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Valtra T – Nová generace
Nová generace traktoru Valtra Série T byla navrÏena tak, aby splÀovala
v‰echny poÏadavky moderních zemûdûlcÛ. Tento nov˘ traktor kombinuje
tradiãní v˘kon a sílu traktorÛ Valtra s nepfiekonatelnou variabilitou, kterou
umoÏÀuje traktorÛm Valtra unikátní systém objednávek a la carte.

Nová Série T spojuje nejmodernûj‰í technologii, která tento traktor fiadí
mezi leadry v tomto segmentu trhu. ¤ada nov˘ch vlastností dále zvût‰uje
v˘kon a komfort a tím posouvá produktivitu na novou úroveÀ.

Nová série T umoÏÀuje v˘bûr z fiady hydraulik a pfievodovek podle
modelové klasifikace: Classic, HiTech a Advance. Systém zákaznick˘ch
objednávek Valtra a la carte nabízí miliony rÛzn˘ch kombinací v˘bavy.

¤eknûte nám co od svého traktoru oãekáváte a my pro vás postavíme
pfiesnû takov˘ traktor, kter˘ tyto a mnohá dal‰í oãekávání bude plnit.
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Individuálnû vá‰ 3
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T Série

Classic max. v˘kon kW/k
T 121 102/139
T 131 113/154
T 161 128/174
T 171 135/184

HiTech max. v˘kon kW/k
T 121 102/139
T 131 113/154

119/162*
T 151e 120/163

127/173*
T 161 128/174

135/184*
T 171 135/184

142/193*
T 191 139/189

155/211*

Advance max. v˘kon kW/k
T 151e 120/163

127/173*
T 161 128/174

135/184*
T 171 135/184

142/193*
T 191 139/189

155/211*

* Transportní nav˘‰ení pfii zafiazen˘ch
rychlostech H2, H3 a H4

JEDINEâN¯ TRAKTOR KONSTRUOVAN¯
P¤ÍMO PRO VÁS
Zákaznicky orientovaná stavba traktorÛ znamená, Ïe
kaÏd˘ zákazník si sám vybírá typ traktoru, kter˘ potfiebuje.
Sám si specifikuje jednotlivé vlastnosti a v˘bavu traktoru.
Zákaznická stavba traktorÛ je unikátní mezi v‰emi v˘robci
traktorÛ. Finální specifikace traktoru sleduje pfiesné
potfieby uÏivatele, a proto zákazník platí pouze za
vlastnosti a vybavení, které potfiebuje ke své práci.
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Classic

HiTech

Advance

Classic HiTech AdvanceClassic HiTech Advance

Valtra a la carte

Valtra má více jak desetileté zku‰enosti s komplexním systémem
a la carte. Zákaznick˘ systém stavby traktoru umoÏÀuje více nez
1 000 000 kombinací v˘bavy a technického vybavení traktoru.
V‰echny tyto moÏnosti jsou pfiímo montovány ve v˘robním závodû,
coÏ zaji‰Èuje vysokou kvalitu. Valtra také umoÏÀuje sv˘m zákazníkÛm
unikátní moÏnost sledovat v˘robu svého traktoru po internetu pfiímo
na v˘robní lince. Zákazníci jsou také zváni, aby na vlastní oãi vidûli
stavbu jejich vlastního traktoru.

Mechanické ovládání pfievodovky
Mechanické ovládání hydrauliky¨
• 36 + 36 rychlostí
• mechanické ovládání pojezdu dopfiedu a dozadu
• mechanické ovládání hydrauliky
• v˘kon hydrauliky 73 l/min

Elektronicky fiazená pfievodovka
Mechanicky ovládaná hydraulika
• 36 + 36 rychlostí
• reverzace pod zatíÏením
• reÏimy Auto 1 a Auto 2 automatického fiazení

pod zatíÏením
• v˘kon hydrauliky 73 l/min

Elektronicky fiazená pfievodovka
Elektronicky ovládaná hydraulika
• 36 + 36 rychlostí
• reverzace pod zatíÏením
• reÏimy Auto 1 a Auto 2 automatického fiazení

pod zatíÏením
• load-sensing ãerpadlo hydrauliky
• nastavitelné prÛtoky a ãasování na hydraulice
• ovládání vnûj‰ích okruhÛ hydrauliky integrované

v loketní opûrce
• v˘kon ãerpadla 115 l/min

MoÏnosti v˘bavy pfievodovek a hydraulik

T121 T131 T161 T171 T121 T131 T151e T161 T171 T191 T151e T161 T171 T191

6 vál. /6,6 l / 4 ventily/válec

6 vál. /6,6 l / 4 ventily/válec

Mezichladiã

Common Rail turbo motor

Transportní nav˘‰ení

EcoPower motor

Robotické fiazení mezi skupinami

Reverzace pod zatíÏením

Load Sensing hydraulika

Nová multifunkãní opûrka ruky

SouvraÈov˘ management

EcoSpeed

OdpruÏení pfiední nápravy

OdpruÏení kabiny

Posilovaã brzd

Isobus

Pfiední hydraulika + pfiední v˘vod. hfiídel

Infolight

AutoGuide

Otoãné fiízení TwinTrac

Automatická klimatizace

Standardní v˘bava Volitelná v˘bava

dedic
Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
 hydrauliky

dedic
Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
než
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Nov˘ design kabiny

OdpruÏení kabiny

Nov˘ ovládací panel po pravé stranû

Reverzace pod zatíÏením

Nová multifunkãní opûrka ruky

Joystick pro ãelní nakladaã

Robotické fiazení skupin rychlostí

Pfievodovka 40 nebo 50 km/hod

Hydraulické vícelamelové brzdy

Nov˘ systém otoãného
fiízení TwinTrack

Tlaãítko pro zapínání a
vypínání v˘vodové hfiídele

Ovládání zdvihu ramen
hydrauliky

ISOBUS

SisuDiesel Common Rail motory se
ãtyfiventilovou technologií nav˘‰ení v˘konu

Intercooler

Pfiední v˘vodov˘ hfiídel
(montovan˘ ve v˘robním

závodû)

Pfiední závûs

Pneumatické odrpuÏení pfiední nápravy

Klimatizace

Elektricky
nastavitelná a

vyhfiívaná zpûtná
zrcátky

Velk˘ v˘bûr z
typÛ pneumatik

Load Sensing
Hydraulika

Pfiední a zadní
závaÏí

Pfiední blatníky
(pevné/otoãné)

Mezichladiã

Valtra ãelní nakladaãe
(montované na montáÏní

lince)

dedic
Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
odpružení
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850

650

NOVÁ GENERACE
MOTORÚ COMMON RAIL

Motory SisuDiesel jsou konstruovány speciálnû pro
traktory a ãinnosti vypl˘vající z mûnících se
podmínek, v kter˘ch tyto traktory pracují. To se
odráÏí v jejich robustní konstrukci, trvanlivosti,
spolehlivosti a extremním krouticí momentu.

V‰echny traktory Série T jsou pohánûny motory
SisuDiesel Common Rail, které splÀují nejnároãnûj‰í
poÏadavky pro provoz v zemûdûlském, lesnickém
i komunálním sektoru. Tyto motory splÀují
nejpfiísnûj‰í emisní limity a zároveÀ jsou silnûj‰í a
úspornûj‰í neÏ kdy pfiedtím.

Tfietí generace Common Rail motoru s fiídící
jednotkou EEM vyvinutou spoleãností SisuDiesel
obsahuje mnoho pokroãil˘ch technologií, jako
sníÏené otáãky pfii volnobûÏném chodu (650 ot/min),
transportní nav˘‰ení a Sigma power management
u modelÛ HiTech a Advance.

COMMON RAIL
Common Rail motor mÛÏe elektronicky rozdûlit
vstfiíknutí paliva do nûkolika fází.  Elektronická fiídící
jednotka mÛÏe analyzovat a nastavit mnoÏství
dávky paliva vhodné pro dané zatíÏení motoru aÏ
100 za sekundu. V˘cestupÀové vstfiikování hraje
hlavní roli pfii sniÏování emisí. Touto technologií je
také dosahováno optimální spotfieby paliva, sniÏuje
se hluk motoru a pfiedev‰ím motory pruÏnûji reagují
na zmûny zatíÏení a tím je redukována potfieba
ãastého fiazení.

SNÍÎENÉ OTÁâKY
Inovací spoleãnosti Valtra jsou sníÏené otáãky Common
Rail motorÛ. Normální volnobûÏné otáãky jsou 850 ot/min.
Jakmile je v traktoru zapnuta elektronická parkovací brzda,
otáãky klesnou na 650 ot/min. To má za následek pfiedev‰ím
úsporu paliva a sníÏení hluãnosti v kabinû. Pfii opûtovném
pfiefiazení reverzoru z parkovací polohy do neutrální se
otáãky zvednou na 850 ot/min, ãímÏ je zaji‰tûn vysok˘
kroutící moment pro rozjezd traktoru.

TEMPOMAT
Tempomat umoÏÀuje uÏivateli nastavit poÏadovanou
pojezdovou rychlost nebo rychlost na v˘vodové hfiídeli.
Nastavená rychlost je následnû automaticky udrÏována
i pfies mûnící se podmínky. Pfii otáãení na souvrati nebo
pfii ukonãení ãinnosti mÛÏe b˘t tempomat jednodu‰e
vyfiazen z ãinnosti s návratem do normálních otáãek nebo
pfienastaven do jiné rychlosti. Zpût do nastavené rychlosti
se traktor vrátí opûtovn˘m zmáãknutím tlaãítka. Tempomat
ãiní denní práce snadnûj‰í a efektivnûj‰í. Zvy‰uje se i
kvalita práce a pfiedev‰ím produktivita.

dedic
Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
kroutícím 
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HiTech
Advance

V¯HODY MOTORÚ COMMON RAIL
• splÀují emisní normy Tier III
• vysokotlakové vstfiikování paliva, pfiesné

vstfiikování je ohleduplnûj‰í k Ïivotnímu
prostfiedí

• rychle reagují na plynov˘ pedál
• vysok˘ kroutící moment i pfii nízk˘ch otáãkách
• Základní konstrukce motorÛ SisuDiesel

zaruãuje dlouhou Ïivotnost motoru:
- mezichladiã
- centrální uloÏení vloÏek válcÛ

- redukuje vibrace na vloÏku válcÛ
- minimalizuje opotfiebení vloÏek válcÛ a 

pístních krouÏkÛ
- sniÏuje spotfiebu paliva
- palivov˘ systém je lokalizován na tzv. 

chladné stranû motoru
- palivové filtry mohou b˘t jednodu‰e 

vymûnûny bez náfiadí a bez odkapávání
• optimální spalování díky CR motorÛm

- niÏ‰í hluãnost
- nov˘ klidnûj‰í zvuk motorÛ

• ãtyfiventilová technologie zlep‰uje tok paliva
a redukuje teplotní extrémy

PERMANENTNÍ KROUTÍCÍ MOMENT
Motory SisuDiesel mají tzv. "permanentní kroutící
moment", kter˘ umoÏÀuje zálohou (A) kroutícího
momentu od jmenovit˘ch otáãek k maximálnímu
kroutícímu momentu. U traktorÛ Série T je
maximální kroutící moment dosahován pfii 1500
ot/min (u motorÛ EcoPower pfii 1100 ot/min).
"Permanentní kroutící moment" (B) znamená,
Ïe hodnota kroutícího momentu zÛstává stejná
aÏ do 1000 ot/min. Vysok˘ kroutící moment pfii
nízk˘ch otáãkách (C) umoÏÀuje plynul˘ rozjezd
pfii pracech se zapnutou v˘vodovou hfiídelí nebo
pfii velkém zatíÏení traktoru.

V¯KONOSTNÍ BUBLINA
V˘konostní bublina znamená, Ïe motor
dosahuje maximálního v˘konu pfii
otáãkách niÏ‰ích neÏ jmenovit˘ch. Motory
Série T mají jmenovité otáãky pfii hodnotû
2200 ot/min, ale maximálního v˘konu
dosahují pfii 2000 ot/min. V˘konostní
bublina je pfiibliÏnû 3 - 4 k.

V˘hody

• zlep‰uje spotfiebu paliva

• sniÏuje hluk v kabinû

• sniÏuje potfiebu fiazení

• zvy‰uje produktivitu

TRANSPORTNÍ NAV¯·ENÍ
Modely s motory Common Rail nabízejí
maximální v˘kon pfii silniãní pfiepravû.
V˘kon se zvy‰uje pfiibliÏnû o 5 - 6 procent.
Transportní nav˘‰ení se automaticky
zapíná pfii zafiazené rychlosti H2, H3 a
H4. V˘konostní bublina je dostupná i pfii
tomto nav˘‰ení.

2200 rpm2000

New
 C

R

Conve
ntio

nal

Power (kW)

Power Bulge

New
 C

R

Tr
an

sp
ort

boost

Power (kW)

Power Bulge

Power Bulge

2200 rpm2000 2200 rpm16001000

Power (kW)
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HiTech
Advance

ECOPOWER MODEL T 151e

S rostoucími cenami pohon˘ch hmot se
v‰ichni farmáfii snaÏí najít nové cesty jak
u‰etfiit na nákladech a pfiedev‰ím na
nákladech za palivo.

Motory s oznaãením EcoPower byly
pfiedstaveny  v roce 1999. Technologie
common Rail pfiidává novou dimenzi v tfietí
gneraci tûchto motorÛ.

V modelu T 151e sniÏuje EcoPower otáãky
motoru o 400 ot/min. To redukuje spotfiebu
paliva pfiibliÏnû o 10%.

Rychlost pístu je sníÏena o 20% a to má
za následek v˘razné prodlouÏení Ïivotnosti
motoru. SníÏené otáãky mají vliv také na
sníÏení hladiny hluku, která zvy‰uje komfort
obsluhy.

V praxi Valtra T 151e EcoPower má niÏ‰í
provozní náklady, je uÏivatelsky pfiíjemnûj‰í
a má niÏ‰í emisní hodnoty.

SisuDiesel motory se
vstfiikováním Common Rail
splÀují nejpfiísnûj‰í emisní
limity Tier 3 a mohou
spalovat aÏ 20% Bionafty
(B20).

1000  1200   1400   1600   1800   2000  2200 rpm

Power

Torque

Specific fuel
consumption

ECOPOWER

DVA TRAKTORY V JEDNOM
Novou vlastností EcoPower motoru je pfiepínaã, kter˘
umoÏÀuje pfiepnout z Eco provozu do standardního

provozu.

Eco Mód se skuteãn˘mi
EcoPower vlastnostmi
• otáãky motoru 1800 ot/min
• úspora paliva cca 10%
• niÏ‰í hladina hluku
• niÏ‰í rychlost pístÛ =

prodlouÏení Ïivotnosti
motoru

• vysok˘ kroutící moment uÏ
pfii otáãkách 1000 ot/mín

• ‰irok˘ a konstatní kroutící
moment

Eco Mód se doporuãuje:
• pro maximální úsporu paliva
• pro pfiípravu pÛdy
• pro v‰echny pomocné práce
• pro práci s kolísav˘m

vyuÏitím v˘konu traktorú
• pro práci s 540 ot/min na

v˘vodové hfiídeli

Siln˘ Mód - poskytuje stejn˘
v˘kon s moÏností nav˘‰ení
pfii transportu

• jmenovité otáãky
2200 ot/min

• maximální rychlost 50
km/hod nebo 40 km/hod s
EcoSpeed

• vysok˘ v˘kon na
v˘vovodové hfiídeli

Siln˘ Mód je doporuãován:
• pro tûÏké práce s

v˘vodovou hfiídelí
• pro vysokou pracovní

rychlost v kopcovitém terénu
• pro vysok˘ v˘kon hydrauliky

Max torque
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HiTech T191
Advance T191

HiTech
Advance

Speciální v˘kon se SIGMA POWER
Normální v˘kon traktoru T 191 je 189 koní. Pfii
zapnuté v˘vodové hfiídeli je nav˘‰en na maximální
v˘kon motoru 211 k a motor poskytuje dal‰ích 22 k
v˘konu na v˘vodovou hfiídel. Sigma Power je ideální
na ãinnosti, které vyÏadují vysok˘ v˘kon jako je práce
s rotaãními branami nebo pÛdními frézami atd..

ECOSPEED (EcoRychlost)
EcoSpeed má základ v 50 km/hod pfievodovce
s maximální rychlostí elektronicky limitovanou
pfiibliÏnû na rychlost 40 km/hod. (max. moÏná
rychlost 43 km/hod v závislosti na zatíÏení).
• otáãky motoru pfii maximální rychlosti se

pohybují okolo hodnoty 1800 ot/min (v
závislosti na velikosti pneumatik)

• niÏ‰í spotfieba paliva
• sníÏen˘ hluk v kabinû
• volitelná v˘bava pro modely T 131 - T 191

Poznámka: odstupÀování pfievodov˘ch stupÀÛ
odpovídá pfievodovce 50 km/hod. Maximální
rychlost je elektronicky omezena na 40 km/hod.

ECOSPEED
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HiTech
Advance

Unikátní systém kontroly v˘konu traktorÛ vybere
vÏdy nejvhodnûj‰í pfievod násobiãe, pfiipojení
pfiední nápravy, ovládání spojky a v˘vodové
hfiídele.

Zmûna smûru jízdy traktoru mÛÏe b˘t
provedena bez se‰lápnutí pedálu
spojky. Zmûna je vÏdy plynulá a rychlá,
nezávislá na zatíÏení. Reverzor ovládá
zároveÀ ruãní brzdu a mÛÏe b˘t také
umístûn na pravé stranû sloupku fiízení.

Tlaãítko HiShift ovládá spojku vÏdy, kdyÏ chce
obsluha pfiefiadit rychlost nebo skupinu rychlostí
bez nutnosti pouÏití pedálu spojky. Spojkov˘
pedál mÛÏe b˘t samozfiejmû kdykoliv pouÏit -
pfiedev‰ím v pfiípadech, kdy je kladen dÛraz na
velkou pfiesnost (napfi. pfii pfiipojování náfiadí
nebo manévrování ve stísnûn˘ch prostorech).

Programy AUTO 1 a AUTO 2
POWERSHIFT
V˘hody pfievodovky fiazené pod zatíÏením se nejlépe
projeví pfii pracích, které vyÏadují ãasté fiazení.
Poweshift pfievodovka mÛÏe b˘t ovládáni manuálnû
nebo pomocí dvou automatick˘ch programÛ. Auto 1
a Auto 2 mûní pfievody automaticky, kdyÏ rychlost
motoru klesne pod nastavené otáãky.

Auto 1
Pfií v˘bûru reÏimu Auto 1 bude systém
automaticky mûnit pfievodové stupnû
pfii práci. Systém vybere správnou
rychlost na základû optimálního
v˘konu motoru a kroutícího momentu.
Tento automatick˘ program je vyvinut
jak pro polní ãinnost tak pro uÏití pfii
dopravû. Auto 1 pracuje také pfii
sniÏování rychlosti a pro uÏití pfii
dopravû. Auto 1 pracuje také pfii
sniÏování rychlosti, kdy si systém sám
podfiazuje. Auto 1 je ideální pro polní
práce, práce vyÏadující zapojení
v˘vovdové hfiídele i pro pfiepravní
ãinnost.

Auto 2
V reÏimu Auto 2 bude systém fiadit
na základû podmínek
naprogramovan˘ch obsluhou traktoru.
Pfii rÛzn˘ch specifick˘ch ãinostech
mÛÏe fiidiã nastavit otáãky motoru, pfii
kter˘ch má dojít k pfiefiazení rychlosti.
Systém poté bude fiadit podle takto
nastaven˘ch otáãek motoru. ReÏim
Auto 2 zv˘razní produktivitu a úãinnost
kombinace traktor + náfiadí.

Funkce podfiazení
Oba reÏimy Auto 1 i Auto 2 mají funkci
podfiazení podobnou systémÛm
pouÏívan˘m v automobilech s
automatickou pfievodovkou. Je-li
plynov˘ pedál rychle se‰lápnut k
podlaze, systém automaticky podfiadí.
Plynulé podfiazování je pouÏíváno
také pfii brÏdûní.

AUTOTRACTION
(systém vyfiazování
rychlostí)
AutoTraction je velice
oblíbenou vlastností
uÏivatelÛ traktorÛ
Valtra. AutoTraction je
ideální pro práce, které vytÏadují ãasté zastavování a
rozjíÏdûní jako je práce s ãelním nakladaãem, práce s
lisem, otáãení na souvrati, pfieprava nákladÛ nebo
vysekávání krajÛ cest.

Automatické zapínání pohonu pfiední
nápravy
Systém fiízení pohonu v‰ech kol 4WD chrání traktor
proti nadmûrnému prokluzu. Systém automaticky
aktivuje pohon v‰ech kol pfiibliÏnû na jednu sekundu
(nastavitelné obsluhou) pfii startování, zmûnû
pfievodov˘ch stupÀÛ, pouÏití tlaãítka HiShift nebo
zmûnû smûru jízdy. Systém mÛÏe b˘t také úplnû
vypnut nebo neustále zapnut. Systém pohonu v‰ech
kol i uzávûrka diferenciálu mohou b˘t ovládány
automaticky nebo manuálnû.

Systém
kontroly
v˘konu
SELECTION

V˘vodová hfiídel
Povely od obsluhy

Operace

Naprogramované
operace

4WD
Auto 1
Auto 2

Auto traction
Diagnostika

Data ze
SenzorÛ

Teplota
Tlak

Rychlost

Reverzor
HiShift

Powershift

Systém kontroly v˘konu
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Pfievodovka traktoru Valtra T Série  kombinuje úsporné technologie
s vyzkou‰enou konstrukcí, která zaji‰Èuje spolehlivost, efektivitu,

snadnou ovladatelnost a nízké provozní náklady.
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6.5. 7. 8. 9.

Classic
HiTech

DRIVE BALANCE CONTROL (tlumiã rázÛ ramen)
Tlumiã rázÛ ramen je standardní vlastností hydrauliky
Autocontrol. Je-li s traktorem spojen jak˘koliv tûÏk˘ stroj,
tento systém pracuje jako tlumiã rázÛ. Smyslem systému
je sniÏení rázÛ na ramena traktoru a pfiedev‰ím dosaÏení
vût‰í stability traktoru i v nároãném terénu.

Systém tlumení rázÛ funguje pouze v pfiepravní pozici a
uvádí se do chodu pfii pfiekroãení nastavené rychlosti z
v˘robního závodu (8 km/hod). Limit je nastaviteln˘ u
hydrauliky ACD, u hydrauliky ACB se systém spou‰tí
hned pfii rozjetí.

V˘hody:
• fiízení traktoru je pfiesnûj‰í a stabilnûj‰í
• zlep‰uje kontakt pfiední nápravy s podloÏkou pro

bezpeãnûj‰í zatáãení

VALTRA AUTOCONTROL
Elektronické ovládání poloh závûsu Autocontrol je velice
jdnoduché, zároveÀ mohou b˘t v‰echny operace ovládány ze
zadního blatníku. Pfiepínaãe ovládání závûsu se u modelÛ
Classic a HiTech nacházejí v boãním panelu, u modelu Advance
jsou umístûny v loketní opûrce. Drive Balance Control (DBC)
(systém tlumení a vyvaÏování rázÛ na ramenech zadního
závûsu) je standardem v‰ech modelÛ. Autocontrol + regulace
prokluzu je standardem na modelech T 151 A - T 191 A a
volitelnû na modelech Classic a HiTech models.

Poznámka: Autocontrol D (ACD) je stejné ovládání hydrauliky jako
Autocontrol B (ACB), která navíc obsahuje kontrolu prokluzu pomocí
radaru.

1. Autocontrol - ovladaã posuvu ramen
2. Nastavení / ovládání pracovní hloubky (Classic

& HiTech), nastavení spodní polohy vãetnû
plovoucí polohy

3. Tlaãítko tlumiãe rázÛ
4. Zdvih závûsu, spou‰tûní a neutrální pozice
5. Ovládání rychlosti závûsu
6. Ovládání maximálního zdvihu
7. Maximální zahloubení
8. Automatické vyvaÏování ramen
9. Kontrola prokluzu (volitelná v˘bava)

Mechanicky nebo elektronicky ovládaná hydraulika
mÛÏe b˘t vyspecifikována pfiesnû podle poÏadavkÛ
zákazníka, jednoduché a intuitivní ovládání je
samozfiejmostí. Dlouh˘ interval v˘mûny oleje ‰etfií
ãas a provozní náklady. Série T umoÏÀuje volitelnû
pouÏívat bio-oleje (schválení v˘robním závodem).

OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY NA MODELECH
CLASSIC A HITECH
Na modelech Classic a HiTech jsou rozvadûãe ovládány
pomocí pák na pravé stranû panelu. V˘kon hydrauliky
je 73 l/min. Zákazník má na v˘bûr mezi dvûma, tfiemi
nebo ãtyfimi okruhy hydrauliky. U jednoho okruhu si
obsluha mÛÏe nastavit individuální prÛtok. K této
hydraulice je moÏné pfiipojit opûrku ruky, která mÛÏe
ovládat ãelní nakladaã nebo ãelní hydrauliku (závûs).

Hydraulika

1.

2.

3.

4.
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Advance Advance

U-Pilot (SouvraÈov˘ management)
Valtry U-Pilot (souvraÈov˘ management)
prokazatelnû sniÏuje poãet operací
potfiebn˘ch pfii otáãení traktoru na hydraulika.
To pomáhá fiidiãi pfii otáãení a pfiedev‰ím
celou uperaci urychluje. Systém také
redukuje moÏnost lidské chyby pfii ovládání
tolika funkcí. Tlaãítko nahrávání se nachází
v boãním sloupku a tlaãítko prostého
spou‰tûní souvraÈového managementu je
na loketní opûrce. Na dispeji se zobrazují
jednotlivé operace.

Funkce ovládané pomocí souvraÈového
managementu:
• tfiíbodov˘ závûs
• hydraulické okruhy
• náhon v‰ech kol
• uzávûrka diferenciálu
• v˘vodová hfiídel
• tempomat
• fiazení pod zatíÏením
• 12 V DIN zásuvka

Do souvraÈového systému mÛÏe b˘t zároveÀ
zafiazena pauza. Pfii zadávání programu je
mûfiena pracovní vzdálenost, podle které
operátor zadává jednotlivé funkce.

Pracovní hydraulika na modelu Advance je pohodlnû
a efektivnû ovládána pomocí joysticku a tlaãítek na
ergonomické loketní opûrce. Joystickem lze také
ovládat ãelní nakladaã. Díky citlivému ovládání pomocí
joysticku a elektronicky ovládan˘m rozvadûãÛm
mÛÏe b˘t práce traktoru a náfiadí nastavena s
extrémní pfiesností.

Maximální v˘kon LS hydrauliky je 115 l/min (200
bar). ZároveÀ je moÏné naprogramovat prÛtok a
ãasování jednotliv˘ch hydraulick˘ch funkcí.

Load-Sensingová hydraulika na modelech Advance
splÀuje v‰echny nároky nejmodernûj‰í závûsné
techniky. 100% elektronické ovládání hydrauliky je
jedineãnou vlastností traktorÛ Valstra.

Load - Sensing hydrauliky
Hydraulické okruhy
• standardnû jsou traktory vybaveny dvûma plnû

nastaviteln˘mi (prÛtok, ãasování) a jedním on/off
okruhy

• volitelnû je moÏné pfiidat dal‰í tfii nastavitelné
okruhy plus druh˘ on/off okruh

• dva aÏ tfii okruhy mohou b˘t vytaÏeny dopfiedu
• maximální poãet okruhÛ vzadu je 5 (plnû

nastavitelné) + 2 (on/off) a 3 okruhy pouÏívané
pro ãelní nakladaã nebo ãelní hydrauliku

Standardnû je první on/off okruh vybaven
rychlospojkami a druh˘ je spojen pfiímo pomocí hadic.

Okruhy dodávají pouze takové mnoÏství oleje, které
je u pfiipojeného stroje zapotfiebí. Zb˘vající olej mÛÏe
bt vyuÏit pro ostatní okruhy nebo pro ãelní nakladaã.
V‰echny okruhy mají plovoucí polohu, coÏ umoÏÀuje
pfiipojenému náfiadí kopírovat povrch.

Pro zaji‰tûní maximálního moÏného v˘konu mÛÏe
b˘t na traktoru propojen tzv. Power Beyond - pfiím˘
v˘vod od ãerpadla, kter˘ je umístûn v zadní ãásti
traktoru.

Joystick
-zapnutí/vypnutí
-ovládání hydrauliky vpfiedu
-ovládání hydrauliky vzadu

nastavení prÛtokÛ a ãasování
jednotliv˘ch okruhÛ

hlavní vypínaã hydrauliky

ovládací tlaãítka pro nastavení obrazovky

ovládání hydraulick˘ch okruhÛ
maximálnû 3 okruhy

nastavení tempomatu: ot/min,
km/hod a off

dvû hlavní tlaãítka joysticku:
- ãelní nakladaã/pfiední závûs/kontrola
dvou zadních okruhÛ

ovládání polohy závûsu

tlaãítka fiazení pod zatíÏením

V loketní opûrce se nachází bezpeãné
a pohodlné ovládání hydrauliky

1. Nastavení nízkého prÛtoku -
testování

2. Nastavení prÛtoku pro normální
práci

3. Nastavení prÛtoku pro maximální
v˘kon

4. Nastavení podle potfieby obsluhy
- 3 pamûÈové pozice

souvraÈov˘ spínaã - tlaãítko rychlého
vyhloubení a zahloubení náfiadí

OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY NA MODELECH ADVANCE
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Advance Praktick˘ design kabiny
Kabiny Valtra jsou vÏdy originální: prostorné, bezpeãné
a ergonomické. Pfii návrhu kabin jsou pouÏívány
nejmodernûj‰í technologie tak, aby se obsluha i po
celodenní práci cítila svûÏí. Ve‰keré pfiepínaãe a
ovládací prvky jsou snadno dosaÏitelné.

Prostorné dvefie s moÏností nastavení úhlu otevfiení
jsou zaji‰tûny pneumatickou tlumicí vzpûrou.
Nastaviteln˘ volant (jak v˘‰kovû tak úhlovû) svou
velikostí umoÏÀuje pfiesné a lehké ovládní traktoru.
Celkovû je kabina velice prostorná  i díky úplnû ploché
podlaze. ·ífika kabiny umoÏÀuje pohodlné otoãení
sedadla o 180°. My‰leno je i na takové detaily jako je
zpoÏdûné zhasínání svûtel v kabinû a osvûtlení schÛdkÛ
pfii vystupování a nastupování.

V˘hody nov˘ch kabin Valtra
• Stylov˘ design
• Nízk˘ hluk v kabinû
• Velké celosklenûné dvefie (sklo dvefií je umístûno v

rámu)
• Nové odolné sedadlo s vyhfiíváním
• Nová loketní opûrka v modelech Advance - ovládásní

mnoha operací za pomoci joysticku
• Sklopné druhé sedadlo pro spolujezdce
• Snadno ãistiteln˘ filtr sání vzduchu do kabiny
• MoÏnost montáÏe automatické klimatizace
• Nové podsvícení palubní desky
• Lesní kabiny - poskytují dokonal˘ v˘hled
• Palivová nádrÏ chrání schody do kabiny proti ‰pínû
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Advance

HiTech
Advance

Valtra TwinTrac - práce v obou smûrech
Otoãné fiízení TwinTrac, montované pfiímo na v˘robní lince Valtra,
umoÏÀuje pohodlné ovládání traktoru v obou smûrech. Kompletní
systém obsahuje volant s reverzorem uprostfied zadní ãásti kabiny
a zadní spojkov˘, brzdov˘ a plynov˘ pedál. Dokonal˘ v˘hled na
pfiipojené stroje a pracovní plochu zvy‰uje bezpeãnost práce.
Vzduchem odpruÏené sedadlo je otoãné o 180°. Otoãn˘ systém
TwinTrack nabízí mnoho v˘hod pfii práci s tûÏk˘m náfiadím spojen˘m
s traktorem v zadním tfiíbodovém závûsu.

V˘hody vyuÏití systému TwinTrack
• moÏnost zavû‰ení i tûÏkého nafiadí • vyuÏití dokonalé
manévrovatelnosti • dokonal˘ v˘hled na náfiadí • vyuÏití pfii seãení,
sklizni kukufiice, komunálním vyuÏití, atd...

Palubní deska Proline (Advance)
• pfiíjemné barvy • hodiny • pracovní ãas • radar • pracovní
rychlost • prokluz kol • otáãky v˘vodové hfiídele vzadu • otáãky
v˘vodové hfiídele vpfiedu • otáãky motoru • pozice spodního
závûsu • teplota pfievodovky • ujetá vzdálenost • zpracovaná
plocha

Palubní deska Proline

Classic
HiTech
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Advance

Classic
HiTech

ErgoDrive

HiTech
Advance

MontáÏ na v˘robní lince
âelní nakladaãe Valtra jsou
montovány pfiímo na v˘robní
lince tak, aby byly maximálnû
kompatibilní s traktorem.
¤ada nakladaãÛ Valtra se
vyznaãuje pfiedev‰ím robustní
konstrukcí, kvalitním
designem a dlouhou fiadou
vlastností uÏiteãn˘ch pro va‰i
práci.

Valtra je jedin˘m v˘robcem
traktorÛ, kter˘ montuje ãelní
nakladaãe pfiímo na v˘robní
lince.

Podle modelu traktoru mÛÏe b˘t ãelní
nakladaã ovládán pomocí elektronického
pfiedprogramovaného joysticku v loketní

opûrce nebo mechanicky pomocí
systému ErgoDrive, kter˘ je umistûn na

pravé stranû kabiny traktoru.

Auto-Guide - automatická fiídící jednotka
Auto-Guide je plnû automatická fiídící asistenãní
jednotka zaloÏená na navigaci GPS. Systém fiídí kola
traktoru podél virtuálních drah v poli.
Auto-Guide umoÏÀuje tfii typy automatickéhé fiízení:
paralelní, stfiedov˘ a obrysov˘.

V˘hody pro uÏivatele
• celková úspora paliva, ãasu a chemikálií pfii pfiesazích nebo nedosahu
• stálá pfiesnost i pfii práci v noci, mlze nebo prachu (24 hod. dennû)
• redukuje vyãerpání fiídiãe a zachovává stálou pfiesnost
• redukuje pouÏití chemikálií a osiva eliminováním pfiesahÛ
• eliminuje rÛst plevelÛ
• sniÏuje spálení kulturních rostlin chemií
• zvy‰uje pracovní rychlost
• zvy‰uje efektivnost traktoru
• nepotfiebuje znamenákys

Valtra ãelní Maximální hmotnost   Model
nakladaã traktoru kg      traktoru

60* 6000 T121–T191

65** 6000 T121–T191

75** 7000 T151 – T191

85** 9000 T151 – T191
* bez paralelogramu     ** s paralelogramem

âelní nakladaãe Valtra

âelní nakladaãe Valtra Auto-Guide
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HiTech
Advance

Volitelná v˘bava pro Valtra T Serii

TwinTrack
Druhá generace TwinTrack systému má novû umístûn˘
sloupek otoãného fiízení uprostfied zadní ãásti kabiny.
U modelÛ Advance je loketní terminál otáãen se
sedaãkou fiidiãe a díky tomu zÛstává ovládání hydrauliky
po pravé stranû fiidiãe.

Lesní kabina
Jako volitelná moÏnost pro traktory Valtra je nabízena
lesní kabina s ochrannou klecí kolem stfiechy traktoru
a velice siln˘mi a velk˘mi polycarbonov˘mi okny ve
stfie‰e traktoru. Dal‰í okno je ve spodní ãásti kabiny
pro dal‰í zlep‰ení v˘hledu obsluhy. T Série vybavená
lesní kabinou a otoãn˘m systémem TwinTrac je
nepfiekonatelnou kombinací urãenou pro práci v lese.

Pfiední v˘vodovou hfiidel
Pfiední v˘vodov˘ hfiídel je voliteln˘ pouze v kombinaci
s pfiedním tfiíbodov˘m závûsem. Aktivován je pomocí
spínaãe elektrohydraulického mechnizmu na pravé
stranû. Otáãky pfiední hfiídele jsou standardnû 1000
ot/min. OdpruÏená pfiední náprava mÛÏe b˘t
namontována i v kombinaci s pfiední v˘vodovou hfiídelí,
pfiedním závûsem i ãelním nakladaãem.
Nosnost pfiedního závûsu je 3600 kg. Pfiední závûs
mÛÏe b˘t vybaven pfiední v˘vodovou hfiídelí a zároveÀ
mÛÏe b˘t namontován i v kombinaci s ãelním
nakladaãem.

OdpruÏení pfiední nápravy
Pneumatické odpruÏení pfiední nápravy zvy‰uje komfort
obsluhy. Nejlep‰í vyuÏití najde pfii silniãní dopravû nebo
pfii rychl˘ch pfiesunech po polních cestách. Na poli
odpruÏení pfiední nápravy zvy‰uje taÏnou sílu traktoru.
Pneumatické odpruÏení pfiední nápravy je moÏné
zaaretovat tak, aby pfii specifick˘ch ãinnostech náprava
mûla charakter pevné nápravy.

OdpruÏení kabiny
OdpruÏení kabiny zvy‰uje komfort obsluhy. V kombinaci se
vzduchem odpruÏenou sedaãkou je odpruÏení Valtra srovnatelné
s komfortem jízdy v osobním automobilu. Komfort jízdy je je‰tû
víc umocnûn ve spojení s odpruÏením pfiední nápravy.

Valtra Isobus
-ovládání náfiadí jednodu‰‰í
neÏ kdy jindy
Isobus je standardizovan˘m systémem
pro komunikaci a sdílení dat mezi taktorem
a náfiadím. Virtuální terminál uvnitfi kabin
je pouÏíván pro ovládání náfiadí a
zobrazování ve‰ker˘ch informací. Isobus
usnadÀuje práci s moderními stroji, pfiedev‰ím s tûmi, které mají
vysok˘ stupeÀ automatick˘ch funkcí.
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Pfiední závaÏí 14x40 kg Stfiedové závaÏí 10x40 kg ZávaÏí zadních kol ZávaÏí do pfiedního závûsu
1100 kg

Jedno nebo dvouokruhové
vzduchové brzdcy

Infolight osvûtlení V˘straÏné majáky Speciální pneumatiky Velk˘ v˘bûr pneumatikSamozatáãeci blatníky

Pfiídavná 170 l nádrÏ OdpruÏení kabiny Lesní kabinaVzduchové odpruÏení
pfiední nápravy

TwinTrack

Pfiední v˘vodov˘ hfiídel a
ãelní hydrauliky

50 km/hod pfievodovka
s Ecorychlostí

Vypínaã vvodové hfiídele
na blatníku

Zv˘‰ené sání vzduchuâelní nakladaã

Volitelné a pfiídavné vybavení

• hydraulické rychlospojky vpfiedu
• akumulátor tlaku
• hydraulické vyrovnávání
• hydraulick˘ tfietí bod
• závaÏí do pfiedních kol
• jméno zákazníka na traktoru
• rÛzné otáãky v˘vodové hfiídele
• rÛzné koncovky v˘vodové hfiídele
• hlvní vypínaã baterie
• pfiedehfiev kabiny
• pfiedehfiev motoru
• hasicí pfiístroj
• posilovaã brzd
• bezpeãnostní pás
• nouzové zastavení motoru
• zadní stûraã s ostfiikovaãem
• uhlíkov˘ filtr
• pfiídavná pracovní svûtla
• osvûtlení nástupních schÛdkÛ
• pfiídavná zásuvka pro zadní pracovní svûtla
• zpoÏdûné vypínání osvûtleni kabiny
• rÛzné typy závûsu pro pfiívûs
• pneumatické brzdy
• zvuková signalizace zpûtného chodu
• zapínání v˘vodové hfiídele vzadu na blatníku
• reverzor vpravo pod volantem
• elektrická zásuvka DIN standard
• zadní plynov˘ pedál
• lesní ochrana pro pfiídavnou nádrÏ
• stfie‰ní okno
• pfiíprava na rádio
• klimatizace
• elektricky nastavitelná zpûtná zrcátka
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Systém zaloÏen˘ na modulech umoÏÀuje snadn˘
a rychl˘ pfiístup ke v‰em dÛleÏit˘m uzlÛm bez
celkové demontáÏe traktoru.
Valtra poskytuje jedineãnou péãi va‰emu traktoru.
Traktory jsou navrÏeny tak, aby byly servisní
intervaly co nejdel‰í a aby redukovaly potfiebu
pouÏívan˘ch olejÛ na minimum. A to jak
motorového oleje, tak oleje hydraulického.

Moderní systém doruãování náhradních dílÛ s
doruãením do 24 hodin.

Servisní balíãky
Valtra nabízí v˘hodné pfiipravené servisní balíãky
pro 100, 500 a 1000 hodinové servisní prohlídky.
Tyto balíãky obsahují v‰echny originální díly,
které garantují vysokou kvalitu. PouÏití originálních
dílÛ zvy‰uje kvalitu údrÏby, sniÏuje provozní
náklady a udrÏuje vysokou hodnotu traktorÛ
Valtra.

ÚdrÏba a servis
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VALTRA POWER PARTNERVALTRA POWER PARTNER

Valtra inovuje, investuje a slouÏí
Valtra vÏdy investovala do rozvoje sv˘ch
produktÛ. Jako dokonal˘ pfiíklad mÛÏe
slouÏit novû otevfiené v˘vojové centrum
a traktorové laboratofie pfiímo ve
v˘robním závodû v Suolahti.

·kolicí cetrum v˘robního závodu Valtra
je odpovûdné za ‰kolení v‰ech servisních
technikÛ a distributorÛ dílÛ.

Náhradní díly jsou oznaãeny nálepkami
"Valtra genuine spare Part" nebo "AGCO
Parts", které zaruãují jejich originálnost
a vysokou kvalitu. Stejné díly jsou
pouÏívány i na nov˘ch traktorech.

Valtra Power Partner
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73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

standard volitelnû

Technická specifikace - pfievodovka a hydrauliky

Mechanické ovládání
pfievodovky a hydrauliky

Elektronické ovládání
pfievodovky a mechanické

ovládání hydrauliky

Elektronické ovládání
pfievodovky a hydrauliky

Classic

HiTech

Advance

Model T121 T131 T151e T161 T171 T191

Pfievodovka 36 rychlostí vpfied + 36 rychlostí vzad, pojezdová rychlost 0,6 - 40 km/hod (50 km/hod se speciální pfievodovkou)
Typ spojky Mokrá vícelamelová spojka
Reverzor Elektrohydraulicky, pákou, bez pouÏití pedálu spojky
¤azení pod zatíÏením Automatick˘, elektrohydraulick˘, programovateln˘ fiidiãem
Náhon pfiední nápravy Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním brzd a uzávûry diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním závûsu a uzávûry diferenciálu)
Parkovací brzda hydraulic control with shuttle lever
Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen  
Autocontrol DS, s regulací prokluzu  
Max. v˘kon ãerpadla  
Max. tlak bar  
Zvedací síla na koncích ramen  
Závûs kategorie  

 

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

Model T121 T131 T161 T171
  

Pfievodovka 36 rychlostí vpfied + 36 rychlostí vzad, pojezdová rychlost 0,6 - 40 km/hod (50 km/hod se speciální pfievodovkou)
Typ spojky Scuhá spojeka
Reverzor Mechanická synchronizovaná
¤azení pod zatíÏením Manuální elektrohydraulikcá
Náhon pfiední nápravy Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním brzd a uzávûry diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním závûsu a uzávûry diferenciálu)
Parkovací brzda Mechanická
Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen   
Max. v˘kon ãerpadla  
Max. tlak 
Zvedací síla na koncích ramen  
Závûs kategorie  

 

73 I/min
196 bar
7700 kg

III

Model T151e T161 T171 T191

Pfievodovka 36 rychlostí vpfied + 36 rychlostí vzad, pojezdová rychlost 0,6 - 40 km/hod (50 km/hod se speciální pfievodovkou)
Typ spojky Mokrá vícelamelová spojka
Reverzor Elektrohydraulicky, pákou, bez pouÏití pedálu spojky
¤azení pod zatíÏením Automatick˘, elektrohydraulick˘, programovateln˘ fiidiãem
Náhon pfiední nápravy Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním brzd a uzávûry diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spolu s ovládáním závûsu a uzávûry diferenciálu)
Parkovací brzda HiBrake, hydraulic control with shuttle lever
Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen  
Maximální v˘kon ãerpadla  
Maximální tlak  
Zvedací síla na koncích ramen  
Kategorie závûsu  

115 l/min
205 bar
8100 kg

III

115 l/min
205 bar
8100 kg

III

115 l/min
205 bar
8100 kg

III

115 l/min
205 bar
8100 kg

III
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Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
Suchá spojka 
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Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
elektrohydraulické

dedic
Přeškrtnutí

dedic
Vkládaný text
Automaticky, elektrohydraulicky, programovatelné

dedic
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dedic
Vkládaný text
Ovládaná reverzorem

dedic
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dedic
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Ovládaná reverzorem 

dedic
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dedic
Vkládaný text
Automaticky, elektrohydraulicky, programovatelné
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Technická specifikace

Rozmûry a hmotnosti s pneumatikami

A = délka
B = rozvor
C = ‰ífika

• bez pfiídavného závaÏí a pfiídavn˘ch nádrÏí
• ‰ífika pneumatik 16.9R28 - 20.8R38

Specifikace mÛÏe b˘t zmûnûna.
Vyobrazené traktory se mohou ve specifikaci li‰it.
V‰echny práva vyhrazena.

Model Pneumatiky A, mm B, mm C, mm D, mm E, mm F, mm Fi, mm Hmotnost kg*
T121 14.9R28 - 20.8R38 5148 2748 2338 2996 2900 545 550 5650
T131 16.9R28 - 20.8R38 5148 2748 2338 2996 2900 545 550 5650
T151e 16.9R28 - 20.8R38 5148 2748 2338 3046 3003 595 600 5950
T161 460/85R30 - 20.8R42 5148 2748 2338 3046 3003 595 600 5950
T171 460/85R30 - 20.8R42 5148 2748 2338 3046 3003 595 600 5950
T191 460/85R30 - 20.8R42 5148 2748 2338 3046 3003 595 600 5950

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

66 CTA-4V 66 CTA-4V

B
A

D

C

E

FiF

D = v˘‰ka ke stfie‰e
E = v˘‰ka k vrcholu v˘fuku
F = svûtlost pfiední nápravy
Fi = svûtlost zadní nápravy

Modell T121 T131 T161 T171 T121 T131 T151e T161 T171 T191 T151e T161 T171 T191

ECO MODE POWER MODE ECO MODE POWER MODE
Motor  

Jmenovit˘, kW(hp)/rpm,

ISO 14396

Maximální v˘kon kW(hp)/rpm,

ISO 14396

Maximální kroutící moment

ISO 14396

Viskosní spojka na ventilátoru

V˘vodová hfiídel, vymûnitelná koncovka

PTO, v˘mûnná koncovka 6-dráÏek, prÛmûr 35 mm standard (21,20,8 a 6 dráÏek 45 mm volitelnû)

V˘vodová hfiídel 540 ot/min,

pfii otáãkách motoru 1874 ot/min

V˘vodová hfiídel 540E ot/min,

pfii otáãkách motoru 1539 ot/min

1000 ot/min, zesílená v˘vodová hfiídel

540E/1000

v závislosti na pojezdové rychlosti

Hydraulické fiízení, nastaviteln˘ vûnec volantu

Rádius otáãení, pfiední nápravy bez odpruÏení

Rádius otáãení, odpruÏená pfiední náprava

Objem palivové nádrÏe

Pfiídavná palivová nádrÏ

Bzdy - hydraulické vícelamelové, automatické pfiifiazování pfiední nápravy (brÏdûna v‰echny kola)

Elektrick˘ systém

Starter

Alternátor

Baterie

Pfiední pracovní svûtla

Zadní pracovní svûtla

Classic HiTech Advance

117(159)/1800

127(173)/1800*

117/(159)/1800

127/(173)/1800*

680/1100

730/1100*

66 CTA-4V

98(133)/2200

102/(139)/2000

550/1500

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

66 CTA-4V

 109(148)/2200

113/(154)/2000

580/1500

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

66 CTA-4V

125(170)/2200

128/(174)/2000

660/1500

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

74 CTA-4V

132(180)/2200

135/(184)/2000

670/1500

6/7,4

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

66 CTA-4V

98(133)/2200

102/(139)/2000

550/1500

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

66 CTA-4V

109(148)/2200

115(156)/2200*

113/(154)/2000

119/(162)/2000*

580/1500

650/1500*

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

117(159)/2200

123(167)/2200*

120/(163)/2000

127/(173)/2000*

620/1500

680/1500*

66 CTA-4V

125(170)/2200

131,5(179)/2200*

128/(174)/2000

135/(184)/2000*

660/1500

710/1500*

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

74 CTA-4V

132(180)/2200

136(185)/2200*

135/(184)/2000

142/(193)/2000*

670/1500

730/1500*

6/7,4

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

74 CTA-4V

136(185)/2200

151(205)/2200*

153(208)/2200**

139/(189)/2000

155/(211)/2000*

155/(211)/2000**

680/1400

750/1500*

830/1500**

6/7,4

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

117(159)/2200

123(167)/2200*

120/(163)/2000

127/(173)/2000*

620/1500

680/1500*

117(159)/1800

127(173)/1800*

117/(159)/1800

127/(173)/1800*

680/1100

730/1100*

66 CTA-4V

 125(170)/2200

131,5(179)/2200*

128/(174)/2000

135/(184)/2000*

660/1500

710/1500*

6/6,6

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

74 CTA-4V

132(180)/2200

136(185)/2200*

135/(184)/2000

142/(193)/2000*

670/1500

730/1100*

6/7,4

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

74 CTA-4V

136(185)/2200

151(205)/2200*

153(208)/2200**

139/(189)/2000

155/(211)/2000*

155/(211)/2000**

680/1400

750/1500*

830/1500**

6/7,4

5,6

165

170

3,6 kW

1,68 kW

184 Ah

2

4

* transportní nav˘‰ení pfii rychlostech H2,H3 a H4
** Sigma power

standard volitelnûs
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Vá‰ jedineãn˘ traktor
Systém objednávek Valtra
a la carte umoÏÀuje
zákazníkÛm vybrat si barvu
jejich traktoru. Valtra je
jedin˘m v˘robcem, kter˘
umoÏÀuje tuto volbu.
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Topagri s.r.o.
Ko‰Èálkova 1527
266 01  Beroun
Tel: +420 311 636 766
Mobil: +460 606 715 000
Web: www.topagri.cz
Email: topagri@topagri.cz

Znaãka VALTRA je souãástí AGCO Corporation.
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