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AZ ÖN DOLGOZÓ GÉPE
INTELLIGENS MÉRET, 
HIBÁTLAN TELJESÍTMÉNY.
Birtokod az életed.
Gazdaságod a jövedelmed.
Terményed a karriered.
A traktorod a szakmád eszöze.

Ez az amiért ez a Valtra.
Mint a kézművesnek a megbízható szerszámára úgy van szükséged a Valtrádra, 
hogy elvégezd a munkádat.
Minden nap. Bármikor. Minden munkakörnyezetben.
A Valtránál mi mindig a kevésbé ismert utat választjuk-mert ahonnan mi jöttünk, 
ott az utak ilyenek. Mi nem habozunk, hogy megtegyük az extra km-ket érted. 
Nem kötsz kompromisszumokat, mi sem.
Végezd el a munkád. Szerezz Valtrát. Az Ön dolgozó gépét.
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A motor, a sebességváltó, a váz és a kabin mind 
Finnországban készül, kompromisszumok nélkül. 
Minden évben 23000 Valtra traktort gyártunk 75 
ország vásárlóinak a számára. Ez tesz bennünket 
Észak Európa vezető traktorgyártójává és a világ 
ötödik legnagyobb nyugati traktor márkájává. 
1960 óta vagyunk Brazíliában ahol mi vagyunk 
a piacvezetők a nagy teljesítményű traktorok 
kategóriájában.

NINCS ELÉG NAGY KIHÍVÁS.
NINCS ELÉG KICSI FELADAT.
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Ahonnan mi jövünk, mi tudjuk milyen éjjel 
nappal dolgozni, nyáron és télen egyaránt. Mi 
tudjuk, hogyan egyensúlyozzunk a munkák 
és követelmények között anélkül, hogy 
bármelyikben kompromisszumot kellene kötni.

Mi ismerjük a vevőinket. Mi nem beszélünk  
sokat, de mi meghallgatunk. Ti azt mondtátok, 
hogy 3 fontos dolog volt amit számításba 
vettetek amikor Valtrát választottátok. 
Megbízhatónak kell lennie, a szezon során 
és évről-évre. Könnyű kezelhetőséggel kell 
rendelkeznie a nehéz munkák során is és a 
lehető legkisebb üzemeltetési költséggel kell 
rendelkeznie.

Ezeket figyelembe véve építettük meg a 
negyedik generációs Valtra N szériát. Sok 
azonos elemmel rendelkezik, mint a nagyobb 
testvére, a T széria, de egy tömörebb 
formában. A 185 LE motor teszi az új N szériát 
a legerősebb 4 hengeres traktorrá, a legjobb 
teljesítmény/tömeg aránnyal a kategóriájában. 
Ez a traktor könnyű és mozgékony, de 
kiemelkedő vonóerővel és erőteljes TLTvel 
rendelkezik.

A 4 hengeres N széria az igáslova a Valtrának. 
Minden új modell új fejlesztéseket kap, de egy 
dolog ugyanaz marad. Ez egy megbízható 
traktor amely keményen dolgozni fog érted, 
évről évre.
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Te keményen dolgozol a pénzedért és jó minőséget 
szeretnél kapni amikor elköltöd. Az N szériás traktor 
minden forintodat megéri. Minden nap, minden 
szezonban az N szériás traktor az Ön dolgozó gépe.

N104 HiTech 105-115 LE  
N114E HiTech  115-125 LE
N124 HiTech  125-135 LE
N134 HiTech  135-145 LE

N134 Active  135-145 LE  
N134 Versu  135-145 LE
N134 Direct 135-145 LE
N154 HiTech 155-165 LE

N154  Active  155-165 LE  
N154 Versu  155-165 LE
N154 Direct  155-165 LE
N174 HiTech  165-201 LE

N174 Active 165-201 LE  
N174 Versu  165-201 LE
N174 Direct  165-201 LE

MODELLEK ÉS LÓERŐ

BÖLCSEN FEKTESSE 
BE A PÉNZÉT
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Megbízhatóság évről évre
Mi tudjuk hogyha a munkát jól akarjuk 
elvégezni, jobb hogyha mi végezzük el. Ezt 
figyelembe véve gyártjuk a fő egységeket 
házon belül. Mi terveztük és gyártjuk az 
intelligens vázat, a robosztus váltót és a tágas 
kabint magunknak. AGCO Power, a „SiSu”, 
60 éve biztosítja az erőt a Valtra traktoroknak. 
Ez az a motor amelynél a megbízhatóságra 
mindig lehet számítani.

Könnyen használható minden feladatra
Az N széria kiemelkedő vonóerőt biztosít a 
szántás során és mozgékonyságáról tesz 
tanúságot a bálák rakodása során. Kitűnő 
láthatóságot biztosít precíz munkák során 
és sokoldalúságáról tesz tanuságot a TLT 
igényes munkagépek munkája során. Az N 
szériával, nem kell keményebben dolgoznod 
mert te okosabban dolgozol. A sebességváltás 
az új vezérlővel nem is lehetne könnyebb. 
A traktor tömör, de a kabin tágas és 
kényelmes. A napi karbantartás egyszerű: 

az olaj ellenőrzése és a hűtők tisztítása 
minimális időráfordítással elvégezhető. Végül, 
megkapod a gazdaságodhoz legjobban 
illeszkedő eszközt a megfelelő méretben és 
az opciókkal amire szükséged van. Gyárilag 
szerelve és garanciával ellátva.

Alacsony üzemköltség
Az alacsony üzemköltség arról szól hogy van 
egy nagy képed benne apró részletekkel. 
A nagy dolog a keményen dolgozó géped 
ami a feladatra lett építve. De mi messzebb 
mentünk a nagyobb újításokkal. A gépek 
magukba foglalnak olyan elemeket amelyek 

csökkentik a pénztárcád terheltségét.
A 600 órás szerviz intervallumok csökkentik 
a karbantartási költségeket és az Agco 
Power motorok nyújtják a legjobb általános 
üzemanyag felhasználás. Válassz Premium 
Care-t vagy szerviz szerződést ami jól 
illeszkedik a havi költségvetésedhez. Az 
AGCO Finance segít neked, hogy megtaláld 
az optimális megoldást a fizetésre és a 
használatra. S végül eredeti Valtra alkatrész 
és szerviz szolgáltatások igénybevétele 
garantálja Önnek a traktora lehető 
legmagasabb újra-értékesítési árát is.
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A MEGFELELŐ 
ESZKÖZZEL TÖBB 
FELADATOT VÉGZEL EL 
KEVESEBB MUNKA ÁRÁN.

Érj el többet kevesebb fáradozással, 
a megfelelő eszközzel a munkádhoz. 
Mi építettük a traktorodat, hogy 
megfeleljen a követelményeidnek, 
létrehozva egy olyan gépet amely 
olyan sokoldalú mint te. Gyere el egy 
teszt vezetésre.
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8

9

13

27

1. Intelligens Skyview fülke 365 napos kiláthatósággal, több mint 6 m2 ablak 
felülettel

2. Pneumatikus AutoComfort kabin rugózás

3. Hidraulikus, vagy pneumatikus első hídrugózás

4. 270°-os szélvédő ablaktörlő munkaszög és fűtött első-hátsó ablakok

5. A max. összsúly akár 11 tonnáig is felmehet

6. Fordulási sugár 4.5m

7. Beintegrált 47 kN-os első és akár 78 kN-ig felmenő hátsó függesztő mű 
emelőképesség.

8. Gyárilag integrált homlokrakodó, integrált saját vázzal

9. A legkényelmesebb és csöndes (70dB) kabin 1 vagy 2 ajtóval

10. A legmagasabb has magasság a piacon (55cm)

11. Elektronikus TwinTrac hátrameneti kormányzás és 180°-ban elforgatható ülés

12. Biztonsági kamera

13. Hatékony LED munka világítás

14. A legerősebb 4 hengeres motor, maximális 201 LE-vel és 800 Nm-rel

15. Valtra Power Management

16. EcoPower üzemanyag takarékos mód

17. Üzemanyag-takarékos IV. vagy V. kibocsájtási lépcsőjű motorok

18. 5 fokozatú PowerShift HiTech, Aktív, Versu és CVT Direct

19. PowerShift forradalom

20. Alacsony üresjárat 700 f/perc

21. Terhelés érzékelős hidraulika akár 200l/perc szállítási képességű rendszerrel

22. 600 órás szerviz időszak

23. Beintegrált első függesztő mű

24. Üzemanyagtartály űrtartalom akár 315 l

25. Elektromos 3 sebességű TLT Sigma Power-rel és haladási sebesség arányos 
TLT

26. Felső levegő beszívás a motornak

27. ASR (Automatic Slip Reduction)
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TÖMÖR KÍVÜL,
TÁGAS BELÜL
Tömör kívül, de belül tágas. Ülj be az ülésbe és pihenj. 
Amikor kényelemről és biztonságról van szó mi nem 
kötünk kompromisszumokat.

Minőség, amit látsz,de amit nem hallasz
A kabin egyedülálló kialakítása több he-
lyet ad ahol szükséged van rá, váll és térd 
magasságban. Az ablakok majdnem 7m2-en 
biztosítanak láthatóságot. A kabin keskeny 
elöl, hogy helyet adjon a kipufogónak és a 
magasan elhelyezkedő levegő beszívónak. 
Úgy lett építve, hogy a TwinTrac hátrame-
neti kormányzás elérhető legyen a 180°-ban 
elforgatható üléssel úgy, hogy még a hátsó 
helyzetben is elég helye legyen a lábának.

Mint mindig egy Valtra traktor kabinjában az 
N széria kabinja csendes munkahely. Kö-
szönhetően a masszív, jól illeszkedő ajtóknak 
(egy vagy kettő), kitűnő szigetelésnek, és a 
minimális lyukszámnak a csövezéshez, a zaj-
szint a kabinban megközelítőleg 70dB. Még 

a göröngyös munkakörülmények között sincs 
többlet zaj a kabinban.

A munkád jobb amikor többet látsz
A Valtra kabin biztosítja a legjobb láthatóságot 
minden irányban a Valtra 365 nap láthatóság 
elképzeléssel:nappal vagy éjszaka, nyáron 
vagy télen, hátsó munkahelyzetben dolgozva 
vagy homlokrakodós munkát végezve. Az új 
Skyview kabin eddig elképzelhetetlen látha-
tóságot biztosít a hátsó munkahelyzetben 
végzett munka során és a tetőablak kiváló lát-
hatóságot biztosít a homlokrakodóra. A vékony 
oszlopok és kipufogó lehetővé teszi, hogy 
többet láss. A 270°-ban dolgozó ablaktörlő tisz-
tán tarja a fűtött szélvédőt bármilyen időjárási 
viszonoyk során. A Premium LED munkalám-
pák bevilágítanak mindent minden irányban. 

A fekete panel móddal kikapcsolhatod az 
összes világítást a kabinban, hogy még jobban 
láthassad a kinti környezetet. A biztonsági 
kamera tiszta képet jelenít meg a csatlakoztató 
elemekről, vagy a munkaeszközről.

Ne dolgozz keményen. Dolgozz okosan.
Minden amire szükséged van kéz alatt van az 
új 5 fokozatú PowerShift-tel vagy a Direct CVT-
vel. Külön kar van a haladás szabályozására 
és külön kar van a hidraulika körök szabályo-
zására.4 ülés közül választhatsz- egészen a 
mechanikus rugózásútól a Valtra Evolution-ig 
légkondicionálóval és pneumatikus rugózással. 
Két kabin rugózás elérhető, a pneumatikus 
AutoComfort és az új mechanikus rugózású 
rendszer. Végül, a hosszú napokra ott van egy 
hűtődoboz, hogy frissen tartsa az ebédedet.

Technológia a háttérben, könnyű használ-
hatóság előtérben.
Nem a technológia a lényeg hanem, hogy 
a munkáját olyan könnyűvé és hatékony-
nyá tegyük amennyire csak lehetséges. Az 
automatizált elemek ott vannak kéz alatt és 
amikor szükség van rájuk- kapcsolj ECO mó-
dot, aktiváld az U-pilot funkciót vagy aktiváld 
az automata váltót és engedd, hogy a traktor 
kezelje önmagát. Autoguide-dal cm pontossá-
got érhetsz el a műveletek során. A Smart-
Touch terminál és a Valtra Connect gyárilag 
beszerelve kérhető, így traktora a telephelyi 
megérkezését követően azonnal használatba 
vehető, mindkettőre egyforma szolgáltatások 
és garancia vonatkoznak.
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SZAKOSODJ 
BÁRMIRE, 
KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜL.

Igásló vegyes gazdálkodók számára.
Az új N széria a legerősebb 4 hengeres trak-
tor az iparágban, erőtartalékkal a teljesítmény 
eléri a 201 LE és a nyomaték a 800 Nm-t. A 
200l/perc szállítási kapacitású rendszerrel 
elég hidraulikus teljesítménye van, az összes 
munkagépéhez és a 78kN emelési erőt 
kifejtő hátsó függesztőművel nehézség nélkül 
mozgatja a munkagépeit a 890mm emelési 
tartományban. Az optimalizált tengelytávval 
és a tökéletes 40%/60% súlyeloszlással 
tökéletes kapaszkodást biztosít a földön és jó 
egyensúlyt a homlokrakodós munkák során. 
Közvetlenül a gyárból szállított automatikus 
kormányzási opciókat is választhat (fel akár 
centiméteres pontosságig).

Nagyszerű a füves területeken.
A traktornak lenyűgöző mozgékonysága van 
a szűk sarkokban, a 4,5 méter fordulási sugár 
miatt- még homlokrakodóval és első függesz-
tőművel is. A traktor mozgékonyságát lehet 
tovább növelni a Valtra állítható QuickSteer 
opciójával. Rengeteg opcionális lehetőség 
áll rendelkezésre, mint például a beintegrált 
homlokrakodó a hidraulika rásegítővel, a 
kitűnő kiláthatóságú Skyview fülke, a nagy 
terhelhetőségű hidak, max. 7 db hátsó és 
4 db első kihelyezett hidraulika szelep, a 
különböző végsebesség opciók 40 km/órától 

közel 60 km/óráig felmenően és a különböző 
– óramű precizitású - pótkocsi-csatlakoztató 
elemek. Első TLT és a 3 sebességes hátsó 
TLT, haladási sebesség arányos opcióval elég 
energiát biztosít a munkagépek számára.

Bérmunka, sokoldalúság és sok
minden más
24 óra van egy napban és minden órában 
más feladatot kell teljesíteni. Az N szériás 
Valtrát pontosan az igényeidnek megfelelően 
tudod összeállítani, legyen szó bérmunkáról, 
erdészeti vagy kommunális munkákról. A 
Valtra Direct CVT váltója a legjobb a sokoldalú 
munkákhoz és szállításhoz és kitűnő pon-
tosságot biztosít homlokrakodós munkák 
során. A Valtra kabinja és az első híd rugózás 
több kényelmet tud nyújtani mint bármelyik 
másik márka. Nehéz körülményekre és ig-
ényes feladatokhoz, mint például erdészethez, 
165 literes acéltank, alsó védelem és alsó 
védőlemez  is kérhető, az 55 cm-es has-
magasság itt alapfelszereltség. A Valtra 
egyedülálló TwinTrac hátsómunkahelyzet sok-
kal hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi 
a munkanapjaid. Nem számít milyen munkát 
végzel, Eco módban (N114e és N154e) 
csökkentheted az üzemanyag fogyasztásodat 
további 10%-kal.
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Az N széria kivételes sokoldalúságot kínál, 
függetlenül attól, hogy vegyes gazdálkodást, 
állattartást, kommunális munkát vagy bérmunkát 
végzel. Csak válaszd ki a teljesítményt, 
sebességváltót, hidraulikát és az opciókat amelyek 
ideálisak neked. Az AGCO Finance egyedülálló 
szolgáltatást nyújt, fizetési tervekkel az igényeidhez 
igazodva.
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A MÉRET NEM SZÁMÍT, 
DE A TELJESÍTMÉNY IGEN.

Az N szériás traktornak van a legerősebb 4 hengeres 
motorja a piacon. A 4.4. és 4,9 literes motorok 115 és 
201 LE közötti teljesítményt és 800 Nm nyomatékot 
nyújtanak. Az AGCO Power minden Valtrának a szíve 
mióta a traktorgyár létezik. Az elkövetkezendő traktorod 
mögött 60 év áll és több mint 10000 üzemóra van előtte.
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Amikor többlet erőre van szükséged
Sigma Power extra erőt biztosít a TLT 
munkákhoz. Különösen hasznos a sok 
TLT energiát igénylő munkagépekhez mint 
például aprítók és forgó boronák. Nehéz TLT 
használat során a motor automatikusan 10 LE 
többletet hoz létre. A Sigma+ rendszer további 
20 LE biztosít az N174-esben.

A megfelelő választás, a kezdetektől
Már 2008-ban úgy döntöttünk, hogy csak egy, 
az SCR (szelektív katalitikus redukció) füstgáz 
utó-tisztítási technológiára támaszkodunk. 
DOC (Diesel Oxidációs Katalizátor) és SCR 
katalizátorok tisztítják a IV. lépcsős Valtra 
motorok kipufogó gázait. Az V. lépcsőjű 
motorokba részecskeszűrőt is beépítettünk. 
A Valtra páratlan megbízhatóságot nyújt egy 

AIRES LÉGRUGÓS ELSŐ HÍD:
 Az AIRES légrugós első híd gyorsabb reagálású 
és nagyobb csillapítási képességű, különösen 
a gyors hídmozgásokkor. Ez növeli a kezelő 
kényelmét és a vontatás hatékonyságát a 
korábbi hidraulikus rugózáshoz képest.  
Az AIRES légrugózás egy önálló ön-szintező 
pneumatikus felfüggesztéssel rendelkezik. 
Ez a felfüggesztés sűrített levegőt alkalmaz, 
amely hideg környezeti hőmérsékleten is 
biztonságosan működik.

könnyű karbantarthatóságú csomagban, 
amely lecsökkenti a traktora összes fenntartási 
költségét és napról-napra folyamatos 
munkavégzési lehetőséget garantál Önnek.

Lassítson le, a gépe tovább fog működni
A Valtra 2 Eco Power modellt ajánl amely 
lehetővé teszi, hogy a motort alacsonyabb 
üzemanyag fogyasztással működtesd. 
A motor jelleggörbéjét 150 fordulattal 
lejjebb helyeztük. Így alacsonyabb 
motorfordulatszám mellett kapjuk meg 
ugyanazt a teljesítményt és nyomatékot. Ez 
nem csak csökkenti a motor zajt és a vibrációt 
hanem 10% üzemanyag megtakarítást 
jelent. A csökkentett motorfordulat és szelep 
sebességek csökkentik a motor kopást és 
segít, hogy a traktora tovább működhessen.
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MINDEN MEGTAKARÍTOTT LITER 
ÜZEMANYAG PÉNZ A BANKSZÁMLÁDON.
Te megkapod az erőt amire szükséged van, akkor és ott ahol 
szükséged van rá. Sok erőd van vonó munkákhoz és TLT munkákhoz is, 
de csak akkor amikor szükséged van rá. A következőkben mutatunk 
néhány példát arról, hogy a Valtra hogyan kezeli az energiát.

PÉNZMEGTAKARÍTÁS
• Kipufogógáz  utó-kezelés: Mind a 

IV., mind az V. lépcsőjű motorok akkor 
tisztítják a kipufogógázt, amikor már a 
kipufogóban van, visszakeringetés nélkül. 
Ez garantálja a legjobb üzemanyag-
hatékonyságot és a hosszú motor 
élettartamot.

• Valtra Power Management: Az N174 
modell az elektronikus teljesítmény 
vezérlésével további 36 LE extra 
teljesítményt nyújt TLT hajtásokhoz és 
szállítási feladatokhoz, amikor Önnek erre 
szüksége van. Amikor a motorfordulat 
memóriát használod, a traktor 
automatikusan előhívja a kiválasztott TLT 
sebességet.

• Nagy pontosságú Common Rail 
befecskendezés: az új 2000 bar-
os rendszer finomabb üzemanyag 
befecskendezést és tökéletesen 
időzített adagokat kínál, amely növeli az 
üzemanyag hatékonyságot.

• Hatékony turbó technológia: a szimpla 
turbófeltöltő elektronikusan vezérelt 
szeleppel gyorsabb motor reagálást kínál, 

jobb nyomatékot alacsony fordulaton és 
nagyobb megbízhatóságot.

• EcoPower mód: ezzel a móddal további 
10% üzemanyag megtakarítást tudunk 
elérni, a motor kopást csökkenthetjük az 
üzemanyag barát N114 eco és N154 eco 
modellekkel.

• EcoSpeed: Az EcoSpeed traktorokban 
a max. 40 km/óra végsebességet már az 
1600/min motorfordulaton elérhetjük, mellyel 
csökken az üzemanyag fogyasztás.

• Alacsony üresjárati sebesség: a 700 
f/perc-es alapjáratot összehasonlítva 
a konkurencia 850 f/perc-éhez képest 
segít üzemanyagot megtakarítani és 
zajt csökkenteni amikor parkolsz vagy 
munkagépet kapcsolsz a traktorhoz.

• Hűtő rendszer: az okos hűtő csomag, felső 
levegőszívás elektronikus visco ventilátor 
vezérlés és optimalizált hőcserélés mind 
hozzájárul az alacsony üzemanyag 
fogyasztáshoz. Minden részlet megfelelően 
méretezett, hogy biztosítsa az optimális 
teljesítményt egy tömör traktorban.
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VALTRA TISZTA ERŐFORRÁS ASR: Kisebb szlip, 
nagyobb talajfogás. A 
forradalmian új automatikus 
szlip szabályzó (ASR) 
automatikusan vezérli a 
kerék szlipet, mely által javul 
a kerekek talajfogása és 
jelentősen mérséklődik az 
üzemanyag fogyasztás. Ez 
a funkció teljessé tökéletesíti 
a 4WD és a differenciálzár 
automatikákat és a 
hagyományos AutoControl  
szlip vezérlést a Versu és a 
Direct modellek esetében.

KÍMÉLD A TRAKTORT, Ő IS KÍMÉLNI FOG
• A Powershift forradalom: Ezek a következő generációs 

hajtóművek és motorvezérlő szoftverek mindig a 
munkájához a legoptimálisabban illeszkedő nyomatékot 
nyújtják. intelligens automatikus sebességváltás 
gondoskodik arról, hogy a munkájához szükséges 
teljesítményt a legoptimálisabb fokozattal, a lehető 
legalacsonyabb üzemanyag felhasználással kapja meg. 
A CVT-vel és Powershift-tel könnyebb vezetni mint egy 
automata váltós autót. A munkádra koncentrálhatsz 
miközben a legjobb vezetési élményt élheted át.

Engedd meg, hogy többet segítsünk neked.  A Valtra tiszta erőforrás 
elgondolás egy széleskörű csomag úttörő megoldásokkal amely lehetővé 
teszi az alacsonyabb üzemanyag fogyasztást, csökkentett kibocsájtást és az 
optimális hajtás hatékonyságot. A motor tekintetében az AGCO Power képes 
volt az Nox (nitrogén-oxid) és a PM (részecske-tartalom) kibocsátást az 1996-
os szinthez képest több mint 95% -kal csökkenteni. A Valtra elkötelezett 
az úttörő üzemanyag és kibocsájtást csökkentő megoldások folyamatos 
fejlesztésében.
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HITECH

> 5PS, nyitott központi 73/90 liter hidraulika

> mechanikus hidraulika vezérlők
A HiTech N104 - N124 modellek turbinás tengelykapcsoló 
opcióval is rendelhetők, mely nagyon kényelmessé és 
precízzé teszi a homlokrakodós és kommunális munkák 
végzését.

 

VERSU

>  5PS, terhelés érzékelős, 115-160 vagy akár 200 l/ perc 
hidraulika szivattyúval

>  elektronikus hidraulika vezérlők

>  Valtra SmartTouch kartámasz kijelzővel

>  könnyű hidraulika és sebességváltó beállításokkal
Valtra Versu a királya az új powershift sebességváltó 
generációnak, az elektronikus hidraulika vezérléssel, Hydraulic 
Assistanttal, 115,160 vagy 200 liter szállítási kapacitással 
és külön hidraulika és sebességváltó olajjal. Vezérelni lehet 
a karral kézi vagy automata módban. Versu sebességváltót 
választva megkapod a powershift könnyedségét és a CVT 
rugalmasságát egy csomagban.

VERHETETLEN 
VÁLASZTÁSI
TARTOMÁNY

A Valtra N széria több választást kínál mint bárki más- a 
tapasztalt kereskedőink segítségével a munkagépét olyanra 
készítheti el ami az ön igényeinek megfelel. A Valtra hat 
teljesítményszintet és ötféle hajtóművet kínál: HiTech, HiTech, 
HiTrol, Active, Versu és Direct. Az Ön Valtra N szériás HiTech és 
Active modelljei hagyományos kezelőfelülettel, vagy a praktikus 
és kényelmes kartámaszi kezelőfelülettel is kérhetők.

AKÍTV

>  5PS, terhelés érzékelős

>  mechanikus hidraulika vezérlők

>  Új joystick érhető el az Active-hoz

Valtra Active  egy forradalmi powershift technológia, ter-
helés érzékelős hidraulikával és akár 200l/perc szállítási 
képességgel, Hydraulic Assistant-tal és külön hidraulika és 
váltó olajjal.

A HiTech és az Active modellekben a sebességváltó vezér-
lése robotizált, így nincsenek mechanikus sebességváltó 
karok. Ezek a traktorok könnyen használható, alapkivitelű, 
kezelőszervekkel, vagy kartámaszival is kérhetők, mely 
lehetővé teszi az összes fokozat egy kis karral történő kap-
csolási lehetőségét és a tempomat funkció működtetését is.
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DIRECT CVT

>  CVT terhelés érzékelős hidraulikával

>  elektronikus hidraulika vezérlőkkel

>  Valtra SmartTouch kartámasz kijelzővel
Ez a termékcsalád zászlóshajója. A vezetőkar lehetővé teszi, 
hogy a kezelő a jobb kezével szabályozhassa a gyorsulást és 
a lassulást. Sokféle sebesség-megválasztási felszereltséget 
kínálunk, beleértve a kézi hajtómű vezérlési lehetőséget is, 
melyre speciális kultúrákban lehet szükség.

Csatlakozz a powershift forradalomhoz
A Valtra PowerShift a 
legzökkenőmentesebb váltó négy keréken. 
Vedd le a lábad a kuplungról és máris 
automata módban vagy- egy PowerShiftes 
Valtrát úgy vezethetsz, mint egy CVT 
váltós traktort. Automata módokban 
automatikusan váltasz a gyorsulás és a 
szükséges nyomaték függvényében- és 
mindig a legjobb üzemanyag hatékonyságot 
kapod.

Az 5 fokozatú PowerShift sebességváltót 
a HiTech, Active, Versu  szereljük. Egyes 
Hitech modellekben alapban 4 csoportja 
van.  A két opcionális mászó fokozattal 
összesen 30 előre és 30 hátrameneti 
fokozat van. Az új sebességváltó karral 

kézi és automata módokban a váltás 
pontos és könnyed. Ezek a modellek fel 
vannak szerelve HillHold elemmel, így még 
domboldalon is sima az elindulás csakis a 
gázpedált használva.

A Versu modellek forradalmian új, 
szabadalmaztatott hidraulikus rásegítővel 
rendelkeznek, amely automatikusan több 
hidraulikus teljesítményt biztosít, akár álló, 
akár mozgó helyzetben, úgy, hogy annak 
nincs hatása az aktuális menetsebességre. 
Semmiféle  más powershift hajtómű 
sem képes erre. - Az Active és Hitech 
modelleknél is elérhető, ha azok 
elektromos elülső kihelyezett szelepekkel 
rendelkeznek.
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VEZÉRELD AZ  
N SZÉRIÁT
 A Valtra Smart Touch új szintre emeli a használhatóságot. 
Könnyebb használni mint egy okos telefont. A keresett menüt 
maximum kettő lépésből elérhetjük. Könnyen használható 
menüjébe mindent bele tettünk: a traktor összes fukncióján 
felül az Automata kormányzás ISOBUS-os munkagép vezérlés, 
AgContraol, TaskDoc is megtalálható. A Smart Touch alap 
kivitel a Versu és Direct modellekben. 

Könnyű navigáció a menürendszerben. A beállítás logikus, könnyű beállítás 
az érintő képernyőn. Minden beállítás 
automatikusan mentésre kerül. 

9”-os érintőképernyő, nagy ikonok, 
beállítások és funkciók könnyen 
értelmezhetőek.

Bármelyik vezérlőhöz hozzárendelhetjük 
a vezérelt funkciót. Első vagy hátsó 
kihelyezett szelepek vezérlését, 
homlokrakodót vagy front hidraulikát 
vezéreljük onnan ahonnan szeretnénk.

A munkalámpák beállítását is a 9”-os 
kijelzőn tehetjük meg. A munkalámpák 
ki/ bekapcsolását és figyelmeztető 
lámpa bekapcsolást a kartámaszon 
található nyomógombbal végezzük.

A kezelő és munkaeszköz beállításait 
különböző profilokba menthetjük el. Ezek 
a profilok bármikor ismét betölthetőek.
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MULTIFUNKCIÓS KAR
1. Gumi felület: A magas minőségű anyagokkal 

szerelt kart ergonómikus, könnyen használható és 
komfortos.

2. Ergonómikus kialakítás: A kialakítás könnyű és 
biztonságos mozgást ad mind a négy irányba. 
A nyomógombok a hüvelykujj természetes 
helyzetéhez igazítva. A gombok és kapcsolók 
könnyű eléréssel, és a különböző funkciók 
megkülönböztetett kialakítással. Példaként a 
hárompont vezérlő kapcsoló gyors talajba hatolás 
funkcióval.   

3. Három programozható memória gomb- bármelyik 
funkciót hozzá rendelhetjük, akár az U-Pilot 
táblavégi fordulóautomatikát is. Például az M1-es 
a tábla végén kiérkezéshez, az M2 a művelésbe 
beálláshoz.

4. Kettő vízszintes mini joystick a hidraulikához.
5. Biztonságos kezelés: A gombok közötti üres részen 

pihentethetjük meg ujjunkat anélkül hogy a gombok 
felett kelljen tartani azt. A mini joystickok felett 
található bordák megakadályozzák a véletlenszerű 
használatot.

6. A törésvonalak tiszták, egyszerűek. Növelik a fogás 
komfortját és a használhatóságot.

7. Irányváltó kapcsoló a karon

KIJELZŐ 
8. Nem kell még egy kijelző- Az automata 

kormányzás és a biztonsági kamera kijelzője is 
a Smart Touch-ba integrálva. Nem kell még egy 
monitor ami akadályoz a kilátásban. 

JOYSTICK 
9. Az ergonómikus elhelyezésű hidraulika joystick 

tetején található mini joystickhoz  még egy 
hidraulika funkciót társíthatunk.

NYOMÓGOMBOK ÉS FÜGGESZTŐMŰ
VEZÉRLÉS 
10. Nyomógombok: a homorú és domború felszín 

megkönnyíti használatukat.
11. A hátsó emelőmű munkahelyzet szabályozója 

finom állításokat tesz lehetővé. 

DIZÁJN
12. A funkcionális kialakítású kapaszkodó 

egyenetlen talajon történő haladáskor 
biztonságot ad. Minden vezérlőszerv logikusan 
elhelyezve hogy csökkentsük a test terhelését. 
Csuklómozdulatokkal mindent elérünk, 
azért hogy ne kelljen megemelje könyökét 
a kartámaszról. A TLT indító kapcsolók 
biztonságos helyen.

13. Kényelem: Bársonyos könyöklő hogy ne 
izzadjon, és kényelmes legyen. Tároló hely a 
könyöklő alatt.

14. Finn dizájn: egyszerű és kényelmes.
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A Valtra egy sor precíziós farmgazdálkodási technológiát 
kínál, amelyek zökkenőmentesen együttműködnek az Auto-
Guide, ISOBUS, AgControlTM változó kijuttatással és a TaskDoc  
feladatvezérléssel, melyeket a a SmartTouch terminálról 
működtethet. Az Ön traktorának és munkagépének automatikus 
menetirány és egyéb vezérlésével ezek javítják a munkavégzés 
pontosságát és precízségét, csökkentik a munkaidőt, nagyobb 
hozamot és beruházásának jobb megtérülését nyújtják.

AZ PRECÍZIÓS 
FARMGAZDÁLKODÁSI 
LEHETŐSÉGEKET 
BEÉPÍTETTÜK.
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A precíziós farmgazdálkodás műholdakról 
jövő jelek segítségével működik, melyekkel 
feltérképezhető az Ön táblája és vezérelhető 
traktorának mozgáspályája. A műholdas 
vezérléssel a kézinél pontosabb automati-
kus kormányvezérlés valósul meg,  a traktor 
pontosan ott lesz a táblán, ahol kell, minden 
fordulóban, minden táblában és minden 
körülményben. 

Ha a traktora mindig a megfelelő helyen van, 
az ahhoz csatolt munkaeszköz is ott lesz. A 
műholdas térképek és az ISOBUS-vezérlés 
segítségével a munkaeszközöket automa-
tizálhatja, hogy az egyes táblarészek, vagy 

a különböző sorok esetében automatikusan, 
ez ezekhez legjobban illeszkedő kezeléseket 
végezzenek. Például az AgControl szakasz 
vezérlés automatizálja a munkaeszközök sze-
kcióvezérlési funkcióit, míg az AgControl TM a 
változó kijuttatásról gondoskodik.

Technológiánkat házon belül terveztük meg, 
a legjobb minőségű beszállítókat vesszük 
igénybe, hogy biztosítsuk az állandóan magas 
gyártási minőséget és a kiemelkedő meg-
bízhatóságot. Minden hardver- és szoftverkom-
ponenst minden egyes traktorhoz egyedileg 
optimalizálunk.

VALTRA CONNECT
A Valtra Connect egy telemetrikus megoldás, 
mely GPS segítségével folyamatosan rögzíti 
a traktor tevékenységét és mozgását. 
Megjelenítheti egy mobil eszközön a valós 
idejű adattörténetet és bárhol és bármikor 
hozzáférhet az adatokhoz. Ezeket az 
adatokat felhasználva Ön és az Ön Valtra 
szervizpartnere előre láthatja a karbantartási 
igényeket,  gyorsabban reagálhat a kisebb 
problémák megoldására, és elkerülheti a 
felhatalmazott szervizközpontokhoz történő 
látogatásokat, ügyintézéseket.
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ÖN MEGTALÁLJA A MUNKÁT
MI MEGTALÁLJUK A MEGOLDÁST

Százezernyi künönböző gazda, ezernyi különféle feladattal. 
Ezért kínál a Valtra Unlimited Studió korlátlan számú megoldást.   
nem c sak a megfelelő szín kiválasztására, vagy egy újfajta 
tulajdonság kialakítása a cél. A cél megtalálni azt a megoldást 
ami a legjobban illeszkedik Önhöz hogy még termelékenyebb 
legyen. Legyen mezőgazdaság, erdészet, városgazdálkodás, 
logisztika, -vagy bármi más. Munkaspecifikus munkagépet 
szerelve a  Valtra traktorra biztosan kompromisszumok nélküli 
megoldást nyújtunk. 
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MINDEN 
GAZDÁLKODÓ 
MÁS, ÍGY 
MINDEN N 
SZÉRIÁS 
TRAKTOR MÁS.
A Valtra híres az A La Carte 
rendszeréről. Rakd össze 
egyedi Valtra traktorodat 
elektronikusan a kereskedőd 
segítségével. Ez az ahogy mi 
biztosítjuk, hogy a munkagépe 
illeszkedik a szükségleteihez 
pontosan.
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1. Hidraulikus első híd rugózás. 100mm lökettartomány, 
jobb oszciláció és 7.5 tonna terhelés kapacitás, 
hidropneumatikus rugózás kitűnő utazási élményt nyújt 
mindenkor. Az N134 modellekben az új AIRES rendszer új 
szintre emeli a kényelmet.

2. Tetőablak. A legnagyobb tetőablak a piacon tiszta kilátást 
biztosít homlokrakodós munkák során. Az ablakot ki lehet 
nyitni. Kézi napellenző alapfelszerelés. FOPS.

3. AutoComfort Automatikus pneumatikus kabin 
rugózás maximalizálja a kényelmet mindig az aktuális 
munkakörnyezethez.

4. SKYVIEW tető Az új SKYVIEW tető láthatóvá teszi 
az eget amennyire csak szeretnéd. A legjobb kilátást 
biztosítja hátsó munkahelyzetből. A polikarbonátból 
készült tetőablak alaptartozékú ablaktörlővel rendelkezik.

5. Premium hang rendszer Az új generációs 150W 
(25+25+100) teljesítményű rendszer kitűnő hangzást 
kínál, köszönhetően a két magas minőségű tetőbe 
integrált hangszórónak amely a Valtra-hoz lett tervezve, 
Bluetooth lejátszó, aktív mélynyomó és erősítő.

6. Premium munka lámpák A LED munkalámpák nappali 
fényáradattal árasztják el az éjszakát. A csomag 
tartalmaz 2 első, 4 hátsó és 2+2 középső illesztésű LED 
munkalámpákat.

7. Fűtött szélvédő A fűtő szálak nem láthatóak amelyek 
hatékonyan tüntetik el a párát és a jeget a szélvédőről. Ez 
az elem biztosítja a jó láthatóságot télen és nyáron.

8. Sigma Power Több erő a TLT-s munkákhoz.

9. TwinTrac Dolgozz mindkét haladási irányba hatékonyan- 
egyedülálló csak a Valtránál. A TwinTrac lehetővé 
teszi, hogy rengeteg munkát még hatékonyabban 
tudjál elvégezni. Továbbá, a hátrameneti munkák során 
kevesebb feszültség éri a kezelőt mind testileg mind 
szellemileg.

10. Biztonsági kamera / A csatlakoztató elemek és a 
munkaeszköz jó ráláthatóságát szolgálja. Kijelző is van a 
HiTech és az Active modellekben. A SmartTouch a Versu 
és a Direct modelleknél kijelzőként is működik.

11. Hűtő doboz Az integrált elektromos hűtődoboz 8,4 literes 
kapacitású amelybe egy 1,5 literes üveg könnyedén 
belefér. A kezelő bal oldalán van elhelyezve.

12. U-Pilot / Táblavégi menedzsment rendszer a Versu 
és Direct modelleknél A programok rögzíthetők vagy 
manuálisan szerkeszthetők.

13. Evolution ülés Egyedülállóan kényelmes ülés, 
pneumatikus rugózással. Az automatikus magasság 
állítás, állítható csillapítás, hűtés és fűtés biztosítja a 
kezelő kényelmét a hosszú munkanapok során.

14. Pót ülés Tágas hely a másik utasnak. A pótülést le lehet 
hajtani vagy asztalként lehet használni.

15. Köpeny opciók Széles köpeny választék különböző 
feladatokhoz.

16. Szerszámosláda A szerszámaidat biztos helyen 
tarthatod. A szerszámosláda a traktor jobb oldalán a létra 
alatt van.

17. Acél tank A gyárilag szerelt acél tank 165 literes. Ezzel 
a tankkal nagyobb hasmagasságot lehet elérni. A tank 
ellenálló, jó minőségű acélból készül amely megvédi az 
elemet az ütődésektől.

18. Mechanikus kabin rugózás A mechanikus kabin rugózás 
növeli a kezelő kényelmét. A mechanizmus állítható a 
kabinból.

19. Tulajdonos neve A te neved a kabin mindkét oldalán.

20. Alap szinek piros, metál kék, metál fekete, metál fehér, 
metál piros, metál ezüst, metál zöld

21. Első TLT Integrált első TLT 1000 f/perc, órajárásával 
ellentétes fordulattal.

22. Első függesztőmű 4,7 tonna emelési kapacitás

23. 270°-os ablaktörlés 365 napos jó láthatóság. A 270°-os 
törlési szöggel rendelkező ablaktörlő kitűnő láthatóságot 
biztosít még a nehéz körülmények között is.

24. 50 km/h / Az N174 modelleknél még nagyobb 
végsebesség áll rendelkezésre.

25. Előfűtés / Az üzemanyaggal működő motorfűtés a 
leghidegebb reggelen is biztosítja a meleg fülkét. A fűtés 
okostelefon segítségével távvezérléssel is működtethető.

26. Kiegészítő pótsúlyok első, hátsó kerék és ballaszt

27. Szelepcsomagok / Hátul négy vagy hét szelep, legfeljebb 
négy elől

28. Power Beyond / csatlakozó terhelésérzékelős 
hidraulikával rendelkező munkaeszközök rendszerbe 
kapcsolására

29. Első hidraulika / opcionálisan az első függesztő mű 
emelőképessége 47 kN

30. Hidraulika szivattyú 73/90/115/160/200 liter/perc. A 
hidraulika szivattyúk széles választéka biztosítja, hogy a 
számodra megfelelő teljesítményt kapod meg.

31. Has védelem Erdészeti és földművelési munkákhoz a 
6mm-es has védelem biztosítja, hogy a traktor védve van. 
A has védelemmel a has magasság nem csökken.
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NYUGALOM,  
STABIL HÁTTÉR

Hiszünk az ügyfeleink, kereskedőink, és a Valtra
gyár közötti zökkenőmentes kapcsolatban. 
Kiválaszthatja azokat a szerviz és garancia csomagokat,
melyek legjobban megfelelnek az elvárásainak és
követelményeinek. Mi gondoskodunk Önről, így Ön csak a
vállalkozására koncentrálhat.

CONNECT 
Maradjon kapcsolatban bárhol, bármikor
A Valtra választásával olyan szakemberek 
csoportjához csatlakozhat, akik segítenek 
Önnek abban, hogy üzleti tevékenységéből a 
legtöbbet hozhassa ki. 
A helyi ügyfélszolgálatával Ön kapcsolatba 
léphet az online ügyfélportálunkon keresztül, 
amely 24 órás hozzáférést biztosít az oktatási 
anyagokhoz, szerződéses információkhoz és a 
gépéhez nyújtott szolgáltatásokhoz. 
A Valtra Connect telemetrikus megoldás GPS 
segítségével folyamatosan rögzíti a traktor 
tevékenységét és mozgását. Megjelenítheti egy 
mobil eszközön a valós idejű adattörténetet és 
bárhol és bármikor hozzáférhet az adatokhoz. 
Ezeket az adatokat felhasználva Ön és az Ön 
Valtra szervizpartnere előre láthatja a kar-
bantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a 
kisebb problémák megoldására, és elkerülheti 
a felhatalmazott szervizközpontokhoz történő 
látogatásokat, ügyintézéseket.

CARE
Teljes nyugalom.
A Valtra Care meghosszabbított garanciaszer-
ződései révén a legnagyobb nyugalomban és 
biztonságban érezheti magát a nem kopó alk-
atrészek esetleges további javítási költségei el-
len. A Care lehetővé teszi, hogy a Valtra traktor 
megvásárlásakor, vagy a normál garancia lejárta 
után állítsa be az általános költségeket. Rugal-
masak, három kompenzálási szintet kínálnak  

- 0 €, 290 € vagy 590 € - és legfeljebb 5 évre 
vagy 6000 üzemórára érhetők el.

GO
Maximalizálja az Ön üzemidejét
Rögzítse a költségeit a Valtra gép 
megvásárlásának helyén és biztosítsa be az op-
timális teljesítményt, a garantált hatékonyságot 
és maximalizálja az Ön gépe maradványértékét! 
A Valtra Go szerviz szerződéssel - a rendszeres 
és alapos karbantartás eredményeként – 
meghosszabbíthatja Ön Valtra traktorának 
megbízható működését. A szerviz költségek 
alacsonyabbak annál, mint amekkora kárérték 
keletkezhet a gépben a szerviz elmulasztása 
következtében. A Valtra Go szervizcsomag 
minden előírt karbantartási munkát magába 
foglal, amely akár 10 000 óráig is rendelhető, új 
és használt gépekhez egyaránt.

AZ ÖN SAJÁT VALTRA KERESKEDŐJE
Az Ön Valtra kereskedője képviseli a legjobb 
traktorokkal és eszközökkel kapcsolatos 
szakértelmet a környezetében. Ő tisztában van a 
traktor technikai vonatkozásaival, és azzal, hogy 
Önnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. 
Kereskedőjéhez mindig bizalommal fordulhat a 
legjobb tanácsokért, karbantartással, javítással, 
pótalkatrészekkel, vagy akár az új eszközök 
vásárlásával kapcsolatban. A Valtra kereskedők 
független vállalkozók. Az AGCO minden évben 
felülvizsgálja értékesítő képviselőit annak
érdekében, hogy Ön a lehető legjobb 
szolgáltatást kaphassa.

CONNECT
TRAKTOR ADATOK, INFORMÁCIÓK  

ÉS SZOLGÁLTATÁSOK.

CARE
GYÁRI KITERJESZTETT 

GARANCIA.

GO
KARBANTARTÁSI 

SZERZŐDÉS.
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MINDEN AMIRE SZÜKSÉGE VAN - MINDIG ELÉRHETŐ
A Valtra átfogó pótalkatrészeket kínáló szolgáltatásával 
biztosítja Önnek a szükséges alkatrészeket – akár másnap 
reggelre. Ez segít Önnek működőképesen tartania 
traktorát a zsúfolt szántási és aratási időszakokban. 
Az AGCO Parts címke garantálja, hogy eredeti Valtra 
alkatrészt kapott melyet alaposan ellenőriztek és 
teszteltek.

AZ AGCO GONDOSKODIK A VERHETETLENSÉGRŐL,
MI PEDIG A MEGFIZETHETŐSÉGRŐL.
Az AGCO Finance személyre szabja finanszírozási 
megoldását pénzforgalma és tevékenysége figyelembe 
vételével. Ossza meg velünk, hogy havonta mennyit 
engedhet meg magának, és mi összeállítunk egy 
rugalmas, az Ön üzleti szükségleteihez igazodó fizetési 
ütemtervet a szezonális változások figyelembevételével.

Teljes körű szolgáltatóként pénzügyi szolgáltatásokat 
is nyújtunk, pl. járműlízing, járműbérlés és biztosítás. 
Szolgáltatásaink országonként eltérhetnek, ezért 
a szolgáltatások listájáért kérjük, látogasson el 
weboldalunkra vagy keresse fel a legközelebbi kereskedőt.

VALTRA UNLIMITED
A Suolahti gyárnál található Valtra Unlimited stúdióról 
ismeretes, hogy képes valóra váltani ügyfelei kívánságait. 
A stúdió minden, a normál gyártási folyamat során, 
közvetlenül a gyártósorról nem elérhető kiegészítőt és 
felszerelést beszerel.

A Valtra Unlimited szerelői képzett szakértők, akiket az 
egész gyár támogat készségekkel és szakrételemmel. 
Ez biztosítja személyre szabott termékeink kiváló 
minőségét és biztonságosságát. A Valtra Unlimited stúdió 
által beszerelt kiegészítő tartozékokra kiterjed a gyári 
garancia, és minden szervizelést, valamint pótalkatrészt 
mi biztosítjuk számukra.
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A VALTRA TEAM
A Valtra Team a mi vásárlói magazinunk, mely 
évente kétszer jelenik meg. Minden kiadás hasznos 
információkat tartalmaz a legújabb fejlesztésekről és 
a leghatékonyabb munkamódszerekről. Hozzáférhet 
a magazin online archívumához is, és 2000-ig 
visszamenően olvashatja el a cikkeket.

AZ AGCO ACADEMY
A traktorok és a hozzájuk kapcsolódó technológiák, 
különösképpen a precíziós földművelési technológiák, 
gyors iramban fejlődnek. A Valtra Akadémia folyamatosan 
képzi a Valtra kereskedőket és szerviztechnikusokat, 
hogy a Valtra kereskedők által ma biztosított első 
osztályú, korszerű szakértelem a jövőben is ki tudja 
elégíteni igényeit.

A VALTRA KOLLEKCIÓ
A VAltra kollekció kiváló minőségű ruhézatot és 
kiegészítőket kínál a munkához és a szabadidőhöz. 
Az anyagokat és a részleteket nagy körültekintéssel 
válogatjuk. A ruházat a Valtra modern dizájnnyelvét 
tükrözi, a könnyű, azonban rendkívül tartós anyagok 
felhasználásával, amelyek ötvözik a stílust és a 
funkcionalitást..
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MŰSZAKI
MŰSZAKI ADATOK

TRAKTOR MODELL N104 N114E N124 N134 N154E N174
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
Köpenyek 460/85R38 520/85R38

Tengelytáv (mm) 2665

Hossz (mm) 4656

Magasság (mm) 2850 2900 --

Magasság, rugózott kabin felső véghelyzetben 
(mm)

2910 2960

SKYVIEW kabin magasság (mm) + 64

Fordulási sugár (m) 4.5

Üzemanyagtartály (l) 235

Nagy üzemanyagtartály/erdészeti tartály (l) 315/160

AdBlue tartály/erdészeti tartály (l) 45 (25)

Hasmagasság (mm) 505 550

Súly (rugózott első híd, tele tank) 5350 6100 6300*

Súly megoszlás első/hátsó tengely (%) 40/60

Maximális első tengely terhelés (kg) 4000** 5000

Maximális hátsó tengely terhelés 6000 8000

Össztömeg (kg) 8000 10000 11000

*  Hitech (Active, Versu, Dicrect: 6500)
** with suspension or HD axle 5000 TRANSLATION???
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TRAKTOR MODELL N104 N114E N124 N134 N154E N174
MOTOR alap modell ECO modell alap modell ECO modell

Motor, AGCO Power 44 AWF 49 AWF / 49 LFTN-D5

Hengerek száma/lökettérfogat(liter) 4/4.4 4/4.9

Kibocsájtó rendszer IV. lépcső, DOC és SCR katalizátorokkal IV. vagy V. lépcső (DOC + DPF + SCR)

Maximális teljesítmény (kW) 77 85 85 92 99 114 114 121

Maximális teljesítmény (LE) 105 115 115 125 135 155 155 165

Teljesítmény erőtartalékkal (kW) 85 92 92 99 107 121 121 148

Teljesítmény erőtartalékkal (LE) 115 125 125 135 145 165 165 201

Motorfordulat maximális teljesítménynél (f/perc) 1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Maximálisan elérhető motorfordulat (f/perc) 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Maximális nyomaték (Nm) 470 500 540 550 570 610 660 680

Maximális nyomaték erőtartalékkal (Nm) 510 540 570 580 620 660 700 730

Motorfordulat maximális nyomatéknál (f/perc) 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

HAJTÓMŰ

HiTech X X X X X X X X

HiTech HiTroll turbina kuplunggal X X X X --

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

FÜGGESZTŐ MŰ

Hátsó max. emelő erő (kN) 63 63(78 opt) 78

Emelési tartomány, maximális (mm) 862

Első max. emelő erő (Opció)(kN) 47

Forduló kör sugara (600/65R28, 1960 mm 
nyomtáv), m

4.5
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SEBESSÉGVÁLTÓ HITECH HITECH & HITROL ACTIVE VERSU DIRECT
PARAMÉTER N104-N174 N104-N124 N134-N174 N134-N174 N134-N174
5 fokozatú PowerShift X X X X --
Mászó fokozat opció opció alap alap --
CVT -- X
Sebesség tartomány (km/h) 0.6-43 0-43
Alternatív sebesség tartomány (km/h) 0.7-53*) 0.7-57 High Speed** 0.7-53, 0.7-57 High Speed**
Csoportok A,B,C,D
Automatizálható kapcsolású csoportok C-D (Versu BCD)

Sebesség fokozatok mászóval  száma 30+30R CVT

Mászó sebességi fokozatok száma 10+10R CVT
Fékek hátsó hídon több tárcsás/olaj hűtéses, nedves fékek hiraulikus rásegítéssel
Fő kuplung típusa nedves több tárcsás
Mellső híd rugózás Stage IV modellek: Hidro-pneumatikus, V. lépcsős modellek: Pneumatikus
HIDRAULIKA
hidraulikus rendszer nyitott központi terhelés érzékelős
szivattyú szállítási kapacitás (l/perc)(opció) 73(90) 115 (160)/(200)
munkagép számára elérhető olajmennyiség (l) 40 47

Mechanikus szelep hátul max. 4 --

Power Beyond -- opció

Elektronikus szelepek hátul -- max. 5

ON/OFF szelepek -- opció egy pár alapban, második pár opcióként 

elektronikus első szelepek 2, 3 vagy 4
TLT
540/1000 alap
540/540E/1000 opció
540E/1000/1000E (opció) opció

Járókerék arányos TLT ( opció) opció

Front TLT 1000 (opció) opció

*)Nem minden országban, nem az N 104 esetében  **) Nem minden országban, csak az N 174- eshez
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KABIN STD SKYVIEW
ülés 180°-ban elforgatható alap

Pót ülés biztonsági övvel (opció) opció

Zaj szint (70 DB) alap

Ajtók száma 1 vagy 2

Ablakok száma 4 vagy 5 5 vagy 6

Tető ablak elöl opció --

Tető ablak hátul alap

Ablak felület tetőablakkal együtt (m2) 6.22 6,53

Ablaktörlő alap 180° opció 270°

Valtra alap vezérlők alap

SmartTouch kartámasz Versu és Direct 

Légkondicionáló és fűtés a tetőben opció alap

Extra lábfűtés (opció) opció opció

Automata klíma vezérlő 2 fűtővel (opció) opció --

Hűtő doboz opció

Mechanikus kabin rugózás opció

AutoComfort fél-aktív légrugózás opció

TwinTrack hátsó munkahelyzet opció

QuickSteer (opció) opció

AutoGuide opció --

Biztonsági kamera opció
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VALTRA N SZÉRIA
OKOS MÉRET, HIBÁTLAN 
TELJESÍTMÉNY.

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

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

A termékismertetőben megjelenített traktor speciális opciókkal lehet felszerelve. Változtatások lehetségesek - Minden jog fenntartva

Valtra világmárkája az AGCO-nak.


