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MI TRDO DELAMO, 
DA VAM OLAJŠAMO 
TEŽKO DELO
V Valtri največji poudarek dajemo poznavanju 
svojih strank, razumevanju njihovih potreb in 
zagotavljanju najboljših traktorskih izkušenj. 
Naša nova serija G je najnovejši odgovor na 
zahteve naših strank. Majhen in kompakten 
vsestranski traktor vam omogoča, da se udobno 
namestite in uživate v brezskrbnosti, medtem ko 
lagodno opravljate delo.

Pri Valtri oblika sledi uporabnosti. Tako zelo 
enostavno je. To je steber in oblikovalska 
filozofija, ki stoji za zasnovo vsakega 
Valtrinega stroja. Za serijo G so ključni 
kompaktna velikost in močni oblikovni 
koncepti. Je najboljša izbira, kadar 
ne potrebujete velikega stroja, ampak 

pametnega, okretnega in robustnega. Tudi 
pri visoki moči so bile za zelo učinkovit 
4-valjni stroj dimenzije ohranjene na čim 
bolj kompaktnem nivoju.

Motor, šasija, kabina in menjalnik - vse 
fizične komponente traktorja serije G so po 

dizajnu brezhibno integrirane. Ampak to je 
šele začetek. Naše storitve Connect, Care 
in Go so zasnovane z istim končnim ciljem 
v mislih - vam pomagati pri tem, da boste 
delo opravljali enostavno in udobno, hkrati 
pa uživali v brezskrbnosti.
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KOT ŠVICAR-
SKI NOŽ OKRETNOST 

V GENIH
Serija G je pravo 
večnamensko orodje 
traktorskega sveta. 
Čeprav je kompaktne 
velikosti, je opremljena 
z zmogljivo hidravliko, 
enostavnimi  funkcijami 
pametnega kmetovanja 
in močjo za naprave 
različnih velikosti.

Čeprav ima polno 
funkcij in moč velikega 
traktorja, serija G 
resnično deluje 
kot majhen traktor. 
Njegove okretnosti 
ne dosega nobeden 
od prejšnjih traktorjev 
podobne velikosti.

ZAČETNA RAVEN PAMETNEGA KMETOVANJA (SMART FARMING)
Želite delati pametneje, ne bolj trdo? Traktor serije G je popoln stroj, če želite 
začeti s pametnim kmetovanjem. Funkcije pametnega kmetovanja Valtra so 
integrirane v modela Versu in Active.

SPECIALIST ZA ČELNE NAKLADALCE
Zahvaljujoč integriranemu podokviru za čelni 
nakladalec, elektronskemu upravljanju in 5,7 
kvadratnega metra steklenih površin, ki nudijo odlično 
vidljivost, je serija G popoln stroj za delo s čelnim 
nakladalcem.
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FINSKI 
VSESTRANSKI 
TRAKTOR
Serija G združuje kompaktne dimenzije z lahkotnim, 
okretnim dizajnom. To je vaš zanesljiv delovni stroj 
tako na dvorišču kot na odprtem polju, v občini in 
na živinorejskih kmetijah.

Ne glede na opravilo, ponuja 
serija G celovito, večnamensko 
rešitev za vaše vsakdanje 
potrebe. Ima napredno dvigalo 
in učinkovito delovno hidravliko. 
Model HiTech ponuja hidravliko 
z odprtim središčem, medtem ko 
Active in Versu ponujata sistem z 
zaprtim središčem/zaznavanjem 
obremenitve. Velike zmogljivosti 
črpalk (100/110 l/min) zagotavljajo 

hitrost, preprosto uporabo in 
popoln nadzor nad izvedbo. 
Hidravlika vključuje električno 
krmilno ročico za nadzor čelnega 
nakladalca.

Prav tako so na voljo funkcije, ki so 
potrebne za sodobne pripomočke, 
kot sta na primer Power Beyond ali 
ISOBUS. Z opcijskimi paketi lahko 
traktor prilagodite svojim potrebam.

2. POGLEJTE
PROSTOR IN VIDLJIVOST
Udobna kabina z veliko prostora za dve osebi in odlično 
vidljivostjo v vse smeri, vključno z velikim strešnim 
oknom. Skupna steklena površina kabine znaša 5,7 m2.  

3. VOZITE
GLADKO SPELJEVANJE
Valtrina prestavna ročica 
omogoča gladko in varno 
speljevanje z integriranim 
parkirnim položajem in 
preprostim upravljanjem.

1. POJ-
DITE
ENOSTAVEN 
DOSTOP
Enostaven in 
varen vstop 
in izstop 
iz kabine 
ter široke, 
samočistilne 
stopnice.
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4. DELAJTE
KOMPAKTEN IN VSESTRANSKI
Kompaktne dimenzije, kot so maksimalna višina le 2,8 
metra in masa 5 ton, ustvarjajo celovit, vsestranski traktor, 
primeren za različna opravila.

10. BODITE VARNI
STOJIMO VAM OB STRANI
Uporabniku prijazen in preprost koncept storitev: 
hitri servisni pregledi za začetek dneva, 600-urni 
servisni interval in Valtra Connect, Care and Go.

5. NALOŽITE
POSEBEJ ZASNOVAN ZA DELO S ČELNIM NAKLADALCEM
Serija G je specialist za čelne nakladalce z močnim 
integriranim podokvirjem in odlično delovno vidljivostjo. 
Nakladalci do dvižne zmogljivosti 2,1 tone ali dvižne višine 
4,2 metra.

9. KMETUJTE
PREPROST, VENDAR PAMETEN
Preproste za uporabo, a natančne: 
strankam prijazne tehnološke 
funkcije, kot na primer Valtra Guide 
za povečanje produktivnosti.

7. AVTOMATIZIRAJTE
MENJALNIK Z NAJNOVEJŠO TEHNOLOGIJO
Revolucija menjalnika z možnostjo velike hitrosti s 
6-stopenjskim menjalnikom in varčno avtomatiko Valtre, kot je 
samodejno prestavljanje AUTO1, ki temelji na hitrosti, hill-
holder in nadzor spoščanja z zaviranjem motorja.

6. IZVEDITE
POPOLNO UPRAVLJANJE PRIKLJUČKOV
Napredno 60 kN dvigalo in hidravlika 
s pretokom do 110 l/min, vključno z 
električno krmilno ročico za nadzor 
čelnega nakladalca in preprostim 
nadzorom nad izvedbo s pomočjo 
prilagodljive hidravlike in ISOBUS-a.

8. NADZORUJTE
NAJBOLJŠE ZA VOZNIKA
Naslon za roko Valtra ARM ali 
SmartTouch je vključen v vse modele.
Tehnološko napredno in vedno 
praktično upravljanje, ki je 
ergonomsko in preprosto za uporabo.
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SPECIALIST 
ZA ČELNE 
NAKLADALCE
Želeli ste si specialista za čelne nakladalce in sedaj je tu.  
Serija G vključuje močen integriran podokvir, zaklepni nastavek za 
nakladalec in sodoben čist dizajn z zaprtim hidravličnim sistemom. 
Vidljivost je odlična, vključno s streho z visoko vidljivostjo. 
Zaviti paralelni dvižni drogovi sledijo liniji pokrova motorja. 
Naš popolnoma prilagojen portfelj nakladalca ima elektronsko 
upravljanje pri vseh verzijah.
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1. Sodoben, minimalističen dizajn z zaprtim 
hidravličnim sistemom

2. Zaviti paralelni dvižni drogovi, ki sledijo 
liniji pokrova motorja

3. Odlična vidljivost in celoten pregled nad 
orodjem

4. Hidravlična črpalka z zaznavanjem 
obremenitve (LS) s pretokom do 110 l/min

5. Strešno okno za izjemno prednjo 
vidljivost

6. Uporabniški vmesnik Valtra ARM ali 
SmartTouch

7. Hidravlični asistent

8. Opcijska funkcija Live 3

9. Zaklepni sistem za hitro pritrjevanje in 
odstranjevanje nakladalca

10. Močen integriran podokvir
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VALTRA GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide je naša rešitev 
samodejnega usmerjanja, ki smo jo 
razvili na podlagi povratnih informacij 
resničnih uporabnikov. Začrtovanje in 
konfiguracijo linij in meja smo želeli 
narediti kar se da preprosto. Valtra 
Guide je vaša prva izbira, ko si želite 
učinkovitejšega dela in boljše izrabe 
polj, ne da bi morali skrbeti glede vrzeli, 
prekrivanj in nepotrebne vožnje po 
polju.

Valtra Guide uporablja GPS usmerjanje 
za krmiljenje vašega traktorja namesto 
vas. Samodejno krmiljenje natančno 
sledi linijam in zmanjša prekrivanja, kar 
vam prihrani čas, gorivo in denar. Ker 
se vam ni treba osredotočati na vožnjo, 
se boste lahko osredotočili na izvedbo, 
delali dlje, pokrili večje območje in bili 
na koncu dneva bolj spočiti.

Z Valtro SmartTouch in ISOBUS-om lahko delate s katerim koli priključkom, 
kompatibilnim z ISOBUS-om, od katerega koli proizvajalca. SmartTouch 
vam omogoča hitro in enostavno povezavo priključka, da pa vam tudi visok 
nivo kontrole, ki jo natančno kmetovanje potrebuje. ISOBUS standard (ISO 
11783) je tisto, kar to omogoča.

ISOBUS omogoča za kompatibilen priključek povezavo “Priključi in igraj”, 
da se, ko orodje povežete na vaš Valtra traktor, vsi pomembni strojni 
podatki nemudoma naložijo na terminal.

VARIABLE RATE CONTROL
VRC samodejno prilagodi nivo uporabe priključka 
glede na vnaprej načrtovan predpisan zemljevid. 
V vsak del polja vloži ravno pravšnjo količino dela, 
ne preveč in ne premalo. S tem prihrani sredstva 
in izboljša kakovost pridelka in letine. 

S TaskDoc® Pro imate 
manj dela z dokumenti. 
Začnite z delom in 
vsa dokumentacija, ki 
jo potrebujete, se bo 
ustvarila samodejno. 
Ko boste končali, se 
bo vsa dokumentacija 
brezžično prenesla na 
vaš sistem upravljanja 
kmetij (FMS). V pisarni 
kmetije ustvarite 
zemljevide spremenljivih 
nivojev in jih prenesite 
na svoj traktor za 
samodejni nadzor. 
TaskDoc® Pro je 
enostaven in intuitiven.

Vse pametne funkcije lahko 
upravljamo z našega edinstvenega 
naslona za roko SmartTouch z le 
dvema dotikoma ali drsoma. Boljša 
kakovost življenja je na konicah 
vaših prstov - dobesedno.

Če se odločite za paket opreme 
Active, vam bodo na voljo funkcije 
SmartFarming, ki jih je mogoče 
upravljati prek zaslona SmartTouch 
Extend.

Valtra Guide pomaga pri 
izboljševanju učinkovitosti, 
zmanjševanju prekrivanja in 
večjemu udobju upravljalca 
ne glede na velikost kmetije. 
Valtrine slavne preproste rešitve 
pametnega kmetovanja so na voljo 
pri modeloma Versu in Active.

VAŠA VGRAJENA 
PAMETNA 
TEHNOLOGIJA
Valtra Smart Farming so tehnologije, ki 
nemoteno delujejo skupaj - Valtra Guide, 
ISOBUS, Section Control, Variable Rate 
Control in TaskDoc®. Ključni princip v 
zasnovi naših tehnoloških rešitev je 
preprosta uporaba.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect je naša telemetrijska rešitev, 
ki si ves čas zapisuje dejavnosti in GPS 
premike traktorja. Na vašem mobilnem 
telefonu lahko prikaže pretekle in trenutne 
podatke, do podatkov pa lahko dostopate 
kjerkoli in kadarkoli. Z uporabo teh podatkov 
lahko vi in vaš storitveni partner Valtra 
pričakujeta servisne potrebe in odreagirata 
hitreje, tako da rešita manjše težave in se 
izogneta obisku servisnega centra.

Oprema Connect je standardna pri modelih 
Versu in izbirna pri modelih HiTech in Active.

AGCO telemetrija za stranke  
Popolnoma strankam in uporabnikom 
prilagojena uporabniška izkušnja

UPORABNIŠKI VMESNIK SMARTTOUCH V VERSU

Preprosta navigacija po meniju. Nastavitve so logične in preprosto 
nastavljive z drsnimi gibi. Vse 
nastavitve se samodejno shranijo v 
spomin.

9-palčni (23-centimetrski) zaslon na 
dotik, velika stikala, nastavitve in 
funkcije so preprosto razumljive.

Kateremu koli stikalu lahko dodelite 
katero koli hidravlično funkcijo, vključno 
s sprednjim in zadnjim hidravličnim 
ventilom, sprednjim in zadnjim spojem 
ter čelnim nakladalcem.

Delovne luči je s pomočjo zaslona na 
dotik preprosto nastaviti. Na naslonjalu 
za roko so tudi gumbi za vklop/izklop 
delovnih luči in svetlobnega signala.

Profili za upravljalce in priključki, ki se 
jih da preprosto zamenjati na katerem 
koli zaslonu menija. Vse spremembe 
nastavitev na izbranem profilu se bodo 
shranile.

1. Dizajn omogoča preprosto 
premikanje ročice v vse štiri 
smeri.

2. S krmilno ročico lahko nadziramo 
tri pare ventilov.

3. Naslednje štiri ventile upravljamo 
z linearnimi ročicami.

4. Gumbi in stikala so oblikovani z 
namenom najboljše uporabnosti, 
zato so gumbi z različnimi 
funkcijami videti različno.

5. Trije programabilni (M) 
spominski gumbi za katero koli 
opravilo ali opravila traktorja 
(U-pilot).

6. Vozna/vzvratna ročica pri 
pogonski ročici.

7. Brez potrebe dodatnih zaslonov 
- Valtra Guide in zasloni 
varnostne kamere so integrirani 
v zaslon SmartTouch.

8. Zadnji spoj - omejevalnik z 
enostavno uporabo omogoča še 
tako male popravke.

9. Funkcionalna sestava naslonjala 
za roko zagotavlja dober oprijem 
na neravnem terenu in nudi 
dobro podporo vaši roki.

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
S Section Control 
sistemom sta vaš traktor 
in priključek natančno in 
samodejno usmerjena v 
zagotavljanje optimalnih 
nivojev semen in gnojil 
za posamezen del 
polja. To vam pomaga 
zmanjšati količino 
stroškov, izboljšati letino 
in povečati vaš zaslužek.

PRVA 3 LETA BREZPLAČNO Z VERSU
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ACTIVE
• Revolucionarni menjalnik: 6-stopenjski
• Hidravlična zobniška črpalka z odprtim 

krogom 
• Naslon za roko srednjih specifikacij
• 4 modeli G105-G135

VERSU
• Revolucionarni menjalnik:  

6-stopenjski
• Hidravlika z batno črpalko z zaprtim 

krogom (opcija Load Sensing)
• Naslon za roko SmartTouch
• 4 modeli G105-G135

HITECH
• Revolucionarni menjalnik: 6-stopenjski
• Hidravlična zobniška črpalka z odprtim 

krogom 
• Naslon za roko srednjih specifikacij
• 4 modeli G105-G135

NEPREMAGLJIV 
VALTRIN SAMODEJNI 
MENJALNIK
Speljujte gladko z menjalnikom Valtra. Vsi modeli serije 
G imajo integriran parkirni položaj in AutoTraction za 
pomoč pri gladkem speljevanju. Novi 6-stopenjski 
menjalnik vam ponuja boljše možnosti delovne hitrosti 
kot prej. Revolucionarna Valtrina avtomatika vključuje 
funkcije, kot so: avtomatski menjalnik - AUTO1 ponuja 
funkcijo stopalke za hitrost in prilagodljivo zaviranje 
motorja, medtem ko AUTO2 daje upravljalcu svobodo 
izbire prestav. V vse modele serije G je integrirana celo 
funkcija hill-holder, dodatno pa naš najboljši model 
Versu ponuja še funkcijo vožnje z ročico, podobno 
kontinuiranemu variabilnemu menjalniku (CVT).

Menjalnik Valtra je najbolj 
gladek med vsemi menjalniki na 
štirikolesnikih. Spustite sklopko in 
takoj boste imeli nadzor - z Valtro 
lahko vozite svoj traktor kot z 
menjalnikom CVT. V avtomatskem 
načinu samodejno prestavi na 
podlagi vašega pospeška in zahtev 
glede navora - in vedno dobite 
optimalno porabo goriva. Model 

Versu ima revolucionaren, patentiran 
hidravlični asistent, ki samodejno 
dodaja hidravnično moč, bodisi na 
mestu, bodisi med vožnjo - brez 
vpliva na hitrost vožnje. Noben drug 
menjalnik ne zmore tega! Na voljo 
tudi pri modelih Active in Hitech, 
če so nameščeni sprednji električni 
ventili.
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NOVI KOMPAKTNI 
MOTORJI STAGE V

Gonilna sila traktorjev Valtra s 
70-letnimi izkušnjami, so motorji 
AgcoPower z izjemno močjo in 
navorom. Zaradi kompaktnega, 
4,4-litrskega motorja malih 
dimenzij, je motorni pokrov nizek, 
vidljivost iz kabine pa posledično 
odlična. Sistem za čiščenje 

izpušnih plinov ustreza standardom 
Stage V. Ta kompaktna enota 
je postavljena na desno stran 
traktorja pod kabino, tako da 
ne moti preglednosti iz kabine. 
Dvignjen dovod zraka v motor 
zagotavlja vstop čistega, hladnega 
zraka brez dodatnih omejitev.

Serija G je od temeljev naprej 
izdelana kot 4-valjni traktor
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VAŠA NAJBOLJŠA 
TRAKTORSKA 
IZKUŠNJA
Trdo delate v zahtevnih in raznolikih okoljih, 
opravljate pet del naenkrat, delate dolge ure 
in nabirate kilometrino. Naše delo je, da vašo 
traktorsko izkušnjo naredimo kar se da dobro. Naš 
preprost koncept storitev Connect, Care & Go ponuja 
edinstveno praktičnost, ki olajša vsakodnevna 
opravila in vzdrževanje brez dodatnih stroškov za 
lastnika. Najboljša traktorska izkušnja ni le stroj ali 
trenutek, ko ga kupite - mi, naši partnerji in široka 
mreža naših trgovcev smo tu, da vam pomagamo 
tekom celotnega življenjskega cikla vašega traktorja.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

BREZ VSEH SKRBI. 
V VAŠIH ROKAH.
Verjamemo v nemoteno povezavo med našimi 
strankami, trgovci, stroji in tovarno Valtra. Ko 
ste povezani, lahko izberete želeno storitev 
in garancijski paket, ki ustrezajo vašim 
pričakovanjem in zahtevam. Mi skrbimo za vas, 
zato da lahko vi skrbite za svoj posel.

OSTANITE POVEZANI KJERKOLI, KADARKOLI
Z izbiro Valtre se povežete z ekipo strokovnjakov, ki vam 
pomagajo iz vašega posla izvleči kar se da veliko. Svojo 
lokalno podporo lahko dobite preko objavljenih kontaktov 
na spletni strani  www.interexport.si. Telemetrična rešitev 
Valtra Connect si ves čas zapisuje dejavnosti in GPS premike 
traktorja. Na vašem mobilnem telefonu lahko prikaže pretekle 
in trenutne podatke, do podatkov pa lahko dostopate kjerkoli, 
kadarkoli. Z uporabo teh podatkov lahko vi in vaš storitveni 
partner Valtra pričakujeta servisne potrebe in odreagirata 
hitreje, tako da rešita manjše težave in se izogneta obisku 
vašega pooblaščenega servisnega centra. 

POPOLNOMA BREZ SKRBI
S podaljšano garancijsko pogodbo Valtra Care boste 
popolnoma brez skrbi in varni pred dodatnimi stroški popravil 
nepotrošnih delov. Care vam omogoča, da si določite 
obratovalne stroške ob nakupu traktorja Valtra ali ko se 
standardna garancija izteče. Garancije so fleksibilne in 
ponujajo tri stopnje samoudeležbe (podobno kot odbitna 
franšiza): 0 €, 290 € ali 590 €; na voljo so vse do 5 let ali 
6.000 delovnih ur.

PODALJŠAJTE ČAS DELOVANJA.
Fiksirajte stroške ob nakupu svojega stroja Valtra in si 
zagotovite optimalno delovanje, učinkovitost in čimboljši 
izkoristek preostale vrednosti vašega stroja! Servisne 
pogodbe Valtra Go zagotavljajo redne in podrobne preglede, 
ki bodo podaljšali zanesljivo delovanje vašega traktorja Valtra. 
Stroški vzdrževanja so nizki v primerjavi s stroški popravil, ki 
so posledica pomanjkanja vzdrževanja. Servisni paket Valtra 
Go vključuje vso predpisano vzdrževalno delo z možnostjo 
rezervacij do 10.000 ur za nove in rabljene stroje.

CONNECT
PODATKI, 

INFORMACIJE 
IN STORITVE 
TRAKTORJA.

CARE
TOVARNIŠKO 
PODALJŠANA 
GARANCIJA.

GO
VZDRŽEVALNA 

POGODBA.
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FINANČNA 
STABILNOST 
Z NADZOROM 
STROŠKOV
Niti dve kmetiji nista povsem enaki. Vsaka 
ima edinstvene lastnosti in se sooča s 
posebnimi izzivi. Zato ponujamo prilagodljivo 
rešitev, ki vam bo pomagala nadzorovati 
stroške.

Denarni tok je na kmetijah 
lahko pogosto nepredvidljiv, 
nanj pa vplivajo številni 
zunanji dejavniki. Leta so 
različno uspešna, cene 
pa se razlikujejo, zato je 
načrtovanje financ lahko 
zahtevno. Za dobro in 
brezskrbno poslovanje 
potrebujete finančno 
stabilnost in popoln nadzor 
nad svojimi stroški.

Stroji in oprema so pri 
vodenju kmetije obenem 
ključnega pomena in velik 
strošek. Valtro serije G 
odlikujejo inovativne funkcije 
za pametno kmetovanje, ki 
skupaj s storitvami Connect, 
Care in Go zagotavljajo 
stroškovno učinkovito in 
zanesljivo delovanje.

POKLIČITE NAS!

LIZING
OPERATIVNI NAJEM S 

POGODBO O VZDRŽEVANJU 
ALI BREZ NJE

NAJEM
KRATKOROČNI NAJEM 

Z VKLJUČENIMI 
STORITVAMI

LASTNIŠTVO TRAKTORJA 
Z OPCIJSKIMI STORITVAMI 

CONNECT, CARE IN GO

NAKUP
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VAŠ OSEBNI TRGOVEC VALTRA

Vaš trgovec Valtra ima najboljše 
poznavanje traktorjev in priključkov na 
vašem območju. Vaš traktor razume 
s tehničnih vidikov in razume izzive, 
s katerimi se spopadate. Za najboljše 
storitve, vse od svetovanja, vzdrževanja, 
popravil in rezervnih delov, pa do nakupa 
novega dela opreme, se lahko vedno 
obrnete na svojega trgovca. AGCO vsako 

leto pregleda svoje trgovske predstavnike 
in vam s tem zagotavlja najboljše možne 
storitve.

ORIGINALNI DELI IN 
VISOKOKAKOVOSTNI DODATKI - 
VEDNO NA VOLJO

Valtrina obširna ponudba rezervnih delov 
vam priskrbi potrebne dele - že naslednje 
jutro. To pomaga vašemu traktorju, 

da ostane produktiven skozi celotno 
sezono oranja in žetve. Oznaka AGCO 
Parts zagotavlja, da so deli, ki jih dobite, 
originalni Valtrini rezervni deli, ki so bili 
podrobno pregledani in testirani.

VALTRA TEAM

Valtra Team je naša revija za stranke, 
ki izhaja dvakrat na leto. Vsaka številka 
vsebuje uporabne informacije glede 

najnovejših inovacij in najbolj učinkovitih 
delovnih metod. Na spletu lahko dostopate 
tudi do arhivov revije in si preberete članke 
vse od leta 2000.

AKADEMIJA AGCO

Traktorji in z njimi povezane tehnologije, še 
posebej tehnologije preciznega kmetovanja, 
se izjemno hitro razvijajo. Akademija Valtra 
neprestano uri trgovce Valtra in servisne 
tehnike zato, da so vam vedno na voljo 
strokovnost in zanesljivost.

KOLEKCIJA VALTRA

Kolekcija Valtra ponuja visokokakovostna 
oblačila in dodatke za delo in prosti čas. 
Materiali so skrbno izbrani. Oblačila 
odražajo Valtrin sodoben dizajnerski slog,  
z lahkimi, a ekstremno vzdržljivimi materiali, 
ki združujejo stil in funkcionalnost.

Vam manjka katera od funkcij pametnega kmetovanja? Ker je 
Valtra Guide vaš ključ do sveta pametnega kmetovanja, vam 
odpira veliko možnosti. Če svoj Valtra traktor ob nakupu opremite 
z Valtra Guide, ga lahko opremite tudi z drugimi funkcijami 
pametnega kmetovanja. To lahko storite bodisi ob nakupu traktorja 
bodisi kasneje, ko boste imeli potrebo po novi funkciji. Preprosto 
kontaktirajte svojega lokalnega trgovca glede cen in ostalih 
informacij glede nadgradnje funkcij pametnega kmetovanja.

ODKLENITE
Customer Magazine 2/2020

+
In Derbyshire
Making  
a difference
Page 10

SWISS FUTURE FARM USES 
NEWEST TECHNOLOGIES Page 06

Smart farming in Switzerland

+
In Denmark
Maritime radar  
on roof helps  
SAR operations
Page 16

+
In Dorset
A passion  
for farming
Page 20
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COMFORT TECHNOLOGY PRO
Poskrbite za najvišjo raven udobja s 
paketom Comfort. Ta paket je na voljo za 
vse modele HiTech, Active in Versu serije 
G. Možnosti v paketu Comfort:

• Valtra Guide Ready + Quick Steer (le 
pri modelih Versu)

• Vzmetenje sprednje preme
• Vzmetena kabina in sedež, Air 

Suspended+
• Delovne luči Work Light Premium ali 

Premium+ z LED sijalkami
• Avtomatski vklop luči pri vzvratni vožnji
• Storitev Valtra Connect, 3 leta (le pri 

modelih Versu, pri modelih HiTech in 
Active za doplačilo)

• Naslonjalo za roke na desni strani s 
krmilno ročico

Paket Technology Pro vsebuje 
najsodobnejšo tehnologijo in vse, kar 
potrebujete za pametno kmetovanje. 
Paket Technology Pro je na voljo za 
vse modele Active in Versu serije G. 
Vključene možnosti:

• Wayline Assistant
• Precizno kmetovanje: Nadzor 

po odsekih: 4 Section Control ali 
možnosti Section Control & Variable 
Rate

• SmartTouch Extend

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGY
S paketom Technology lahko dodate 
funkcije, s katerimi je povezovanje 
in upravljanje traktorjev serije G in 
priključkov lažje in produktivnejše. Paket 
Technology je na voljo za vse modele 
Active in Versu serije G. Možnosti v tem 
paketu:

• Valtra Guide z vsemi funkcionalnostmi: 
ena od štirih možnosti z anteno Novatel 
ali Trimble

• ISOBUS zadaj
• Napredno (Asr, z radarjem; le pri 

modelih Versu)
• Set vtičnic za polnjenje

PAKETI 
OPREME
Ponujamo že pripravljene pakete 
opreme za preprost izbor funkcij, 
ki jih potrebujete za svoj traktor 
serije G

Paketi opreme segajo od zagotavljanja 
več udobja do preprostejšega upravljanja 
priključkov in naprednih tehnologij 
preciznega kmetovanja.

Poleg tega lahko svoj delovni stroj 
dopolnite s paketom Front loader, še 
zadnje podrobnosti pa dodate z možnostmi 
prilagoditve, ki jih omogoča Valtra 
Unlimited.

Preverite možnosti opreme in izberite tisto, 
ki kar najbolj ustreza vašim potrebam.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADER

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  PRILAGODITE 
SVOJIM POTREBAM

2.  IZBERITE SPREDNJI 
NAKLADALNIK

1.  IZBERITE SVOJ 
PAKET OPREME VALTRA 

UNLIMITED
FRONT LOADER
Serija G je odlična za delo s sprednjim nakladalnikom, da 
bi izkoristili to funkcijo, pa je na voljo paket Front loader. 
Izjemno vidljivost in dober obračalni polmer traktorja odlično 
dopolnjuje ta opcijski paket, ki vključuje:
• Tovarniško vgrajen in preizkušen komplet sprednjega 

nakladalnika in ogrodja
• Streha z visoko vidljivostjo

Kateremu koli paketu opreme lahko 
dodate možnosti Valtra Unlimited in 
tako traktor povsem prilagodite svojim 
potrebam.
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VI NAJDITE DELO.
MI BOMO NAŠLI POT.
S tem, ko izberete traktor Valtra, lahko obenem uresničite 
svoje sanje in dejanske, edinstvene potrebe. Valtra Unlimited 
zagotavlja posebej vam prilagojen traktor, izdelan v skladu z 
vašimi specifikacijami ter z zasnovo in udobjem, ki ju potrebujete 
za opravljanje del v vseh razmerah. Ne glede na to, ali iščete 
traktor za vzdrževanje cest in komunalna opravila ali želite 
posebne funkcije za kmetovanje ali druge namene, je Valtra 
Unlimited pravi način za dosego tega cilja. To je z razlogom vaš 
delovni stroj.

Z Valtra Unlimited so vaše možnosti 
dejansko neomejene. Kaj potrebujete? O 
čem ste sanjali? Razumemo vas. Uresničili 
bomo oboje.

S posebno barvo lahko poskrbite, da bo 
vaš traktor pritegnil poglede z edinstvenim 
videzom. Valtra Unlimited ne glede na to, 
ali potrebujete določeno barvno shemo za 
komunalna dela ali dela za oblasti ali pa 
želite pustiti svoji ustvarjalnosti prosto pot, 
zagotavlja, da so vaše potrebe izpolnjene. 
Traktorji Valtra Unlimited so lahko 
opremljeni s trpežnimi visokokakovostnim 
usnjenim volanom in sedežem, ki 
zagotavljata udobje med vožnjo in dajeta 

piko na i videzu kabine. Prilagoditi se da 
tudi notranje obloge in celo hitro izvesti 
posebne zahteve.

TOVARNIŠKO VGRAJENO

Vsi dodatki in oprema, ki jih vgradi studio 
Valtra Unlimited, imajo tovarniško garancijo, 
prav tako pa ponujamo popoln servis in 
rezervne dele.

Dodatki in oprema, ki jih ponuja Unlimited 
Studio, vključujejo dodatne luči, centralni 
mazalni sistem, stereo sisteme in še veliko 
več.
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Min 4405 - Max. 4600 mm

TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE 
SERIJE G

Za dodatne podatke o motorju glejte tabelo s specifikacijami. BOOST moč je 
na voljo za terensko in cestno vožnjo (B5 in večje hitrosti). Sigma Power je na 
voljo za vsa opravila s priključno gredjo, vendar ne pri 540E.

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135
DIMENZIJE Z 600/65R38 + 480/65R28

Medosna razdalja [mm] 2550

Dolžina (brez sprednjih priključkov) 4405

Transportna dolžina, s sprednjimi priključki 4600

Višina, brez ohišja Valtra Guide [mm] 2830

Širina, največ [mm] 2460

Obračalni polmer [m] 4.36

Razdalja od tal srednjega dela [mm] 443

Razdalja od tal zadnjega dela (brez vlečne kljuke) [mm] 460

Teža (polni rezervoarji + voznik) [kg] 5140

Porazdelitev teže spredaj/zadaj [%] 41/59

Največja skupna teža [kg] 9500

Prostornina rezervoarjev za gorivo, osnovna [l] 200

Prostornina rezervoarjev za gorivo, jekleni rezervoarji [l] 160

AdBlue, prostornina [l] 21

Najmanjša velikost pnevmatik (zadaj SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Največja velikost pnevmatik (zadaj SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max. 2525 mm

105 - 135 KM

MODEL
MAX. POWER MAX. BOOST POWER MAX. NAVOR V NM

KM kW KM kW STD BOOST
G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Lastna delovna teža  5140 kg

Največja skupna teža  9500 kg

Širina blatnikov:

A:  gozdni 1858
B:  ozki 2034
C:  široki 2310
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
MOTOR

Tip motorja Agco Power 44 MBTN-D5

Število valjev 4

Prostornina motorja, (litri) 4.4

Število vrtljajev motorja pri največji moči [vrt./ min] 2000

Nazivno število vrtljajev motorja [vrt./ min] 2200

Število vrtljajev motorja pri največjem navoru [vrt./ min] 1500

* Največje št. vrtljajev motorja pri G125, način Eco-mode [vrt./ min] 1750

* Največji navor motorja pri G125, način Eco-mode [vrt./ min] 1250

Prosti tek [vrt./ min] 850

Nizek položaj v prostem teku (ročica v položaju P) [vrt./ min] 700

Interval menjave olja (h) 600

Emisijski razred Stopnja 5

Sistem čiščenja emisij DOC + DPF + SCR

MENJALNIK
Število prestav 24+24R

S plazečo prestavo 48+48R, izbirno

Število delovnih območij 4 (A, B, C, D)

Število prestav powershift/območje 6

STD hitrosti pri 2200 vrt./min [km/h] 1.3 - 43

Največja hitrost 43 km/h dosežena pri [vrt./ min] 1910

* Model EcoSpeed, hitrost 43 km/h dosežena pri [vrt./ min] 1640

Najnižja hitrost v plazeči prestavi pri 2200 vrt./ min [km/h] 0.11

Vzmetenje sprednje preme hidravlično, izbirno

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135
HIDRAVLIKA

Dvižna zmogljivost zadaj, (max kN) 60

Dvižna zmogljivost v celotnem območju dviganja, [kN] 50

Dvižna zmogljivost v celotnem območju dviganja, [spredaj, kN] izbirno, 30

Vrsta hidravlike Open center Load Sensing

Največja kapaciteta črpalke [l/min] 100 110

Olje za menjalnik in hidravliko Običajno olje

Število mehanskih servisnih ventilov zadaj 2 ali 3 --

Število električnih servisnih ventilov zadaj -- 3 ali 4

Število ventilov za VKLOP/IZKLOP zadaj Izbirno 1

Število električnih servisnih ventilov: SPREDAJ 2,3 ali 4

Olje na voljo za zunanje porabnike [v litrih] 24 (z dodatnim polnjenjem… 44)

PRIKLJUČNA GRED
2 hitrosti pri št. vrtljajev motorja [vrt./ min] 540@1920 + 1000@1964

3 hitrosti pri št. vrtljajev motorja [vrt./ min] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 hitrosti + možnost zadnje priključne gredi, gnane preko menjalnika z ustreznim razmerjem 29.23

Možnost sprednje priključne gredi, hitrost pri št. vrtljajev  
motorja [vrt./ min] 1000@1920

VMESNIKI
Valtra ARM (krmilna konzola pri naslonu za roke) STD --

Valtra SmartTouch Uporabniški vmesnik -- STD

Možnost Valtra Connect izbirno

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

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

Traktorji, ki se pojavljajo na slikah tega kataloga, so lahko opremljeni s posebno dodatno opremo. Slike so simbolične. Vse pravice pridržane.

Vsak dan se spopadate z ekstremi.

Delate v zahtevnemu okolju, podnebju in terenu.
Opravljate trdo delo, delate dolge ure in nabirate kilometrino.

Opravljate dela, ki od vas zahtevajo hitrost, moč in natančnost.

Da bi imeli popoln nadzor, si zaslužite vizionarskega partnerja.
Da bi bili vedno povezani, potrebujete najpametnejši stroj.

Zato zaupate Valtri.

Mi trdo delamo, da olajšamo vaše trdo delo.
Mi najdemo nove poti za reševanje vaših izzivov.
Mi izdelujemo stroje, ki so robustni in pametni.

Naši stroji so narejeni za to, da trajajo.
Narejeno, da deluje. Narejeno za vas.

je globalna znamka  
podjetja AGCO.

Interexport d. o. o.
PE Komenda
Potok pri Komendi 12
1218 Komenda

PE Slovenska Bistrica
Trgovska ulica 5
2310 Slovenska Bistrica

01/834 44 00 | info@interexport.si | 
www.interexport.si


