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NEOCENITELNÝ 
PRACANT
Vaše pole je váš život.
Vaše hospodářství je vaším základem.
Vaše úroda je vaším živobytím.
Váš traktor je vaším nejlepším pomocníkem.

Proto je značky Valtra.
Stroj Valtra vám stejně jako důvěryhodné nářadí pro řemeslníky dodá jistotu
a odvahu zvládnout práci. Každý den. Kdykoli. V jakémkoli pracovním prostředí.

Ve společnosti Valtra jsme vždy volili méně prošlapanou cestu,
protože u nás takové cesty jsou. Neváháme pro vás udělat něco navíc.
Děláme věci tímto způsobem, protože se jedná o nejlepší cestu, jak je udělat.
A protože věříme v metodu Getting Things Done (Mít vše hotovo).

Neděláte kompromisy. My také ne.

Zvládněte svoji práci.
Pořiďte si traktor Valtra.
Váš pracovní stroj.
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BUĎTE OPATRNÍ,
CO SI PŘEJETE,
AŤ SE VÁM TO
NEVYPLNÍ.
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Moc nemluvíme, ale posloucháme. Proto známe své 
zákazníky. Víme, jaké to je pracovat ve dne i v noci, v 
létě i v zimě. Dobře víme, jak najít rovnováhu mezi prací 
a požadavky bez kompromisů. 

A také známe tři věci, které jste hledali, když jste si 
vybrali traktor Valtra:

Musí být spolehlivý, den co den, rok co rok. I když tvrdě 
pracujete, jeho obsluha musí být snadná. A musí nabízet 
i co nejnižší provozní náklady.

A právě s těmito vlastnostmi jsme vytvořili zcela novou, 
čtvrtou generaci traktorů Valtra série A. Nabízejí mnohé 
z vlastností svých větších sourozenců ze sérií N a T, 
ale v kompaktnějším provedení. Jízdu tímto traktorem si 
užijete, je lehký a obratný, ale přitom nabízí dostatečný 
výkon pro všechno moderní nářadí.
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A74 75 koní
A84  85 koní

A94 95 koní
A104 105 koní

A114 110 koní
A124 120 koní

A134 130 koní

MODELY A VÝKON MOTORU

DOSTANETE,
CO JSTE SI ZAPLATILI.
A VÍCE.
Své peníze jste si těžce vydřeli, a když je máte 
investovat, požadujete to nejlepší. S traktorem série A 
nebudete litovat jediné koruny. Každý den a v každém 
ročním období bude série A neocenitelným pracantem. 
Zcela modulární design traktoru Valtra nabízí naprostou 
adaptabilitu vašim potřebám. Moduly jsou stavebnicí, 
s jejíž pomocí si nakonfigurujete traktor, který nabízí 
celou řadu specifických produktů navržených přímo 
vám na míru. Sestavení vlastního traktoru Valtra série 
A je snadné – nabízíme to nejlepší vybavení pro vaše 
hospodářství. Se sérií A nemusíte pracovat tvrději, 
protože pracujete chytřeji.
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Spolehlivost rok za rokem
Víme, že když chceme něco udělat dobře, musíme to udělat 
sami. Proto vyrábíme všechny klíčové díly traktorů ve vlastní 
výrobně. Inteligentní šasi, robustní převodové soustavy a 
prostorné kabiny navrhujeme a vyrábíme sami. Motory AGCO 
Power, přezdívané „Sisu“, jsou motory traktorů Valtra už 
více než 60 let. Tyto motory jsou ztělesněním průmyslového 
standardu spolehlivosti.

Snadné použití při jakékoli práci
Série A nabízí výkon k tahání pluhu, ale dokáže i obratně 
zajistit krmivo vašim zvířatům. Díky vynikajícímu výhledu z 
kabiny můžete pracovat přesně a traktor poskytne dostatek 
výkonu všem náročným nástrojům. Ovládání převodovky 
nemohlo být jednodušší. Traktor je navenek spíše kompaktní, 
uvnitř kabiny však budete mít dostatek místa a pohodlí. 
Denní údržba je snadná – kontrola paliva, oleje a ostatních 
kapalin vám nezabere téměř žádný čas.

Nízké celkové náklady
Celkové náklady na vlastnictví spočívají jak v celkovém 
pohledu, tak v malých detailech. Hlavní je získat odolný stroj 
s dlouhou životností, který je na náročné úlohy jako dělaný. 
My jsme však ve vývoji inovativních technologií a služeb zašli 
ještě dál a ušetříme vaši peněženku. Motory AGCO Power s 
technologií SCR vám poskytnou nejlepší finanční variantu. 
Můžete si vybrat prémiovou podporu nebo jednu z našich 
servisních smluv, které budou vyhovovat vašim měsíčním 
nákladům a celoročnímu počtu provozních hodin. Společnost 
AGCO Finance vám pomůže vybrat optimální řešení investic. 
A konečně, váš prodejce značky Valtra je vždy k dispozici, 
aby zajistil maximální výkon a nejlepší cenu traktoru v případě 
dalšího prodeje.
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PERFEKTNÍ VYBAVENÍ
MUSÍ MÍT SPRÁVNOU VELIKOST.
POTÉ JSOU MOŽNOSTI
NEOMEZENÉ.
Konfigurace série A začíná výběrem výkonu motoru, který nejlépe vyhovuje současným i budoucím potřebám vašeho 
podnikání. Poté modulární konstrukce a dlouhý seznam volitelného příslušenství znamenají, že váš traktor Valtra 
lze plně přizpůsobit vašim potřebám. Naše jedinečné studio bez hranic vám poskytne řešení příslušenství na míru. 
Na zakázku dokážeme dodat opravdu vše – od specializovaného vybavení až po zakázkové lakýrnictví. A na vše se 
vztahuje záruka z výroby.

Všechny rychlosti mají v každém ze dvou rozsahů šestistupňovou převodovku 12+12R a plazivý převod.

Výkon motoru 75, 85 nebo 95 koní
Nové 3 válce motorů ze série Compact značky
AGCO Power
Rozvor: 2250
Reverzační převodovka Valtra Power (nebo 
mechanická) 12+12R
Velmi snadno se ovládá.

Výkon motoru 100 nebo 110 koní
Nové 4 válce motorů ze série Compact značky
AGCO Power
Rozvor: 2430
Reverzační převodovka Valtra Power (nebo 
mechanická) 12+12R
Velmi snadno se ovládá.

Výkon motoru 120 nebo 130 koní
Nové 4 válce motorů ze série Compact značky
AGCO Power
Rozvor: 2500
Reverzační převodovka Valtra Power (nebo 
mechanická) 12+12R
Velmi snadno se ovládá.

75–95 koní, kapota velikosti S 100 a 110 koní, kapota velikosti M 120 a 130 koní, kapota velikosti L
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VELKÉ NÁPADY
V KOMPAKTNÍM BALENÍ.
Série A sdílí mnoho funkcí se svými oceňovanými staršími sourozenci 
a zároveň nabízí kompaktnější rozměry pro lepší použitelnost a 
manipulaci. Naše filozofie, že forma musí jít ruku v ruce s funkcí, řídí 
navrhování a výrobu každé komponenty nového traktoru. Jako obvykle 
jsme ve zdokonalování našich nejmenších 3- a 4válcových motorů 
nedělali žádné kompromisy.
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OCENĚNÝ
DESIGN, KTERÝ
SE POČÍTÁ.
Všechny nové kabiny nabízí moderní 
a pohodlné pracovní prostředí pro 
dlouhé dny strávené v terénu. V 
návaznosti na ocenění sérií N a T 
kabina série A nabízí bezkonkurenční 
výhled, pohodlí a prostor. Zcela nová 
šestimístná kabina se dvěma dveřmi 
dokáže kombinovat výborný výhled 
čtyřmístné kabiny s pevným rámem 
šestimístné kabiny.

NAVRŽENO PRO PRAKTIČNOST
Podstatou skandinávského designu je 
mnohem více než jen pěkný vzhled. Je o 
chytrých řešeních, která činí každodenní 
provoz snadným a efektivním bez navýšení 
ceny. Kabina klínovitého tvaru také pomáhá 
při práci na malých dvorech, stejně jako 
dobře odvádí vodu a sníh a nezachytává 
větve stromů. Abyste mohli dělat více věcí 
najednou, traktory série A jsou dostupné s 
geniální a intuitivní parkovací polohou Valtra 
PowerShuttle. Další chytrou funkcí je volant 
s jednoduchým sklopením pomocí pedálu. 
Na sedadlo řidiče se tak dostanete naprosto 
pohodlně.

NAVRŽENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST
Základem nové konstrukce rámu kabiny 
jsou zakřivené profily a aerodynamické díly 
podobné autům. To se promítá do pevnější 
konstrukce, která je bez vibrací a zbytečných 
zvuků. Prémiová kvalita také zajišťuje 
kvalitní utěsnění dveří a oken a je výborným 
základem pro další výbavu.

NAVRŽENO PRO POHODLÍ 
Prvotřídní ergonomie a nízká hladina hluku 
pouhých 75 dB vás přesvědčí, že budete v 
pohodlí za všech okolností. Jeho kabina je 
o 25 cm širší, ale o pouhé 3 cm delší než 
u předchůdců, přesto poskytuje dostatek 
prostoru, kde je potřeba. Konstrukce kabiny 
je vepředu úzká, což vám usnadní orientaci v 
těsné blízkosti hospodářských budov nebo v 
hustých lesích. V úrovni ramen řidiče je šířka 
kabiny maximální, aby zajistila pohodlí při 
práci a nabízela dostatek úložného prostoru. 
Inteligentní design také znamená, že je v 
kabině dostatek místa pro řádně odpružené 
sedadlo spolujezdce. Volitelná spodní ventilace 
pro nohy zajistí posádce teplo v mrazivých 
zimních dnech a klimatizaci v parném létě.

NAVRŽENO PRO PERFEKTNÍ VÝHLED
Nová šestimístná kabina je navržena pro 
výborný okolní výhled ve dne v noci.
Nazýváme to konceptem panoramatické 
kabiny:
• • Jedinečná konstrukce A-sloupku zlepšuje 

viditelnost dopředu.
• • Nahoře zakřivené čelní sklo a velké 

střešní okno (volitelně panoramatická 
střecha) poskytují skvělý výhled na 
manipulace předního nakladače.

• • Díky kompaktním rozměrům kontrolního 
emisního systému motoru má série A 
svažující se kapotu, která je typická pro 
vzhled čtvrté generace a umožňuje dobrý 
výhled dolů.

• • Perfektní pracovní světla s 
bezkonkurenčním horním, dolním a 
hlavním světlometem.

• • Velké zadní okno a krátká střecha 
poskytují vynikající výhled směrem dozadu, 
především díky o 180° otočnému sedadlu 
pro speciální úkoly například v lesnictví.
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JEHO DESIGN
VÁS OSLOVÍ.
Kabina série A je nejnovějším 
modelem a nabízí ve své třídě 
maximum užitečného prostoru pro 
řidiče. Střecha svažující se dopředu 
dodává traktoru jedinečný až 
agresivní vzhled, který vás osloví. 
Kvalitní materiály a design jsou 
patrné v každém detailu od přesně 
konstruovaného nového rámu až 
po moderní přístrojovou desku s 
analogovými a digitálními displeji pro 
pokročilé funkce, jako je volitelný 
monitor výkonnosti, díky němuž 
budete mít přehled o spotřebě paliva 
a pracovní oblasti.

1. Hlavní řadicí páka (stupeň 1 až 6)
2. Ruční plyn
3. Paměťové tlačítko otáček motoru
4. Spínač pohonu všech čtyř kol (4WD)
5. Spínač pro uzávěrku diferenciálu
6. Spínač pro plazivý pohon (volitelně pro 

modely PowerShuttle A104-)
7. Volič převodového stupně (A nebo B)
8. Páka pro plazivý pohon (volitelně pro 

modely PowerShuttle – A94)
9. Nastavení pro elektronický zvedák
10. Ukazatel pracovní polohy
11. Kontrolní tlačítko pracovní polohy
12. Spínač zvedáku AutoControl pro zvedání, 

podržení nebo spuštění nákladu; 
integrované tlačítko pro rychlé spuštění

13. Spínač pro zvedání a spouštění pro 
bezpečné používání tažného zařízení

14. Páka uvolňování tažného zařízení

Prostor řidiče
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PŘEDNÍ NAKLADAČ ZABUDOVANÝ Z VÝROBY
NAVRŽENÝ JAKO DOKONALÝ
DOPLNĚK VAŠEHO
PRACOVNÍHO STROJE.
Traktory Valtra jsou z výroby vybaveny předním nakladačem, který je do rámu 
montován na výrobní lince. To zajišťuje kvalitu montáže a ergonomicky řešené 
ovládací prvky. Vzhledem k tomu, že přední nakladač je nedílnou součástí 
designu traktoru, nemá žádný vliv na poloměr otáčení traktoru. Inovativní 
kabina série A je navržena tak, že poskytuje vynikající výhled při práci s předním 
nakladačem, a volitelná panoramatická střecha výhled ještě více zlepšuje.

S jistotou můžeme říci, že série A je nejlepším traktorem s předním nakladačem 
na trhu. Nepřekvapí vás tedy, že více než polovina traktorů Valtra série A byla 
objednána s předním nakladačem již z výroby.
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MOCNÝ
PRACANT.

Praktický, robustní, odolný pracant se snadnou údržbou 
a moderním designem – traktor Valtra série A je 

opravdu univerzálním strojem, který bude přínosem pro 
vaše podnikání. Ať už ho máte jako jediný stroj, nebo 

je součástí početného vozového parku, díky kombinaci 
zcela nových motorů AGCO POWER, zbrusu nové kabiny 

a koncepce transaxle, šité na míru speciálně pro 
traktory o síle 75–130 koní, budete s jeho výkonem vždy 

spokojeni.
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MOTOR AGCO POWER,
ZÁŽITEK
Z JÍZDY
BEZ KOMPROMISŮ.
Motory AGCO Power jsou známé pro svou 
spolehlivost, dlouhou životnost a úsporu paliva, 
3,3litrové a 4,4litrové verze jsou tiché a šetrné 
k životnímu prostředí a zároveň nabízí vysoký 
točivý moment v širokém rozsahu otáček. 
Jízda traktorem Valtra série A je opravdovým 
zážitkem a traktor je snadno ovladatelný díky 
bezkonkurenčním vlastnostem motoru.
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Ta správná velikost
Motory AGCO Power jsou proslulé tím, že nabízí optimální 
řešení pro každý výkonnostní segment. Jednou z jejich 
silných stránek je ideální poměr pohybu a síly, který je 
výsledkem obecné úspornosti paliva (nafta + močovina) a 
silného tahu, jakož i vynikající životnosti.

Technologie SCR-only
Naše první traktory se selektivní katalytickou redukcí (SCR) 
přišly na svět na začátku roku 2009 a v oblasti technologie 
SCR byly průkopníky. Nyní naše nová řada motorů AGCO 
Power představuje první traktory splňující emisní normu 
Stage 4 s výkonem cca 100 koní. Na ověřené technologii 
SCR-only pracujeme i nadále, a proto jsme schopni udržet 
náklady našich zákazníků co nejníže a snižujeme tak potřebu 
dodatečného a více komplexního řešení čištění výfukových 
plynů. 

Bezúdržbová technologie SCR společnosti Valtra
• umožňuje optimalizaci motorů pro zlepšení účinnosti 

kapalin
• snižuje oxidy dusíku a emise částic
• nepotřebuje dieselový filtr pevných částic (DPF), který
• je náročný na údržbu
• umožňuje vynikající výhled díky kompaktním
• rozměrům komponent
• je 100% bezúdržbová bez rizika ucpání
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NOVÁ PŘEVODOVKA
A HYDRAULIKA –
TO MUSÍTE
MÍT.
Abychom si byli jisti, že síla nového motoru je skutečně 
převáděna na zem, vybavili jsme sérii A zcela novou vysoce 
efektivní převodovkou. Nová převodovka nabízí zásluhou 
2 rozsahů 12 rychlostních stupňů dopředu a dozadu. Šest 
z těchto rychlostí odpovídá typickému rozsahu otáček 
práce v terénu 4–12 km/h. Díky možnosti super plazivého 
převodu je zajištěna co nejnižší rychlost 0,09 km/h 
(otáčky motoru 1400 ot/min) a převodovka je tak opravdu 
univerzální.

Jednoduchost rovná se účinnost. Máte k dispozici 
zvedací sílu až 5 tun a hydraulický tok téměř 100 l/min, 
kompromisy zde opravdu nejsou potřeba. Série A vám 
pomůže i tu nejtěžší práci dokončit včas. Bez řečí jde 
rovnou na věc. To je traktor Valtra.
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NAŠE
TECHNOLOGIE,
VAŠE
PRODUKTIVITA.
Série A usnadňuje použití nejnovějších řešení AGCO 
ke zvýšení produktivity a rentability. AGCO Fuse je 
otevřená strategie, kterou lze použít na produkty 
a aplikace mnoha výrobců. Díky tomu je možné 
spravovat data ze všech strojů a zařízení na vašem 
hospodářství v rámci jediného systému. Strategie 
Fuse také zajišťuje kompatibilitu série A s budoucími 
technologiemi.
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ŘIĎTE CHYTŘE S PŘIPOJENÝMI
SLUŽBAMI FUSE

Řešení Valtra Smart nabízí nejlepší servisní 
podporu na trhu. Tento nástroj je k dispozici 
v sadě MyValtra. Pomůže vám také vybrat 
optimální kombinaci výkonu, převodovky a 
hydrauliky pro vaše konkrétní účely.

Nové řešení Valtra Smart dostane váš styl 
řízení a úspornost na novou úroveň. Můžete 
prohlížet statistiky svého stroje a nákladové 
struktury konkrétních úloh, ale především 
získáte pokyny k optimalizaci řízení a co 
nejefektivnější práci s traktorem. Pomůžeme 
vám analyzovat data vašeho traktoru online a 
řídit ekonomičtěji.

25

Série A / 75 - 130 koní



GLOBÁLNÍ SÍŤ,
LOKÁLNÍ SLUŽBY.
Jako součást společnosti AGCO, největšího výrobce 
zemědělské techniky na světě, nabízíme služby, které 
vám pomohou řídit váš vozový park a maximalizovat 
produktivitu.

VÁŠ OSOBNÍ PRODEJCE ZNAČKY 
VALTRA
Váš prodejce značky Valtra představuje 
nejlepšího odborníka na traktory a nástroje 
ve vaší oblasti. Rozumí technickým aspektům 
vašeho traktoru i výzvám, kterým čelíte. Na 
svého prodejce se můžete kdykoli obrátit 
a získat ty nejlepší služby od poradenství, 
údržby, oprav a náhradních dílů až po koupi 
nového kusu vybavení. Prodejci značky Valtra 
jsou nezávislí podnikatelé. Společnost AGCO 
provádí u prodejců každý rok audity, aby se 
ujistila, že máte vždy zajištěny ty nejlepší 
služby.

VALTRA PREMIUMCARE
Podpora Valtra PremiumCare umožňuje 
flexibilně předvídat náklady na údržbu své 
investice, abyste mohli lépe řídit své náklady. 
Pravidelná údržba a úplná servisní historie 
vám pomůže maximalizovat přeprodejní 
hodnotu vašeho traktoru. Podpora Valtra 
PremiumCare vám také umožní minimalizovat 
náklady na životní cyklus. S touto podporou 
můžete standardizovat své náklady na 
údržbu až do 10 000 provozních hodin. Navíc 
zahrnuje prodlouženou záruku výrobce 
na 5 let, nebo 6000 hodin. Služba Valtra 
PremiumCare je dostupná pro všechny 
modely značky Valtra.

VŠE, CO POTŘEBUJETE, VŽDY K 
DISPOZICI
Kompletní služba poskytování náhradních 
dílů společnosti Valtra vám zajistí potřebné 
díly již následující ráno. Můžete tak svůj 
traktor udržovat v trvalém provozu během 
náročných období orby a sklizně. Štítek 
AGCO Parts zaručuje, že jste obdrželi 
originální náhradní díly od společnosti 
Valtra, které byly pečlivě zkontrolovány a 
vyzkoušeny.

SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBY
Jako majitel stroje Valtra máte přístup 
k servisní síti společnosti Valtra. 
Naši zkušení technici jsou odborníky 
na všechny modely traktorů Valtra, 
včetně nejmodernějších technologií a 
nejnovějších funkcí. I když nezvolíte 
podporu Valtra PremiumCare, pravidelný 
servis mechanikem certifikovaným 
společností Valtra zajistí dlouhodobě 
optimální funkci vašeho traktoru, rok za 
rokem. Traktor si navíc udrží vysokou 
hodnotu pro případ, že ho budete chtít 
prodat.
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DÍKY AGCO JSOU TRAKTORY NEPORAZITELNÉ,
DÍKY NÁM JSOU CENOVĚ DOSTUPNÉ.
Naši zaměstnanci z pobočky AGCO Finance vám na 
základě vašeho hotovostního toku a provozu nabídnou 
finanční řešení na míru. Řekněte nám, jaké výdaje si 
můžete měsíčně dovolit, a my vám podle vašich finančních 
potřeb vytvoříme flexibilní splátkový kalendář, i se 
zohledněním sezónních odchylek.

Jako poskytovatel kompletních služeb nabízíme i finanční 
služby, jako je leasing, pronájem a pojištění. Naše služby 
se mohou v různých zemích lišit, proto se o dostupné 
nabídce informujte na naší webové stránce nebo u 
nejbližšího prodejce.

MY VALTRA
Při zakoupení traktoru Valtra se stáváte součástí globální 
online komunity, kterou nazýváme MyValtra. V rámci ní 
můžete žádat o rady, dělit se o pracovní zkušenosti, sdílet 
fotografie a videa a spřátelit se s dalšími vlastníky traktorů 
Valtra ve více než 50 zemích. www.myvaltra.com

VALTRA UNLIMITED
Studio Valtra Unlimited ve výrobním závodě v Suolahti je 
obecně známé tím, že plní sny svým zákazníkům. Studio 
dokáže veškeré příslušenství a vybavení, které není 
dostupné přímo ze sériové výroby, převést do normálního 
výrobního procesu.

Naši mechanikové Valtra Unlimited jsou kvalifikovaní 
odborníci, za kterými stojí celý závod se svými 
schopnostmi a zkušenostmi. Tak je zajištěna nejvyšší 
úroveň kvality a bezpečnosti i pro naše výrobky na 
zakázku. Veškeré příslušenství a vybavení sestavené 
studiem Valtra Unlimited je kryto zárukou výrobce, je 
běžně servisováno a dodáváme pro něj i náhradní díly.
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VALTRA TEAM
Valtra Team je náš zákaznický časopis, vydávaný dvakrát 
za rok. Každé vydání obsahuje užitečné informace o 
nejnovějších inovacích a nejefektivnějších pracovních 
metodách. K dispozici je také online archiv časopisu, kde 
si můžete prohlížet články od roku 2000.

AGCO ACADEMY
Traktory a související technologie, obzvláště technologie 
precizního farmaření, se vyvíjejí rychlým tempem. Školicí 
centrum Valtra Academy neustále zajišťuje školení 
prodejců a servisních techniků značky Valtra, takže 
prvotřídní a aktuální znalosti, které má váš prodejce 
značky Valtra dnes, budou odpovídat i vašim potřebám v 
budoucnu.

KOLEKCE SPOLEČNOSTI VALTRA
Značka Valtra Collection nabízí vysoce kvalitní oděvy a 
příslušenství pro práci i volný čas. Materiály a veškeré 
prvky jsou pečlivě vybírány. Oblečení odráží moderní 
design značky Valtra, je ušito z lehkých, přesto extrémně 
odolných materiálů, které kombinují styl a funkčnost.
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ZNAČKA AGCO –
NEBOJÁCNÝ PRŮKOPNÍK.
Jsme jedním z nejvlivnějších výrobců zemědělských strojů 
na světě. Zaujímáme vedoucí postavení ve vývoji produktů, v 
technologiích a ve službách zákazníkům.

Společnost AGCO je největším výrobcem na světě 
specializovaným čistě na zemědělství. Naše technologicky 
pokročilá řešení a bohaté zkušenosti s celosvětovým 
zemědělstvím nám dávají jedinečnou pozici ke zvýšení 
produktivity vašeho hospodářství.
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TECHNICKÉ
SPECIFIKACE
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MODEL TRAKTORU A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
MOTOR

Motor, AGCO Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Počet válců 3 4

Standardní maximální výkon, [kW] 56 63 71 75 82 89 97

Standardní maximální výkon, [k] 75 85 95 100 110 120 130

Standardní maximální otáčky, [Nm] 312 347 370 410 460 510 540

MOŽNOSTI PŘEVODOVKY

Mechanická převodovka X X X X X X X

Reverzní převodovka X X X X X X X

Plazivá převodovka X X X X X X X

ROZMĚRY

Rozvor [mm] 2250 2430 2500

Délka [mm] (bez předního závaží) 4078 4357 4389

Délka [mm] (s předním závažím) 4424 4703 4735

Výška [mm] (min. index pneu SRI) 2664 2713 2713

Výška [mm] (min. index pneu SRI) 2714 2763 2788

Výška od středu zadní nápravy nahoru ke standardní 
střeše [mm]

1963

Poloměr otáčení (stopa 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Světlá výška VPŘEDU [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Světlá výška STŘED [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Světlá výška VZADU [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Hmotnost (s náplněmi) [kg] 3500 4000 4500

Rozložení hmotnosti P/Z [%] 40/60

Max. zatížení přední nápravy [kg] 3000 3500

Max. zatížení zadní nápravy [kg] 5000 6400

Max. celková hmotnost [kg] 6200 8500
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MODEL TRAKTORU A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
PŘEVODOVKA

Zadní náprava 330 330 330

Řadicí páka Mechanická Mechanická Mechanická

Počet stupňů s/bez plaziv. přev. 12 12 12

Plazivá převodovka (počet stupňů plazivé převodovky) 12 (volitelně) 12 (volitelně) 12 (volitelně) 

Rozsah plazivé převodovky (16.9R38)* 0,14–3,06 (verze 40 km/h)

Rychlost traktoru (km/h) 40 40 40

HYDRAULIKA

Typ systému s otevřeným středem

Max. výstup čerpadla (l/min) 65 57/98 (stand. s PowerShuttle)

Objem nafty k dispozici pro příslušenství [l] 20 32

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Úhel kmitání přední nápravy, všechny polohy [stup.] +/- 10°

Max. úhel řízení 55

BRZDY

Brzdy, zadní vícekotoučové brzdy, 4 kotouče na každé straně

Brzdy, přední  –

PNEUMATIKY

Max./min. index pneu SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

VÝVODOVÝ HŘÍDEL (3 NEBO 2 RYCHLOSTI)

Typ pohonu Mechanický Elektrohydraulický

540/540E (stand.) Při otáčkách motoru: xxxx/xxxx Při otáčkách motoru: 1920/1560

540/1000 (vol.) N/A Při otáčkách motoru: 1920/1960

540/540E/1000 (vol.) N/A Při otáčkách motoru: 1920/1560/1960

ZADNÍ ZÁVĚS

Max. kapacita zvedání na zadním závěsu [kg] 3000 
4300 5200

3000 4300 5200

*A104 rozsah otáček (SRI 800 mm) s otáčkami motoru 2200 ot/min
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ZBRUSU NOVÁ SÉRIE A,
UPRAVENÁ PŘÍMO NA MÍRU
VAŠIM POTŘEBÁM.

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 

Tel. +358 (0)2045 501
Fax +358 (0)2045 50608
www.valtra.com

www.youtube.com/valtravideos 
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobbal

Traktory, které se objevují v této brožuře, mohou být vybaveny speciálním volitelným příslušenstvím. Mohou být provedeny změny – všechna práva vyhrazena.

Valtra je celosvětová značka společnosti AGCO. 

YOUR
WORKING
MACHINE


