
SERIJA N
105 - 201 KM



PRAVA VELIKOST.
ODLIČNO 
DELOVANJE.
Vaša zemlja je vaše življenje.
Vaša kmetija je vaš temelj.
Vaša letina je vaša kariera.
Vaš traktor je vaše strokovno orodje.

Zato je Valtra.
Tako kot obrtnik potrebuje zanesljiva orodja, tudi vi potrebujete traktor Valtra za 
opravljanja svojega dela. Vsak dan. Vsakokrat. V vsakem delovnem okolju. 

V podjetju Valtra smo vedno izbirali manj prehodne poti, saj so nam te dane že v zibelko. 
Ne bojimo se narediti korak več za vas.  Sami verjetno ne sklepate kompromisov, zato jih 
tudi mi ne. 

Zagotovite si opravljeno delo. Zagotovite si stroj Valtra. Svoj delovni stroj.

2

Serija N  / 105 - 201 km



TRANSLATION??

VAŠ
Prava velikost. Odlično delovanje. ......................  2
Zanesljiv, preprost za uporabo in nizki
stroški uporabe ...................................................... 6

DELOVNI
Ključne lastnosti ....................................................  8
Nova kabina  ...........................................................10
Vsestranski delovni stroj .....................................12

STROJ
Motor .......................................................................14
Tehnologija varčevanja goriva  ............................16
Menjalnik .................................................................18
Naslonjalo SmartTouch ........................................20
Vgrajeno pametno kmetovanje. ......................... 22
Valtra Unlimited .................................................... 24
Možnosti  ................................................................26
Connect, Care & Go ...............................................28
Storitve  .................................................................30
Tehnični podatki ...................................................32

3

Serija N  / 105 - 201 km



Motor, menjalnik, šasija in kabina so izdelani na 
Finskem brez kakršnih koli kompromisov. Vsako 
leto izdelamo 23.000 traktorjev Valtra za stranke v 
75 državah. S tem smo vodilni proizvajalec
traktorjev v severni Evropi in peta največja 
zahodna znamka traktorjev na svetu. V Braziliji 
smo prisotni že vse od leta 1960, kjer smo vodilni 
na trgu traktorjev velikih moči. V Braziliji smo 
prisotni že vse od leta 1960, kjer smo vodilni na 
trgu traktorjev velikih moči.

NOBEN IZZIV NI PREVELIK. 
NOBENO OPRAVILO  
NI NEPOMEMBNO.

4

Serija N  / 105 - 201 km



Prihajamo iz dežele, kjer se zavedamo, kaj 
pomeni trdo delati dan in noč, poleti in pozimi. 
Vemo, kako je usklajevati dela in zahteve, ne 
da bi ogrozili katero koli med njimi. Poznamo 
pa tudi naše stranke. Ne govorimo veliko, raje 
poslušamo. Zaupali ste nam, da ste pri izbiranju 
traktorja Valtra upoštevate tri pomembne 
dejavnike. Traktor mora biti zanesljiv skozi vse 
leto in tudi na dolgi rok. Njegova uporaba mora 
biti preprosta, ko ste obremenjeni z delom. 
In zagotavljati mora najnižje skupne stroške 
obratovanja. Vse to smo upoštevali pri izdelavi 
četrte generacije traktorjev Valtra serije N. 
Opremljen je s številnimi istimi funkcijami kot 

njegova večja različica, serija T, vendar so te 
na voljo v kompaktni obliki. Nova serija N je v 
bistvu zaradi motorja s 201 konjskimi močmi 
najmočnejši 4-valjni traktor na svetu z najboljšim 
razmerjem med močjo in maso v svojem 
razredu. Ta traktor je lahek in okreten, vendar 
je njegova pogonska moč izjemna in ima dovolj 
moči za delo s priključno gredjo.

4-valjna serija N je gonilna sila traktorjev Valtra. 
Z vsakim novim modelom naredimo številne 
različne izboljšave, vendar pa se ena lastnost 
nikoli ne spremeni. To je zanesljiv traktor, ki bo 
trdo delal za vas leto za letom.
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Za svoj denar morate trdo delati, zato želite zanj dobiti 
dobro vrednost, ko ga trošite. Pri traktorju serije N 
boste pametno porabili vsak cent. Serija N je vaš 
delovni stroj za vsak dan in vse letne čase.

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

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

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

N174 Active 165-201 KM  
N174 Versu  165-201 KM
N174 Direct  165-201 KM

MODELI IN KONJSKA MOČ

PAMETNO POSADITE 
SVOJ DENAR.
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Zanesljivost iz leta v leto
Vemo, da moramo sami opraviti delo, če 
hočemo, da je opravljeno, kot je treba. Zaradi 
tega glavne sestavne dele izdelujemo v naši 
tovarni. Sami smo zasnovali in projektirali 
inteligentno podvozje, trpežen prenosnik in 
prostorno kabino. AGCO Power, »Sisu«, je 
motor traktorjev Valtra že več kot 60 let. Ta 
motor opredeljuje standarde za zanesljivost.

Preprosta uporaba za vsako delo
Serija N zagotavlja moč za vleko pluga in 
okretnost za premikanje bal sena. Zagotavlja 

vrhunsko vidljivost za natančna dela in 
vsestranskost pri delih s priključno gredjo,  
za katera je porabljene veliko moči. S traktorji 
serije N vam ni treba delati več, saj delate 
pametneje. Krmiljenje menjalnika z novo 
krmilno ročico še nikoli ni bilo tako preprosto. 
Traktor je kompakten, vendar vam kabina 
zagotavlja veliko prostora in udobja. Dnevno 
vzdrževanje je preprosto: preverjanje olja in 
čiščenje hladilnih sistemov boste dokončali 
v trenutku. Najbolj pomembno pa je, da 
dobite najprimernejšo izvedbo za svojo 
kmetijo, in sicer pravo velikost in možnosti, 

ki jih potrebujete – nameščene v tovarni in 
vključene v garancijo.

Nizki skupni stroški lastništva 
Pri skupnih stroških uporabe so pomembni 
celota in majhne podrobnosti. Najbolj 
pomembno je, da imate zmogljiv delovni 
stroj, ki je izdelan za kakršno koli vrsto dela. 
Vendar smo z nekaterimi velikimi inovacijami 
naredili še korak dlje. Sestavlja jih več 
funkcij, zaradi katerih boste prihranili več 
denarja. 600-urni servisni interval zmanjša 
stroške vzdrževanja, motorji AGCO Power pa 

vam omogočajo najboljšo možno skupno 
gospodarnost uporabe pogonskih tekočin. 
Izberite storitev servisiranja Premium ali 
servisno pogodbo, ki mesečne stroške 
uskladi z letnimi urami delovanja. Podjetje 
AGCO Finance vam bo pomagalo poiskati 
najboljšo rešitev za plačilo in uporabo.  
Z izbiro originalnih delov in servisnih 
storitev Valtra si v končni fazi zagotovite 
najvišjo možnost vrednost pri nadaljnji 
prodaji traktorja.
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S PRAVIM ORODJEM  
ZA DELO LAHKO  
Z MANJ TRUDA 
NAREDITE VEČ.
Naredite več z manj truda s pravim 
orodjem za delo. Vaš traktor 
izdelamo tako, da izpolnjuje vaše 
zahteve, in pri tem izdelamo delovni 
stroj, ki je tako vsestranski kot vi. 
Vabimo vas na preskusno vožnjo.
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8

9

13

27

1. Kabina s pogledom v nebo s 365-dnevno vidljivostjo – skoraj 6 m2

2. zastekljenih površin
3. Hidravlično ali pnevmatsko vzmetenje sprednje preme
4. 270-stopinjski brisalec vetrobranskega stekla ter ogrevana sprednja in 

zadnja šipa
5. Skupna največja dovoljena masa di 11 t
6. Obračalni polmer: 4,5 m
7. Vgrajeno sprednje dvigalo z dvižno silo 47 kN in zadnje dvigalo z dvižno silo 

do 78 kN
8. Tovarniško nameščen sprednji nakladalnik z ulitim nosilnim okvirjem
9. Najbolj udobna in tiha (70 dB) kabina z enojnimi ali dvojnimi vrati
10. Najboljša najmanjša oddaljenost od tal (55 cm)
11. Električni sistem TwinTrac za vzvratno vožnjo in sedež, ki se zavrti za 180°
12. Varnostna kamera
13. Učinkovite delovne luči LED
14. Najzmogljivejši 4-valjni motor z največ 201 konjsko močjo in 800 Nm navora
15. Upravljanje moči Valtra
16. Funkcija varčevanja z gorivom EcoPower
17. Varčni motor emisijske stopnje 4 ali 5
18. 5-stopenjski menjalnik, prestavljiv pod obremenitvijo (powershift), z 

izvedbami Hitech, Active in Versu ali Direct CVT
19. Revolucija na področju menjalnikov, ki jih je mogoče prestavljati pod 

obremenitvijo
20. Nizko število vrtljajev v prostem teku: 700 vrt/min
21. Hidravlika z od obremenitve odvisnim delovanjem (load sensing), z največ 

200-litrskim pretokom črpalke
22. 600-urni servisni interval
23. Vgrajeno sprednje hidravlično dvigalo
24. Prostornina rezervoarja za gorivo: do 315l
25. Električno vkopljiva 3-stopenjska priključna gred s funkcijo Sigma Power in 

pogonom priključne gredi preko menjalnika
26. Dovod zraka v motor ob strehi kabine
27. ASR (samodejno preprečevanje zdrsa pogonskih koles)
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KOMPAKTNA ZUNANJOST, 
PROSTORNA NOTRANJOST.
Kompaktna zunanjost, vendar prostorna notranjost. 
Splezajte na voznikov sedež in se sprostite. Pri udobju in 
varnosti ne sklepamo nobenih kompromisov.

Opazna kakovost, ki je ne slišite
Edinstvena izbočena oblika kabina vam 
zagotavlja več prostora tam, kjer ga 
potrebujete: v višini ramen in komolcev. Šipe 
zagotavljajo skoraj 7 m2 vidljivosti. Kabina je 
ozka pri sprednjem delu, zato je več prostora 
za izpušno cev in pokončen dovod zraka. 
S sistemom TwinTrac in 180-stopinjskim 
vrtljivim sedežem je omogočena vzvratna 
vožnja in delo vzvratno ter veliko prostora za 
noge v zadnjem delu. Tako kot vse kabine 
traktorjev Valtra je tudi kabina traktorja serije 
N tiho delovno mesto. Raven hrupa v kabini 
je zaradi močnih in odlično zatesnjenih 
vrat (ena ali dvoje vrat), odlične izolacije 
ter manj odprtin za cevi približno 70 dB(A). 
Tudi v izredno zahtevnih delovnih pogojih ni 
dodatnega hrupa v kabini.

Boljša vidljivost omogoča boljše delo
V kabini Valtra boste deležni najboljše 
vidljivosti v vse smeri s konceptom 
365-dnevne vidljivosti Valtra: podnevi ali 
ponoči, poleti ali pozimi, pri vzvratni vožnji 
ali pri delu s sprednjim nakladalnikom. Nova 
opcija kabine s pogledom v nebo omogoča 
vrhunsko vidljivost pri vzvratni vožnji, strešno 
okno pa omogoča odlično vidljivost pri delu 
s sprednjim nakladalnikom. Ozki stebri in 
izpušna cev vam omogočajo boljšo vidljivost. 
270-stopinjski brisalec vetrobranskega stekla 
ohranja ogrevano sprednje vetrobransko 
steklo čisto v vseh vremenskih razmerah. 
Vrhunske delovne luči LED zagotavljajo 
vidljivost v vseh smereh. V načinu črne 
armaturne plošče lahko zatemnite osvetlitev 
notranjosti, da izboljšate zunanjo vidljivost. 
Varnostna kamera omogoča neoviran
pogled na vlečno kljuko ali priključni stroj.

Ne delajte več. Delajte pametneje.
Vse, kar potrebujete, je preprosto dostopno 
z novim 5-stopenjskim menjalnikom, 
prestavljivim pod obremenitvijo, ali 
menjalnikom Direct CVT. Na voljo imate 
krmilno ročico menjalnika in krmilno ročico za 
krmiljenje hidravlike. Na voljo so štiri izvedbe 
sedeža – od mehanskega vzmetenja do 
sedeža Valtra Evolution s klimatsko napravo 
in zračnim vzmetenjem. Na voljo sta dve 
vrsti vzmetenja za kabino: udobno zračno 
vzmetenje AutoComfort in novi mehanski 
sistem vzmetenja. Za dolge delovne dni pa je 
v kabini tudi hladilna torba, v kateri bo vaše 
kosilo ostalo sveže.

Tehnologija v ozadju. Preprosta uporaba 
v ospredju. V prvi vrsti ne gre za tehnologijo. 
Najpomembnejše je čim bolj preprosto in 
učinkovito delo. Samodejne funkcije so 
preprosto dostopne takrat, ko jih potrebujete 
– pritisnite gumb ECO in aktivirajte U-pilota 
ali avtomatsko prestavljanje, da omogočite 
avtomatsko krmiljenje traktorja. AutoGuide 
zagotavlja centimetrsko ali decimetrsko 
natančnost. SmartTouch terminal in Valtra 
Connect sta tovarniško vgrajena, pripravljena 
za uporabo ob dostavi traktorja na kmetijo 
in vključena v enake servisne storitve in 
garancijo.
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SPECIALIZIRAJTE 
SE ZA KAR KOLI. 
NE SKLEPAJTE 
KOMPROMISOV ZA 
NOBENO STVAR. Gonilna sila mešanega kmetijstva 

Nova serija N je najzmogljivejši 4-valjni traktor 
v panogi, opremljen s sistemom dodatne moči, 
ki zagotavlja do 201 konjskih moči in 800 Nm 
vrtilnega momenta. Hidravlika s pretokom do 
200 l/min vam nudi dovolj moči za izvedbe, 
saj je njena dvižna zmogljivost na zadnjem 
delu 78 kN, gib dviganja pa 890 mm. Njegova 
optimalna medosna razdalja in odlična 
porazdelitev mase 40–60 % omogočata dober 
oprijem s tlemi ter dobro ravnotežje za delo 
s sprednjim nakladalnikom. Neposredno v 
tovarni lahko naročite tudi samodejno vodenje 
po parceli (do centimetrske natančnosti).

Odličen na travnatih površinah 
Ta traktor je s svojim zgolj 4,5-metrskim 
polmerom obračanja neverjetno okreten v 
ozkih kotih – celo s sprednjim nakladalnikom 
in sprednjim spojem. Okretnost lahko še bolj 
izboljšate z nastavljivim sistemom QuickSteer 
podjetja Valtra. Na voljo so številne opcije,
na primer vgrajeni sprednji nakladalnik s
hidravličnim pomočnikom, kabina s pogledom v
nebo za odlično vidljivost, preme za težka dela, 
do 7 hidravličnih krmilnih ventilov na zadnji in 4 
ventili na sprednji strani, izbira končne hitrosti 
od 40 do skoraj 60 km/h in hitre spojke za 

prikolice, ki delujejo kot natančna ura. Sprednja 
priključna gred in zadnja 3-stopenjska 
priključna gred z možnostjo pogona prek 
menjalnika zagotavljata neprimerljivo moč za 
vaše priključne stroje. 

Izvajanje storitev, večopravilnost in še več
Dan ima 24 ur in drugačno vrsto dela za vsako 
uro. Traktorje Valtra serije N lahko natančno 
prilagodite svojim zahtevam ne glede na to, 
ali gre za storitve, gozdarska ali komunalna 
dela. Menjalnik Valtra Direct CVT je najbolj 
primeren za večopravilnost in cestni prevoz 
ter zagotavlja natančnost za delo s sprednjim 
nakladalnikom. Kabina in vzmetenje sprednje 
preme traktorja Valtra vam ponujata več udobja 
kot katera koli druga blagovna znamka. Svoj 
delovni stroj lahko za težke delovne pogoje, kot 
so gozdarska opravila, opremite s 165-litrskim 
jeklenim rezervoarjem za gorivo, zaščito 
spodnjega dela; kar 55-centimetrska
oddaljenostjo od tal je standardna. Vaši delovni 
dnevi bodo zaradi edinstvenega sistema 
TwinTrac za vzvratno vožnjo v traktorjih Valtra 
bolj učinkoviti in gospodarni. Ne glede na delo, 
ki ga opravljate, lahko v načinu Eco (pri modelih 
N114e in N154e) zmanjšate porabo goriva za 
dodatnih 10 %.
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Serija N ponuja neprimerljivo vsestranskost ne glede 
na to, ali se ukvarjate z mešanim kmetijstvom, 
mlečno živinorejo, komunalnimi deli ali storitvami. 
Preprosto izberite konjske moči, menjalnik, 
hidravliko in opcijske funkcije, ki so najbolj primerni 
za vas. AGCO Finance vam s svojimi načrti plačil, 
ki so natančno prilagojeni vaših potrebam, ponuja 
neprekosljivo storitev.
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POMEMBNA NI VELIKOST. 
AMPAK UČINKOVITOST 
DELOVANJA.

Traktor serije N je opremljen z najzmogljivejšim in 
odzivnim 4-valjnim motorjem na trgu. 4,4 in 4,9-litrski 
motor zagotavljata od 115 do 201 konjskih moči ter do 
800 Nm navora.  AGCO Power je srce vseh traktorjev 
Valtra že od samega začetka izdelave traktorjev. Vaš 
naslednji delovni stroj ima več kot 60 let preteklih 
delovnih izkušenj, njegova prihodnost pa je večja od 
10.000 delovnih ur.
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Ko potrebujete dodatno moč
Sigma Power zagotavlja dodatno moč za delo 
s priključno gredjo. Ta opcija je še posebej 
uporabna za delo s priključnimi stroji, pri 
katerih potrebujete veliko moč priključne gredi, 
kot so sekalniki in vrtavkaste brane. Motor 
pri težkih delih s priključno gredjo samodejno 
zagotovi do 10 dodatnih konjskih moči. Sistem 
Sigma+ v modelu N174 vam zagotavlja do 20 
dodatnih konjskih moči.

Prava izbira že od samega začetka
V letu 2008 smo se odločili za uporabo 
ene tehnologije –  čiščenje izpušnih plinov 
s pomočjo SCR (katalizator selektivne 
redukcije). Katalizatorja DOC (oksidacijkski 
katalizator za dizelske motorje) in SCR čistita 
izpušne pline Valtrinih motorjev stopnje 4. 
V motorje stopnje V smo dodali tudi filter 

AIRES - ZRAČNO VZMETENA 
PREDNJA OS
Sprednja os z AIRES zračnim vzmetenjem 
zagotavlja boljšo odzivnost večjo stopnjo 
blaženja udarcev, zlasti pri hitrih premikih. 
Zato sta udobje voznika in oprijem veliko boljša 
kot pri hidro-pnevmatikem vzmetenju. Sistem 
AIRES ima ločeno samonivelirno vzmetenje in 
blaženje; sistem uporablja komprimiran zrak, 
ki odlično deluje tudi v najbolj ekstremnih 
vremenskih pogojih.

trdih delcev. Valtra vam ponuja neprimerljivo 
zanesljivost v paketu, ki ga lahko preprosto 
vzdržujete. S tem boste znižali skupne stroške 
uporabe traktorja in nemoteno opravljali svoje 
delo iz dneva v dan.

Upočasnite, vaš stroj bo deloval dlje 
Valtra ponuja dva modela EcoPower, s 
katerima lahko izberete nastavitev motorja 
za manjšo porabo goriva. Navor motorja 
se poveča, medtem ko sta najvišje število 
vrtljajev in povprečna hitrost bata manjša
za 20 odstotkov. S tem se ne zmanjšajo le 
hrup in tresljaji motorja, ampak tudi poraba 
goriva, in sicer za 10 odstotkov. Manjše število 
vrtljajev in hitrost bata zmanjšata obrabo 
motorja ter podaljšujeta življenjsko dobo 
motorja.
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VSAK PRIHRANJEN LITER POMENI 
DODATEN DENAR V BANKI.
Želena moč je na voljo takrat, ko in kjer jo potrebujete. Na voljo 
je dovolj moči za vleko in priključno gred, ki pa je v uporabi le 
takrat, ko jo potrebujete. V nadaljevanju je navedenih le nekaj 
primerov rešitev upravljanja moči, ki jih ponujajo traktorji Valtra.

PRIHRANITE DENAR
• Izpušni plini po obdelavi: Oba motorja 

- stopnje IV in V, čistita izpušne pline, ko 
gredo skozi motor - brez recirkulacije. To 
zagotavlja najboljši izkoristek goriva in 
dolgo življenjsko dobo motorja.

• Upravljanje moči Valtra: model N174 
vam z elektronsko krmiljenim upravljanjem 
moči zagotavlja dodatnih 36 konjskih 
moči za priključno gred in transport, ko 
jo potrebujete. Če uporabljate pomnilnik 
števila vrtljajev motorja, traktor samodejno 
prikliče izbrano število vrtljajev za 
priključno gred.

• Izredno natančno vbrizgavanje goriva 
prek skupnega voda: novi sistem z 2000 
bari ponuja natančnejše razprševanje 
goriva in odlično časovno usklajene 
vbrizge goriva, ki povečujejo izkoristek 
goriva. 

• Učinkovita tehnologija turbinskega 
polnilnika: en turbinski polnilnik z 
elektronsko krmiljenim obvodnim ventilom 
omogoča hitrejšo odzivnost motorja, boljši 
vrtilni moment pri nizkem številu vrtljajev in 
vrhunsko zanesljivost.

• EcoSpeed: v načinu EcoSpeed je 
najvišjo hitrost traktorja 40 km/h pri 
traktorjih mogoče doseči že z nizkim 
številom vrtljajev motorja 1600 vrt/min, kar 
zagotavlja izredno nizko porabo.

• EcoSpeed: najvišjo hitrost 40 km/h pri 
traktorjih EcoSpeed je mogoče doseči že 
z nizkim številom vrtljajev motorja 1600 
vrt/min, veliko vožnje pa je izvedene pri 
tej hitrosti, zato so s tem zagotovljene 
bistvene prednosti.

• Nizko število vrtljajev v prostem teku: 
700 vrt/min v prostem teku v primerjavi 
z 850 vrt/min naših konkurentov vam 
omogoča, da prihranite gorivo in 
zmanjšate hrup, ko traktor stoji ali ko 
nameščate priključke.

• Hladilni sistem: premišljen hladilni 
paket, pokončen dovod zraka ob strehi, 
elektronsko krmiljenje viskoznega pogona 
ventilatorja in optimizirano odvajanje 
toplote omogočajo manjšo porabo goriva. 
Vsaka podrobnost je ravno prave velikosti, 
da lahko skupaj zagotavljajo optimalno 
delovanje v kompaktnem traktorju.
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VALTRA POWER SOLUTION
Pomagajte nam, da vam bomo pomagali narediti več. Valtra Power Solution je 
obsežen paket pionirskih rešitev, ki omogočajo manjšo porabo goriva, manjše 
emisije in optimizirano učinkovitost prenosa moči. AGCO Power je pri motorju 
emisije dušikovega oksida (Nox) in trdnih delcev (PM) zmanjšal za kar 95% v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1996. Podjetje Valtra je zavezano k neprekinjenemu 
razvoju na področju razvoja pionirskih rešitev za zmanjšanje porabe goriva in 
emisij.

ASR: Manj zdrsa, več 
oprijema
Novi revolucionarni sistem 
samodejno preprečuje 
zdrsavanje koles, povečuje 
oprijem pri vlečenju ter hkrati 
znatno izboljša ekonomičnost 
porabe goriva. To funkcijo 
dopolnjujejo štirikolesni 
pogon in samodejna zapora 
diferenciala ter tradicionalno 
krmiljenje zdrsa moči 
AutoControl pri modelih Versu 
in Direct.

VARČNA RABA TRAKTORJA
• Revolucija na področju menjalnikov: nova generacija 

menjalnikov in programska oprema za upravljanje motorja 
vedno zagotavljata  optimalen navor za delo. Premišljeno 
zasnovan menjalnik s samodejnim prestavljanjem zagotavlja, 
da imate vedno na voljo dovolj moči, ki jo potrebujete v pravi 
prestavi, da prihranite gorivo. Z brezstopenjskim menjalnikom 
in menjalnikom, prestavljivim pod obremenitvijo je preprostejše 
kot vožnja avtomobila z avtomatskim menjalnikom. 
Osredotočite se na delo in uživajte v največjem udobju pri 
vožnji s traktorjem.
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HITECH

>  5PS (prestav prestavljivih pod obremenitvijo), z 
odprtim hidravličnim sistemom in pretokom 73/90 
litrov

>  Mehanski hidravlični krmilni ventili 

Modeli HiTech N104 - N124 so na voljo tudi z opcijo 
turbinske sklopke, ki zagotavlja dodatno uporabnost 
in natančnost za dela s sprednjim nakladalnikom in 
komunalna dela.

VERSU

>  5PS (prestav prestavljivih pod obremenitvijo), s 
hidravliko z od obremenitve odvisnim delovanjem

>  Elektronski hidravlični krmilni ventili 

>  Naslon za roko Valtra SmartTouch z zaslonom

>  Preproste nastavitve menjalnika in hidravlike

Valtra Versu je najboljši na področju nove generacije pod 
obremenitvijo prestavljivih menjalnikov, saj ponuja elektronske 
hidravlične krmilne ventile, hidravličnega pomočnika, 115-, 
160- ali 200-litrski pretok ter ločena hidravlična in transmisijska 
olja. Upravljati ga je mogoče s krmilno ročico v avtomatskem 
ali ročnem načinu. Z izbiro menjalnika Versu si zagotovite 
preprostost menjalnika, prestavljivega pod obremenitvijo, in 
prilagodljivost brezstopenjskega menjalnika v enem paketu.

NEPREKOSLJIV 
RAZPON MOŽNOSTI

Traktorji Valtra serije N ponujajo več možnosti kot kateri koli drug 
traktor. S pomočjo naših izkušenih prodajalcev lahko svoj delovni 
stroj natančno prilagodite svojim potrebam. Valtra ponuja šest ravni 
moči in pet kombinacij menjalnikov in hidravlike: Hitech, HiTech 
s HiTrol, Active, Versu in Direct. Modele HiTech in Active iz serije 
Valtra N lahko opremite s standardnim uporabniškim zaslonom ali 
praktičnim in uporabnim upravljalnim naslonom za roko.

ACTIVE

>  5PS (prestav prestavljivih pod obremenitvijo), s 
hidravliko z od obremenitve odvisnim delovanjem

>  Mehanski hidravlični krmilni ventili 

>  Model Active je na voljo z novim joystickom

Valtra Active je revolucionarna tehnologija menjalnika, 
prestavljivega pod obremenitvijo s hidravliko z od 
obremenitve odvisnim delovanjem, s pretokom do 200 l/
minuto, hidravličnim pomočnikom ter ločenimi hidravličnimi 
in transmisijskimi olji. 

V modelih HiTech in Active je menjalnik robotiziran, zato
ni nobenih mehanskih prestavnih ročic. Te traktorje je
mogoče opremiti s preprostimi osnovnimi funkcijami 
krmiljenja ali naslonjalom za roke s krmilnim sistemom, s 
katerim je mogoče upravljati pri vseh hitrostih z majhno 
prestavno ročico in tempomatom.18
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DIRECT CVT

>  Brezstopenjski menjalnik s hidravliko z od 
obremenitve odvisnim delovanjem

>  Elektronski hidravlični krmilni ventili 

>  Naslon za roko Valtra SmartTouch z zaslonom

To je vodilni model te serije. S krmilno ročico menjalnika 
lahko pospešite ali zmanjšanje hitrosti samo z desno roko. 
Na voljo so različne nastavitve za nadzor hitrosti, vključno z 
ročnim upravljanjem prenosa za uporabi pri posebnih vrstah 
posevka.

Pridružite se revoluciji na področju pod 
obremenitvijo prestavljivih menjalnikov
Pod obremenitvijo prestavljivi menjalniki 
Valtra zagotavljajo najbolj lahkotno 
prestavljanje na štirih kolesih. Odmaknite 
stopalo s sklopke in samodejno boste 
prevzeli nadzor – s traktorji Valtra lahko 
svoj traktor z menjalnikom, prestavljivim 
pod obremenitvijo, vozite kot traktor z 
brezstopenjskim menjalnikom. V načinih 
avtomatskega prestavljanja prestavljate 
samodejno na podlagi potreb glede 
pospeševanja in vrtilnega momenta – in 
vedno dobite najboljšo ekonomičnost 
porabe goriva.

5-stopenjski pod obremenitvijo prestavljiv 
menjalnik ima štiri skupine ter je na voljo 
v izvedbah HiTech, Active in Versu. Z 

dvema opcijskima plazečima prestavama 
je na voljo 30 prestav v obeh smereh. 
Prestavljanje z novo prestavno ročico 
v načinih ročnega in avtomatskega 
prestavljanja je natančno in preprosto. 
Ti modeli so opremljeni tudi s funkcijo 
mirovanja na nagibu, ki vam omogoča 
neovirano speljevanje samo s stopalko za 
plin celo na strminah.

Modeli Versu so opremljeni z 
revolucionarnim in patentiranim hidravličnim
pomočnikom, ki vam samodejno zagotavlja
več hidravlične moči na mestu ali med
vožnjo brez vpliva na hitrost vožnje. Tega ni
sposoben noben drug menjalnik! - Na 
voljo tudi v modelih Active in Hitech, ki 
so opremljeni z električnim upravljanjem 
prednjih hidravničnih ventilov.

19
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UPRAVLJAJTE SVOJ 
MODEL SERIJE T
Konzola Valtra SmartTouch je dvignila uporabnost na povsem 
novo raven. Je bolj intuitivna kot vaš pametni telefon. Do 
nastavitev dostopate preprosto z le dvema tapoma ali 
podrsljajema in vsa tehnologija je vgrajena v novi obliki, 
ki je preprosta za uporabo: vodenje, ISOBUS, telemetrija, 
AgControl in TaskDoc. Smart Touch je del standarne opreme 
pri modelih Versu in Direct.

Krmarjenje po strukturi menija je 
preprosto.

Določanje nastavitev s podrsljaji je 
logično. Vse nastavitve se samodejno 
shranijo v pomnilnik.

9-palčni na dotik občutljiv zaslon, 
pregledna nadzorna plošča s stikali, 
nastavitvami in funkcijami.

Za upravljanje katere koli hidravlične 
funkcije, vključno s sprednjimi in zadnjimi 
hidravličnimi ventili, sprednjimi in zadnjimi 
povezavami ter sprednjim nakladalnikom, 
lahko dodelite katero koli krmilno enoto.

Nastavitev delovnih luči je s pomočjo 
9-palčnega na dotik občutljivega 
zaslona enostavna. V naslonjalu za 
roke so tudi priročni gumbi za vklop/
izklop luči in ostalih svetil.

Profili za upravljavce in priključki, ki jih je 
mogoče preprosto spremeniti v katerem 
koli zaslonskem meniju. Vse spremembe 
nastavitev se shranijo v izbranem profilu.
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VEČNAMENSKA STIKALNA ROČICA
1. Gumasti prijem S prvorazrednimi materiali je ročica 

za vožnjo ergonomska, preprosta za uporabo in 
udobna.

2. Ergonomska zasnova: zasnova omogoča 
enostavno premikanje ročice v vse štiri smeri. 
Predel z gumbi v naravnem položaju vašega 
palca. Zasnovo gumbov in stikal smo izvedli s 
pristopom, ki v ospredje postavlja delovanje. Gumbi 
z različnimi funkcijami imajo zato različen videz. 
Primer klecnega stikala za zapiranje kljuke za zadnji 
priklop s funkcijo trenutnega spuščanja za hiter 
začetek obdelave zemlje

3. Trije programirljivi pomnilniški gumbi za vsa 
upravljanja traktorja oziroma operacije (U-pilot). Na 
primer, M1 za povečevanje potovalne vozne hitrosti 
in M2 za njeno zmanjševanje.

4. Dve ročici za krmiljenje hidravlike.
5. Varnost uporabe: Vaš palec lahko počiva v predelu 

med gumbi, ne da bi držali prst na gumbih. Brnjenje 
okrog linearnih ročic preprečuje zmotno uporabo.

6. Čiste preproste linije Preproste in čiste linije okrepijo 
splošni videz spokojnosti in krepkosti ter izboljšujejo 
uporabnost.

7. Ročica za pomikanje naprej/nazaj na ročici za 
vožnjo

ZASLON 
8. Dodatni zasloni niso potrebni – zasloni za 

samodejno vodenje in varnostne kamere 
so vgrajeni v zaslon SmartTouch. Dodatni 
monitorji, ki bi zmanjševali vidljivost, niso 
potrebni.

KRMILNA ROČICA
9. Ergonomsko postavljena hidravlična krmilna 

ročica ima zdaj 3. upravljalni element za 
hidravliko na vrhu.

PREDELA Z GUMBI IN ZADNJIM 
PRIKLOPOM
10. Gumbi: Vbočene in izbočene oblike vam 

pomagajo preprosto in hitro poiskati pogosto 
uporabljane gumbe. 

11. Zadnji priklop – preprost omejevalnik omogoča 
tudi najmanjše prilagoditve zadnjega priklopa.

OBLIKA
12. Funkcionalna zgradba naslonjala za roko 

nudi dober oprijem na zahtevnem terenu. Vse 
funkcije so preprosto dostopne zaradi logične 
postavitve, naslonjalo za roko pa omogoča 
dobro oporo za zmanjšanje napetosti in 
obremenitve roke. Mesto stikal za odjem moči 
zmanjšuje možnost nenamerne uporabe.

13. Oblazinjenje: oblazinjenje Alcantara poskrbi, da 
se boste manj potili. Pod pokrovom je na voljo 
prostor za shranjevanje.

14. Zasnovano na Finskem.
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Valtra ponuja širok nabor tehnologij za t. i. pametno kmetovanje, 
ki brezhibno delujejo - Auto-Guide, ISOBUS, AgControlTM Section, 
prilagodljiva hitrost AgControlTM in TaskDoc - ki jih upravljate s 
terminala SmartTouch. Samodejno vodenje traktorja in napredni 
pripomočki vplivajo na večjo natančnost, zmanjšajo potreben 
delovni čas in poskrbijo za boljši donos naložbe.

VGRAJENO PAMETNO 
KMETOVANJE.

22
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Pametno kmetovanje se opira na signale 
s satelitov za kartiranje polj in usmerjanje 
vašega traktorja. Satelitska navigacija 
omogoča še natančnejše vodenje kot ročno 
krmiljenje, zato bo vaš traktor vedno točno 
tam, kjer mora bit - na vsakem polju, v vseh 
pogojih.

Če je vaš traktor pravilno postavljen, so tudi 
naprave vedno na pravem mestu. Z uporabo 
satelitskih zemljevidov in nadzora ISOBUS 
lahko nato vaše naprave avtomatizirajo, da 
spreminjajo način delovanja v različnih delih 

vsakega polja in v različnih vrsticah. Na primer, 
odsek AgControl avtomatizira funkcije nadzora 
nad odseki v izvedbah, AgControl TM Variable 
Rate pa avtomatizira in upravlja funkcije 
aplikacij s spremenljivo stopnjo.

Tehnologijo, ki je vgrajena v traktorje Valtra, 
smo v celoti zasnovali sami in si s tem 
zagotovili konstantno visoko kakovost izdelave 
ter izjemno zanesljivost, pri čemer sodelujemo 
le z dobavitelji najvišje kakovosti. Vse strojne 
in programske komponente so optimizirane za 
vsak določen traktor.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect je telemetrična rešitev, ki 
ves čas beleži aktivnosti traktorjev in GPS-
premike. Na mobilni napravi lahko prikaže 
podatke o zgodovini in v realnem času, do 
njih pa lahko dostopate kjer koli in kadar 
koli. Z uporabo teh podatkov lahko vi in   vaš 
Valtra partner hitro dostopate do podatkov o 
potrebnem vzdrževanju, se v primeru manjših 
težav hitreje odzovete in se izognete dodatnim 
obiskom pooblaščenega servisnega centra.
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VI POIŠČITE DELO.
MI BOMO NAŠLI NAČIN.

Na svetu je več sto tisoč različnih lastnikov traktorjev  
s prav toliko različnimi delovnimi nalogami. Zato je tu Valtra 
Unlimited, ki ponuja neomejene možnosti prilagoditve vašega 
delovnega stroja. Ne le pri izbiri določene barve ali posebne 
funkcije. Gre za nove priložnosti, za iskanje novih načinov in 
pristopov zato, da boste svoje delo opravili boljše kot kadarkoli 
doslej. Valtra Unlimited je večnamenski stroj, ki vam bo odlično 
služil ne glede na to, za kaj ga boste uporabljali: bodisi v 
kmetijstvu, gozdarstvu, komunalnih storitvah, v logistiki ali pri 
povsem drugačnih nalogah. S pravo opremo je traktor Valtra 
Unlimited vaš stroj prihodnosti.
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VSAK 
KMETOVALEC 
JE DRUGAČEN. 
TAKO KOT 
VSAK TRAKTOR 
SERIJE N.
Podjetje Valtra je znano 
po sistemu »po naročilu«. 
Prilagodite traktor z 
elektronskim orodjem za 
naročanje skupaj s prodajalcem. 
Tako vam zagotavljamo, da bo 
vaš delovni stroj popolnoma 
prilagojen vašim potrebam.
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1. Hidravlično vzmetenje sprednje preme – 
hidropnevmatsko vzmetenje s 100-milimetrskim hodom, 
izrednim nihanjem in 7,5-tonsko nosilnostjo zagotavlja 
vrhunsko udobje pri vožnji pri vseh delih. V modelih N134 
novi sistem AIRES dviguje udobje na novo raven.

2. Strešno okno – največje strešno okno na trgu omogoča 
odlično vidljivost pri delu s sprednjim nakladalnikom. Okno 
lahko odprete. Ročno premakljiva zavesa pred soncem 
je standardna oprema. Skladno z zahtevami o varovalnih 
konstrukcijah pred padajočimi predmeti (FOPS).

3. AutoComfort – zračno vzmetenje kabine s samodejnim 
uravnavanjem povečuje udobje pri vožnji tako, da 
vzmetenje prilagodi delovnemu okolju.

4. Streha s pogledom v nebo – skozi novo streho s 
pogledom v nebo spustite v notranjost toliko svetlobe, 
kot želite. Omogoča najboljšo vidljivost pri vzvratni vožnji. 
Brisalnik na strešnem oknu iz polikarbonata je del serijske 
opreme.

5. Vrhunski zvočni sistem – naslednja generacija 
150-vatnega (25 W + 25 W + 100 W) zvočnega sistema, 
ki ga sestavljajo dva vgrajena visokokakovostna 
dvosmerna zvočnika na strehi, posebej prilagojena za 
traktorje Valtra, predvajalnik Bluetooth, aktivni nizkotonec 
in ojačevalnik, ponuja prvovrsten zvok.

6. Vrhunski delovni žarometi – delovni žarometi LED 
spremenijo noč v dan. Paket vključuje 2 sprednja, 4 
zadnja in 2 + 2 delovna žarometa LED, montirane na 
srednjem delu.

7. Ogrevano vetrobransko steklo – nevidne ogrevalne 
žičke učinkovito odstranjujejo meglo in zmrzal z 
vetrobranskega stekla. Ta funkcija omogoča odlično 
vidljivost pozimi in poleti.

8. Sigma Power – več moči za delo s priključno gredjo.

9. TwinTrac – delajte učinkovito v obeh smereh vožnje – 
edinstveno in na voljo samo v traktorjih Valtra. TwinTrac 
vozniku omogoča učinkovitejše izvajanje številnih 

različnih del. Košnja v vzvratni smeri pa poleg tega znatno 
zmanjšuje napor na telo in um upravljavca.

10. Varnostna kamera – za dober pregled nad vlečno 
kljuko in priključnim strojem. Modela HiTech in Active sta 
opremljena z zaslonom. V modelih Versu in Direct ima 
terminal SmartTouch funkcijo zaslona.

11. Hladilna torba – vgrajena električna hladilna torba s 
prostornino 8,4 litra, v katero lahko preprosto vstavite 
1,5-litrsko steklenico. Torba je nameščena na levi strani 
upravljavca.

12. U-pilot – program za izvedbo postopkov na ozarah v 
modelih Versu in Direct. Program lahko posnamete ali 
ročno programirate.  Vozniku omogoča, da se namesto na 
krmiljenje funkcij osredotoči na priključni stroj in njegovo 
delovanje. 

13. Evolucijski sedež – vrhunsko udobje sedenja z zračnim 
vzmetenjem. Samodejna nastavitev stopnje, nastavljivo 
dušenje, hlajenje in ogrevanje vam omogočajo udobno 
počutje tudi v najdaljših delovnih dnevih. 

14. Sovoznikov sedež – ogromno prostora za sovoznika. 
Sovoznikov sedež je mogoče preklopiti navzdol in ga 
uporabljati kot mizo. 

15. Številne pnevmatike – širok izbor pnevmatik za različna 
opravila in delo. 

16. Škatla za orodje – za varno shranjevanje orodja. Prostor 
za škatlo za orodje je na voljo v vodotesnem tehničnem 
predelu pod stopnicami na desni strani.

17. Jekleni rezervoar za gorivo – tovarniško nameščen 
rezervoar s prostornino 165 litrov. Zagotavlja boljšo 
najmanjšo oddaljenost od tal, zato je spodnja stran 
traktorja ravna. Rezervoar za gorivo je izdelan iz trpežne 
in visokokakovostne pločevine, ki varuje traktor pred 
udarci na neravnem terenu. 

18. Mehansko vzmetenje kabine – mehansko vzmetenje 
izboljšuje udobje pri vožnji. Vzmetenje lahko nastavite 
tako, da ustreza masi v kabini.

19. Ime stranke – vaše ime na obeh straneh kabine.

20. 7 standardnih barv – rdeča, metalno modra, metalno 
črna, metalno bela, metalno rdeča, metalno srebrna in 
metalno zelena.

21. Sprednja priključna gred – integrirana sprednja 
priključna gred s 1000 vrt/min vrtenjem števca v nasprotni 
smeri urnega kazalca.

22. Sprednje hidravlično dvigalo – dvižna zmogljivost 4,7 
tone.

23. 270-stopinjski brisalec – dobra vidljivost vsak dan v letu. 
270-stopinjski brisalec vetrobranskega stekla zagotavlja 
največjo možno vidljivost v težkih pogojih. V nalivih briše 
manjše območje, da poveča hitrost.

24. 50 km/h – dosezite hitrost do največ 53 km/h pri manjšem 
številu vrtljajev motorja na minuto. Modeli N174 so na 
voljo tudi z višjimi hitrostmi.

25. Predgrelnik – grelnik motorja, ki deluje na gorivo, 
zagotavlja toplo kabino tudi v najhladnejših jutrih. Grelnik 
lahko upravljate z mobilnim telefonom.

26. Dodatna masa – spredaj, zadaj, okvir in balast.

27. Paketi krmilnih ventilov – zadaj od 4 do 7, spredaj do 4.

28. Power Beyond – sklopke na voljo s hidravliko zaznavanja 
obremenitve

29. Sprednja hidravlika – izbirna dvižna zmogljivost spredaj 
47 kN.

30. Hidravlična črpalka – 73/90/115/160/200 l/min. Širok 
nabor visoko zmogljivih hidravličnih črpalk vam zagotavlja 
pravi pretok za vaše delo.

31. Zaščita spodnjega dela – 6-milimetrska zaščita 
spodnjega dela zagotavlja, da je traktor zaščiten med 
gozdarskimi in poljedelskimi deli. Odlična najmanjša 
oddaljenost od tal se z zaščito spodnjega dela ne 
spremeni.
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PREUDARNOST.
V VAŠIH ROKAH.

Verjamemo v popolno povezavo med našimi kupci, 
trgovci, stroji in tovarno Valtra. Ko ste povezani, lahko 
izberete želene servisne in garancijske pakete,  
ki bodo ustrezali vašim pričakovanjem in zahtevam. 
Mi poskrbimo za vas, tako da lahko poskrbite za svoje 
poslovanje.

CONNECT 
Bodite povezani kjerkoli, kadarkoli
Z izbiro Valtre se povezujete z ekipo strokovn-
jakov, ki vam pomaga kar najbolje izkoristiti 
svoje poslovanje. Na lokalno podporo se lahko 
obrnete preko našega spletnega portala za 
stranke, ki vam omogoča tudi 24/7 dostop do 
navodil in nasvetov, pogodbenih informacij in 
storitev okoli vaših strojev. Telemetrična rešitev 
Valtra Connect ves čas beleži aktivnost traktorja 
in gibanje preko GPS. Na mobilni napravi lahko 
preverite podatke o zgodovini in v realnem času, 
do njih pa lahko dostopate kjer koli in kadar koli. 
Z uporabo teh podatkov lahko vi in vaš Valtra 
partner predvidite potrebe po vzdrževanju in se 
hitreje odzovete pri morebitnem reševanju man-
jših težav ter se tako izognete dodatnim obiskom 
pooblaščenega servisnega centra.

CARE
Preudarnost
S podaljšano garancijo Valtra Care boste popol-
noma brezskrbni in varni pred nepredvidljivimi 
stroški popravil (ne velja za redno vzdrževanje 
in potrošni material). Tako lahko že ob nakupu 
natančno spremljate stroške vzdrževanja in 
servisiranja traktorja Valtra. Na voljo so ra-
zlični paketi; za točne informacije se obrnite na 
pooblaščenega zastopnika.

GO
Izkoristite prihodnost
Omejite morebitne dodatne stroške že ob nak-
upu nove Valtre ter si zagotovite učinkovitost in 
maksimizirajte preostalo vrednost vašega stroja! 
Storitve paketa Valtra Go zagotavljajo redno 
in temeljito vzdrževanje, ki podaljša zaneslji-
vost vašega Valtra traktorja. Stroški rednega 
vzdrževanja so v primerjavi s stroški popravi-
la, ki je posledica slabega ali pomanjkljivega 
vzdrževanja, bistveno manjši. Servisni paket 
Valtra Go vključuje vsa predpisana vzdrževalna 
dela do 10.000 ur za nove in rabljene stroje.

VAŠ PRODAJALEC OPREME VALTRA
Vaš prodajalec opreme Valtra predstavlja 
najboljše strokovno znanje o traktorjih in 
priključkih za traktorje v vašem območju. 
Razume tehnične plati vašega traktorja in izzive, 
s katerimi se soočate. Vedno lahko stopite v 
stik s svojim prodajalcem in prejmete najboljšo 
storitev: od svetovanja, vzdrževanja, popravila 
in nadomestnih delov do nakupa novega kosa 
opreme. Prodajalci opreme Valtra so samostojni 
podjetniki. Družba AGCO vsako leto preverja 
svoje prodajne zastopnike, da bi vam zagotovila 
najboljšo možno storitev.

CONNECT
PODATKI O TRAKTORJU, SERVISNE 

INFORMACIJE .

CARE
PODALJŠANA 

TOVARNIŠKA GARANCIJA.

GO
VZDRŽEVALNA 

POGODBA.
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GENUINE PARTS AND HIGH QUALITY ACCESSORIES - 
ALWAYS AVAILABLE
Izčrpna storitev zagotavljanja nadomestnih delov podjetja 
Valtra vas oskrbi s potrebnimi deli – tudi že tako hitro kot 
naslednje jutro. To vam pomaga vzdrževati produktivnost 
traktorja v obremenjenih sezonah pluženja in obiranja letine. 
Oznaka AGCO Parts zagotavlja, da ste prejeli originalne 
nadomestne dele Valtra, ki so bili temeljito pregledani in 
preizkušeni.

AGCO ICH ROBÍ NEPORAZITEĽNÝMI,
AGCO JIH NAREDI NEPREMAGLJIVE,
MI JIH NAREDIMO UGODNE.
V podjetju AGCO Finance poiščemo vašo osebno finančno 
rešitev na podlagi vašega denarnega toka in poslovanja. 
Zaupajte nam, koliko si lahko privoščite na mesečni ravni, in 
ustvarili bomo prilagodljiv plačilni načrt v skladu s potrebami 
vašega poslovanja, upoštevaje tudi sezonske spremembe.

Kot celovit ponudnik storitev nudimo tudi storitve financiranja, 
kot so leasing, najem in zavarovanje. Naše storitve se v 
različnih državah lahko razlikujejo, zato na spletnem mestu ali 
pri najbližjem prodajalcu preverite razpoložljivo ponudbo.

VALTRA UNLIMITED
Studio Valtra Unlimited v tovarni v mestu Suolahti je široko 
znan po svoji zmogljivosti uresničevanja želja strank. Studio 
lahko namesti poljubne dodatke in opremo, ki niso na voljo 
neposredno v proizvodni liniji med običajnim postopkom 
proizvodnje.

Mehaniki studia Valtra Unlimited so usposobljeni strokovnjaki 
s podporo veščin in znanja celotne tovarne. To zagotavlja 
najvišje ravni kakovosti in varnosti tudi za naše izdelke po 
meri. Vsi dodatki in oprema, ki jih namesti studio Valtra 
Unlimited, so vključeni v tovarniško garancijo, in tudi zanje 
zagotavljamo servisiranje in dobavo nadomestnih delov.

TRANSLATION??
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VALTRA TEAM
Valtra Team je revija za naše stranke, ki izhaja dvakrat 
letno. Vsaka izdaja vsebuje uporabne informacije o 
najnovejših izboljšavah in najučinkovitejše delovne 
metode. Na voljo je tudi spletni dostop do arhivskih revij, 
preberete lahko članke vse tja do leta 2000.

AGCO ACADEMY
Traktorji in povezane tehnologije, zlasti tehnologije za 
natančno kmetovanje, se razvijajo z veliko hitrostjo. 
Valtra Academy nenehno usposablja prodajalce opreme 
Valtra in serviserje, da bi prvovrstna in najsodobnejša 
strokovnost, ki vam jo prodajalci opreme Valtra nudijo 
danes, tudi v prihodnje izpolnjevala vaše potrebe.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection nudi visokokakovostna oblačila in 
dodatke za delo in prosti čas. Materiali in podrobnosti 
so skrbno izbrani. Oblačila odražajo sodobni jezik 
oblikovanja znamke Valtra, z lahkimi, toda trpežnimi 
materiali, ki združujejo slog in funkcionalnost.
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TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE

MODEL TRAKTORJA N104 N114E N124 N134 N154E N174
MERE
s pnevmatikami 460/85R38 520/85R38

Medosna razdalja [mm] 2665

Dolžina [mm] 4656

Višina ob nizki kabini [mm] 2850 2900 --

Višina ob vzmeteni/dvignjeni kabini [m] 2910 2960

Višina kabine SKYVIEW [mm, poljuben položaj] + 64

Polmer obračanja [m] 4.5

Standardna prostornina rezervoarja za gorivo [l] 235

Prostornina velikega/gozdarskega rezervoarja 
za gorivo [l]

315/160

Standardna prostornina AdBlue/gozdarskega 
rezervoarja za gorivo [I]

45 (25)

Razdalja od tal srednjega dela [mm] 505 550

Masa (vzmetenje sprednje preme, polni 
rezervoarji) [kg]*

5350 6100 6300*

Porazdelitev mase spredaj/zadaj [približno %] 40/60

Največja obremenitev sprednje preme [kg] 4000** 5000

Največja obremenitev zadnje preme [kg] 6000 8000

Skupna največja dovoljena obremenitev [kg] 8000 10000 11000

* Hitech (Active, Versu, Dicrect: 6500)
** z vzmetenjem ali premo HD 5000
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MODEL TRAKTORJA N104 N114E N124 N134 N154E N174
ENGINE standardni način način eco standardni način način eco

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

Število valjev/prostornina [l] 4/4.4 4/4.9

Nadzor nad emisijami Motorji stopnje IV z DOC in SCR katalizatorjem Motorji stopnje V (DOC + DPF + SCR)

Standardna največja moč, [kW] 77 85 85 92 99 114 114 121

Standardna največja moč, [KM] 105 115 115 125 135 155 155 165

Največja moč z dodatno močjo, [kW] 85 92 92 99 107 121 121 148

Največja moč z dodatno močjo, [KM] 115 125 125 135 145 165 165 201

pri številu vrtljajev motorja [vrt./min] 1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Nazivno število vrtljajev motorja [vrt./min] 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Standardni največji vrtilni moment, [Nm] 470 500 540 550 570 610 660 680

Največji vrtilni moment pri dodatni moči, [Nm] 510 540 570 580 620 660 700 730

pri številu vrtljajev motorja 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

MOŽNOSTI PRENOSNIKA

HiTech X X X X X X X X

HITech s turbinsko sklopko HiTrol X X X X --

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

HIDRAVLIČNO DVIGALO

Največja dvižna zmogljivost (zadaj) [kN] 63 63(78 opt) 78

Največji gib dviganja [mm] 862

Opcijska dvižna zmogljivost (spredaj) [kN] 47

Obračalni polmer  
(600/65R28, track 1960 mm) [m]

4.5
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TRANSMISSION HITECH HITECH & HITROL ACTIVE VERSU DIRECT
MOTOR N104-N174 N104-N124 N134-N174 N134-N174 N134-N174
5-stopenjski menjalnik, prestavljiv pod 
obremenitvijo

X X X X --

Plezeče prestave Izbirno Izbirno Standardno Standardno --
Brestopenjski menjalnik -- X
Območja hitrosti 0.6-43 0-43
Opcijsko območje hitrosti 0,7–53 0–53 0.7-53*) 0.7-57 High Speed** 0.7-53, 0.7-57 High Speed**
Skupine prestav (delovna območja) A,B,C,D
Avtomatska izbira C-D (Versu BCD)
Število prestav s plazečimi prestavami 30+30R CVT

Število plazečih prestav 10+10R CVT
Zavore z več diski/ploščami, hlajene z oljem in hidravličnim ojačanjem učinka 
Vrsta glavne sklopke Mokra, z več diski
Vrsta vzmetenja sprednje preme Modeli stopnje IV: hidropnevmatsko; modeli stopnje V: pnevmatsko
HIDRAVLIKA
Hidravlični sistem odprt sistem zaznavanje obremenitve
Kapaciteta črpalke 73(90) 115 (160)/(200)
Olje, ki je na voljo za zunanje porabnike 40 47
Zadnji mehanski ventili do 4 --

Power Beyond -- Izbirno

Zadnji elektronski ventili -- do 5

Zadnji ventil ON/OFF -- Izbirno 1 std, (2 izbirno)

Sprednji elektronski ventili 2, 3 ali 4
PRIKLJUČNA GRED
540 / 1000 Standardno
540/540E/1000 Izbirno
540E/1000/1000E Izbirno

Priključna gred, gnana preko menjalnika Izbirno

Sprednja priključna gred 1000 Izbirno

*) Ni na voljo na vseh trgih in pri modelu N104 **) Not in all markets and only model N174 TRANSLATION????
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KABINA SANDARDNA SKYVIEW
180-stopinjski kot obračanja voznikovega sedeža Standardno

Sovoznikov sedež z varnostnim pasom Izbirno

Raven hrupa [dBA] 70 Standardno

Št. vrat 1 ali 2

Št. oken 4 ali 5 5 ali 6

Sprednje strešno okno Izbirno --

Zadnje strešno okno Standardno

Površina okna s strešnim oknom [m2] 6.22 6,53

Delovni kot brisalca vetrobranskega stekla STD 180 °, izbirno 270 °

Osnovne krmilnike naprave Valtra Standardno

SmartTouch naslon za roko Versu in Direct

Klimatska naprava in grelnik v strehi Izbirno Standardno

Dodaten grelnik za prostor za noge Izbirno Izbirno

Samodejno krmiljenje klimatske naprave z 2 grelnikoma Izbirno --

Hladilna torba Izbirno

Mehansko vzmetenje kabine Izbirno

Polaktivno zračno vzmetenje AutoComfort Izbirno

Sistem TwinTrack za vzvratno vožnjo Izbirno

QuickSteer Izbirno

AutoGuide (polmetrska ali decimetrska natančnost) Izbirno --

Varnostna kamera Izbirno
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VALTRA SERIJE N:
PRAVA VELIKOST.
ODLIČNO DELOVANJE.

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

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

Traktorji, prikazani v tej brošuri, so morda opremljeni s posebnimi opcijskimi dodatki. Pridržujemo si pravico do sprememb.

VALTRA® je svetovna blagovna znamka družbe AGCO.


