ar izplatītāju, jūs varat pielāgot traktoru 
atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot elektronisko 
pasūtīšanas rīku. Tādējādi mēs garantējam, ka jūs 
saņemsiet darba mašīnu, kas pilnībā atbilst jūsu 
vēlmēm. Atbilstoši visaugstākajām prasībām mēs 
piedāvājam pakalpojumu Valtra Unlimited, kas sniedz 
papildu iespējas un vēl vairāk pielāgo traktoru jūsu 
vajadzībām – Valtra ir vienīgais traktoru ražotājs, kurš 
piedāvā šāda līmeņa pakalpojumu.
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3 4

6

10 11 12

16 17 18

22 23 24

28 29 30

1. TwinTrac / aizmugurējā stūrēšanas ierīce braukšanai atpakaļgaitā
2. AutoComfort / luksusa klases pneimatiskā kabīnes piekare
3. Aires+ / pneimatiskā priekšējās ass piekare
4. Augstākās kvalitātes audio sistēma / Hi-Fi stereo ar zemfrekvenču skaļruni
5. Augstākās kvalitātes darba gaismu opcijas / izcila redzamība, strādājot naktī
6. Sigma Power / nodrošina papildu 15 ZS jūgvārpstas darbam
7. Jumta logs / labāka redzamība, strādājot ar priekšējo iekrāvēju
8. Drošības video kameras / nodrošina skatu uz agregātu un telpu traktora aizmugurē
9. Ledusskapis / saglabā jūsu atspirdzinošos dzērienus vēsus
10. U-Pilot / agregātu vadība lauku galos, modeļiem Versu un Direct
11. Valtra Evolution sēdeklis / luksusa līmeņa sēdeklis ar gaisa kondicionēšanas sistēmu un 

gaisa piekari
12. Pasažiera sēdeklis / pietiekami daudz vietas kabīnē līdzbraucējam
13. Priekšējais iekrāvējs / labākā redzamība un hidraulika iekrāvēja lietošanai
14. Riepu izvēle / plašs riepu klāsts jebkuram darbam
15. Instrumentu nodalījums / turiet savus instrumentus drošībā slēdzamā instrumentu 

nodalījumā
16. Mehāniskā kabīnes piekare / netraucētai braukšanai
17. Pircēja vārds / reklamējiet sevi vai savu uzņēmumu
18. 7 standarta krāsas / katrai gaumei
19. Priekšējā jūgvārpsta / izmantojiet visu traktora jaudu
20. Priekšējā uzkare / 5,1 tonnas celtspēja darbam lielas slodzes apstākļos
21. Slotiņas ar 270° tīrīšanas leņķi / labai redzamībai 365 dienas gadā
22. 50 km/h / līdz 53 km/h pie samazinātiem motora apgriezieniem
23. Papildatsvari / priekšā, aizmugurē, riteņu diskos un apakšējais
24. Hidraulisko vārstu komplekti (2–5) / atbilstoši  darba agregātiem
25. Power Beyond / maksimālā  ražība līdz 150 litriem minūtē
26. Hidrauliskā ražība / 115/160 l/min
27. Piekabes pievienošanas iespējas / piekabes āķi un vilkšanas sakabes
28. QuickSteer / regulējams stūrēšanas ātrums atvieglo pagriezienu veikšanu
29. Elektroapgāde / atbilstoši visām vajadzībām
30. Priekšējie hidroizvadi / plašam priekšējo agregātu pielietojumam
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VISS NESĀKAS AR 
TEHNOLOĢIJU.
VISS SĀKAS AR JUMS.

Jaunā T sērija atvieglo Valtra jaunāko tehnoloģisko 
risinājumu izmantošanu, lai uzlabotu ražīgumu un 
jūsu lauksaimniecības vai līgumdarbu rentabilitāti. 
FUSE stratēģijas ietvaros Valtra 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 T sērijas saderību ar nākotnes 
tehnoloģijām.
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VIENA SISTĒMA VISAI JŪSU 
LAUKSAIMNIECĪBAI UN VISAI JŪSU 
MAŠĪNTEHNIKAI

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

T sērijas traktori ir saderīgi ar AgCommand 
un Auto-Guide 3000, un abas šīs sistēmas ir 
iespējams uzstādīt jau rūpnīcā, lai tās būtu 
pieejamas uzreiz pēc traktora piegādes lauku 
saimniecībā.

Telemetrijas sistēma AgCommand ir Valtra 
FUSE stratēģijas galvenā daļa. Izmantojot 
datoru vai viedtālruni, jūs varat gandrīz 
reālajā laikā 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.

AGCOMMAND
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.
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JŪSU RĪCĪBĀ – VISĀ 
PASAULĒ UN JŪSU 
LAUKU SAIMNIECĪBAS 
TUVUMĀ

Uzņēmumā Valtra mēs īpaši rūpējamies par to, lai 
traktors gadu no gada saglabātu uzticamību un labu 
darba stāvokli. Turklāt, tā kā esam daļa no pasaulē 
lielākā lauksaimniecības mašīntehnikas ražotāja AGCO, 
varam piedāvāt pakalpojumus, kas palīdz pārvaldīt visu 
ražošanas ķēdi un nodrošināt maksimālu rezultātu.

JŪSU 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 uzņemējs, tāpat kā jūs, un 
pastāvīgi cenšas pilnveidot savu un klientu 
darbību. AGCO veic ikgadējas izplatītāju 
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 
pastāvīgās 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. Papildus tam Valtra 
PremiumCare var ietvert līdz pat piecu 
gadu vai 6000 stundu paplašināto rūpnīcas 
garantiju. Valtra izplatītāju pakalpojumu 
izmaksu kalkulators ļauj standartizēt jūsu 
apkopes darbu izmaksas periodā līdz pat 
10 000 darba stundām. Iespēja Valtra 
PremiumCare ir pieejama visiem Valtra 
modeļiem.
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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 sezonas saspringtākajā laikā. Etiķete AGCO 
Parts apliecina, ka jūs saņemat oriģinālas Valtra rezerves 
daļas, kuras 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  teicami darbotos arī saspringtākajos sezonas 
brīžos. Turklāt arī jūsu traktora  otrreizējā tirgus vērtība 
saglabājas augsta.

MANA VALTRA
Iegādājoties Valtra T sērijas traktoru, jūs kļūstat par daļu 
no globālas tiešsaistes kopienas, kuru mēs saucam par My 
Valtra (Mans Valtra). 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. 
www.myvaltra.com 

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.AGCO AKADĒMIJA 
Traktori un ar tiem saistītās tehnoloģijas, īpaši precīzās 
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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. 

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 – DROŠIRDĪGS LĪDERIS
Mēs esam vieni no ietekmīgākajiem lauksaimniecības 
mašīntehnikas 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 jums tas ir 
vajadzīgs. 

AGCO pārstāvība visā pasaulē nodrošina profesionālajiem 
lauksaimniekiem nepieciešamo agregātu pieejamību, lai 
maksimāli palielinātu ražību un nodrošinātu atbilstību 
pieaugošajām prasībām.
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* Ar riepām  600/65R28, 710/70R38

TRAKTORA MODELIS                                       T144 T154 T174e T194 T214 T234
MOTORS Pamatrežīms ECO Režīms
Motors, Agco Power 66 EWF 74 EWF
Cilindru skaits/Tilpums, l 6/6.6 6/7.4
Emisijas kontroles stadarti Tier 4 Final / 4. līmenis - “Tikai SCR”, sistēmas ar DOC un SCR katalizatoriem
Maksimālā standarta jauda, kW                                                  114 121 129 143,5 158 173
Maksimālā standarta jauda, zs                                                   155 165 175 195 215 235
Maksimālā papildus jauda, kW                                                   125 132 140 154,5 169 184
Maksimālā papildus jauda, zs                                                     170 180 190 210 230 250
Pie motora apgriezieniem, apgr/min                                                                1900 1900 1700 1900
Nominālie motora apgriezieni, apgr/min                                                          2100 2100 1800 2100
Maksimālais standarta griezes moments, Nm                               640 680 740 850 800 870 930
Maksimālais griezes moments pie papildjaudas, Nm                    680 740 780 900 870 910 1000
Pie motora apgriezieniem, apgr/min                                                                1500 1500 1100 1500
TRANSMISIJA
Active X X X X X X
Versu X X X X X X
Direct X X X X X
GABARĪTIZMĒRI
Riteņu bāze, mm                                                                            2995
Garums, mm                                    5800
Augstums, mm                                                                              3130

*Pagrieziena rādiuss (600/65R28), m                                              5.25
Devielas tvertnes tilpums, l                                                             380
AdBlue tvertnes tilpums, l                                                               70
Klīrenss, mm                                                                                 560
Svars (ar pilnām tvertnēm) kg                                                        7300

  Svara sadalījums P/A % 40/60
Maksimālais svars uz priekšējo tiltu, kg                                         5500
Maksimālais svars uz pakaļējo tiltu, kg                                          9000
Pilna massa, kg                                                                             13500
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TRANSMISIJA ACTIVE VERSU DIRECT
MOTORS
5-pakāpju Powershift; 4 režīmu + pazeminātie pārnesumi X X --
CVT -- -- X
Ātruma diapazons, km/h 0.6-43 0-43
Ātruma diapazons, papildus iespēja, km/h 0.7-53 0-53
Transmisijas režīmi A, B, C, D
Režīmi Automātiski
Pārnesu skaits (ieskaitot pazeminātos pārnesumus) 30 Bezpakāju
Pazeminātie pārnesumi Standartā Bezpakāju
Pazemināto pārnesumu sk. 10 Bezpakāju
Bremžu sistēma, aizmugurējā Slapjās daudzdisku bremzes ar eļļas dzesēšanu un hidralisko pastiprinātāju
Transmisija sistēma, priekšējā Papildus aprīkojums
Galvenā sajūga tips Slapjais daudzdisku
Priekšējā tilta amortizācijas tips Hidro – pneimatiskās (papildus aprīkojums)
HIDRAULIKA
Hidrosistēma Slodzes jūtīgā
Sūkņa ražība (papildus iespēja), l/min 115 (160)
Vienas sekcijas maksimālā plūsma, l/min 80
Mehāniski vadāmo sekciju skaits aizmugurē līdz. 4 --
Powe Beyond, l/min līdz 150
Elektriski vadāmo sekciju skaits aizmigurē -- līdz. 5
ON/OFF sekcijas aizmugurē līdz 2
Elektriski vadāmas priekšējās sekcijas 2 vai 3
UZKARE
Aizmugurējās uzkares celtspēja, kN 81 vai 95
Celšanas roku gājiens, mm 868
Priekšējās uzkares celtspēja, kN 50
JŪGVĀRPSTA
540/1000 standarts
540/540E/1000 Papildus aprīkojums
540E/1000/1000E Papildus aprīkojums
Sinhronās piedziņas jūgvārpsta Papildus aprīkojums
Priekšējā jūgvārpsta 1000 apgr/min Papildus aprīkojums

33

T Sērija / 155–250 ZS



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

KABĪNE ACTIVE VERSU DIRECT
Sēdekļa pagrieziena leņķis 25° pa labi, 180° pa kreisi

Blakussēdētāja sēdeklis Papildus aprīkojums

Trokšņu līmenis, dB <70

Durvju skaits 1

Logu skaits 5

Logu laukums ar jumta logu, m2 6.22

Logu tīrītāja darbības leņķis standarta 180°, papildus aprīkojums 270°

ValtraArm-elkoņa atbalsts ar vadību bez ekrāna Standarts -- --

ValtraArm-elkoņa atbalsts, vadība ar ekrānu -- Standarts Standarts

Gaisa kondicionieris un jumta sildītājs                                                          Papildus aprīkojums 
Ledusskapis Papildus aprīkojums 
Mehāniska kabīnes amortizācija                                                                                   Papildus aprīkojums 
AutoComfort amortizācija Papildus aprīkojums 
TwinTrac aizmugurējā stūrēšanas iekārta Papildus aprīkojums 
QuickSteer – ātrā stūrēšana                                                                                          Papildus aprīkojums 
AutoGuide (precīzās lauksaimniecības iekārta) ½ metru vai dm precizitāte                 Papildus aprīkojums 
Ārējā skata kameras, 2 gab. Papildus aprīkojums 
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Valtra ir AGCO piederošs pasaulslavens zīmols.

PILNĪGI JAUNĀ T SĒRIJA, 
REKONSTRUĒTA NO 
PRIEKŠĒJĀ REŽĢA LĪDZ 
AIZMUGURES GAISMĀM.

VALTEK SIA
Jaunbērzi, Cenu  pag.   
Ozolnieku novads, LV3042  

+371 630 84 567
www.valtra.lv
e-pasts: info@valtek.lv

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