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Power Partner

Severské kofieny
Valmet a Volvo BM, dva nejvût‰í "sever‰tí" v˘robci traktorÛ, se spojili
v roce 1979. Nová fiada traktorÛ Volvo BM Valmet se velice rychle
etablovala na trhu a stala se nejprodávanûj‰í znaãkou ve Skandinávii.
V roce 2001 se zmûnil název spoleãnosti na jméno VALTRA. Dnes se
traktory Valtra vyrábûjí ve Finsku a Brazílii a jsou prodávány ve více neÏ
75 zemích svûta.
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N Serie
Classic Max. v˘kon
N 101 85 kW/116 k

HiTech Max. v˘kon
N 82 64,5 kW/88 k
N 92 74,5 kW/101 k
N 101 85 kW/116 k

89 kW/121 k*
N 111e 94 kW/128 k

98 kW/133 k*
N 121 101 kW/137 k

106 kW/144 k*
N 141 112 kW/152 k

118 kW/160 k*

Advance Max. v˘kon
N 121A 101 kW/137 k

106 kW/144 k*
N 141A 112 kW/152 k

118 kW/160 k*

* Nav˘‰ení v˘konu pfii 
pfiepravû H2, H3 a H4
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Vá‰ jedineãn˘ traktor!
Traktory Valtra jsou vÏdy vyrábûny pouze na
základû objednávky  koneãného uÏivatele.
Unikátní systém objednávek umoÏÀuje
specifikovat traktor pfiesnû podle pfiání zákazníka.
To je nejefektivnûj‰í a nejproduktivnûj‰í cesta
pro zákazníka jak získat traktor, kter˘ je ‰it˘
pfiímo jemu na míru. Zákaznick˘ pfiístup k v˘robû
traktorÛ je unikátní mezi v‰emi v˘robci traktorÛ.

Kompletní systém Valtra à la Carte zaji‰Èuje
snadné a ãasovû nenároãné sestavení traktoru
podle pfiání zákazníka a pfiitom umoÏÀuje témûfi
u v‰ech modelov˘ch fiad aÏ 500 000 rÛzn˘ch
kombinací technické specifikace a v˘bavy. KaÏd˘
zákazník dostane traktor pfiesnû podle jeho
objednávky. Zákazník mÛÏe také sledovat montáÏ
traktoru na internetu nebo nav‰tívit v˘robní závod
osobnû.

Valmet v roce 1988 ohromil cel˘
traktorov˘ svût moÏností volby barvy
sv˘ch traktorÛ. Tato jedineãná moÏnost
nastartovala cel˘ systém individuálních

objednávek traktorÛ Valtra.



4

Valtra N - nov˘ druh traktoru

Pfiední náprava s
hydropneumatick˘m

odpruÏením, odpruÏení je
vypínatelné

âelní nakladaã
montovan˘ na
v˘robní lince

Pfiední v˘vodov˘ hfiídel

HiTrol - hydrodynamická
spojka

Mezichladiã N101 - N141A

Mokré vícelamelové brzdy

Reverzace a fiazení pod zatíÏením

Ovládání hydrauliky joystickem

Vá‰ jedineãn˘ traktor N Série
Série N je nov˘ typ traktoru, kter˘ kombinuje nejlep‰í v˘kony a vybavení ve
své tfiídû. Zákazník si mÛÏe vybrat velk˘ rozsah v˘konu a obrovské mnoÏství
pfiíslu‰enství. N Série zaãíná na modelové fiadû Classic a pokraãuje pfies
model HiTech aÏ po top-produkt Advance, kter˘ je vybaven programovatelnou
pfievodovkou a hydraulikou, odpruÏenou kabinou a pfiední nápravou. Valtra
N Série reprezentuje severskou praktiãnost s dokonal˘m designem a v˘bornou
ergonomií s vysokou kvalitou.

Pfiední závûs montovan˘
ve v˘robním závodû

40 km/hod a 50 km/hod
pfievodovky

Unikátní vlastnosti N Série
• Robustní rám vyroben˘ z litinov˘ch sekcí
• Motor za pfiední nápravou
• Dlouh˘ rozvor
• Kompatkní krátk˘  "nos" traktoru
• Mal˘ polomûr otáãení
• Optimální rozloÏení hmotnosti traktoru (40%/60%)
• Ideální pro práci s ãelním nakladaãem
• Moderní prostorná kabina
• MoÏnost otoãného fiízení
• Volba ‰ífie a velikosti blatníkÛ
• Úplné otevfiení kapoty motoru
  (umoÏÀuje dokonal˘ pfiístup)
• Velká palivová nádrÏ

V˘kyv pfiední nápravy
o 12 stupÀÛ

Motory SisuDiesel 4,4 a 4,9 litru s
technologií Common Rail, splÀující
emisní limity Tier IIIa v modelech N101,
N111e, N121 a N141

Pracovní svûtla vpfiedu

Konstruován a vyrábûn ve vlastní reÏii
Traktory znaãky Valtra vãetnû modelu N jsou
kompletnû vyvíjeny a vyrábûny spoleãností Valtra.
V‰echny základní moduly traktoru jako je motor,
rám, pfievodovka, v˘vodov˘ hfiídel, zadní náprava,
hydraulika, kabina a kapotáÏ jsou vyrábûny nebo
navrhovány spoleãností Valtra. Ostatní
dodavatelé jsou ‰piãkoví v˘robci, nejlep‰í ve
svém oboru.

Loketní opûrka s ovládacími
prvky hydrauliky a pfievodovky

MoÏnost volby mezi standardní a
lesní kabinou (na obrázku)
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1 32
Classic HiTech Advance

N101 N82 N92 N101 N111e N121 N141 N121A N141A

* * * * * * ***
*** *** *** *** *** ***

Kompatibilní se
systémem Isobus

OdpruÏená kabina

MoÏnost otoãného fiízení

4 válcové turbo motory 4,4 l

4 válcové motory 4,9 l

Motory Common Rail

Nav˘‰ení v˘konu pfii pfiepravû

EcoSpeed

Mezichladiã

HiTrol - hydrodynamická spojka

Automatizované fiazení mezi skupinami

Hydraulická soustava Load Sensing

Nová opûrka ruky s integrovan˘m ovládáním hydrauliky

Reverzace a fiazeni pod zatiÏenim

Automatická klimatizace

OdpruÏená pfiední náprava

OdpruÏená kabina

SouvraÈov˘ management (U-pilot)

Otoãné fiízení

âelní nakladaãe Valtra

Standard Volitelné

Pracovní svûtla vzadu

Vzduchem odpruÏené sedadlo
fiidiãe otoãné o 180°

Ovládání zadní v˘vodové hfiídele na
zadním blatníku

V˘bûr velikostí i znaãek
pneumatik montovan˘ch na
v˘robní lince

Klimatizace

* Common Rail vstfiikování
Motory Common Rail (CR) nabízejí vysok˘ krouticí
moment v celém rozsahu otáãek v kombinaci s
nízk˘mi emisními hodnotami a v˘bornou spotfiebou
paliva. CR motory v kombinaci s elektronicky
ovládanou pfievodovkou Powershift se vyznaãují
nízkou spotfiebou paliva a minimálními nároky na
údrÏbu.

CR motory mají vysok˘ vstfiikovací tlak paliva i pfii
nízk˘ch otáãkách motoru. KaÏd˘ vstfiik paliva je
elektronicky rozdûlen do nûkolika fází, coÏ zaji‰Èuje
hladk˘ bûh motoru a nízkou hladinu hluku. ZároveÀ
tyto motory pruÏnû reagují na zmûny zatíÏení a tím
je redukována potfieba ãastého pfiefiazování. Motory

SisuDiesel disponují vysok˘m kroutícím momentem,
kter˘ je dosahován uÏ pfii nízk˘ch otáãkách. Díky
tomu i pfii náhlém poklesu otáãek má motor
dostateãnou zálohu krouticího momentu. Maximální
v˘kon je dosahován uÏ pfii 2000 ot/min. Nav˘‰ení
v˘konu transport boost dodává extra v˘kon pfii
zafiazen˘ch rychlostech H2, H3 a H4 rovnající se
121, 133, 144 a 160 koní.

** Motory EcoPower

*** Extra v˘kon
Transportní nav˘‰ení nabízí extra v˘kon pfii zafiazené
rychlosti H2, H3 a H4 rovnající se 121, 133, 144 a
160 koním dle modelové fiady.

MoÏnosti v˘bavy

Automatic air conditioning

SouvraÈov˘ management - U-pilot

Uhlíkov˘ filtr

Pfiídavn˘ vzduchov˘ filtr
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Traktory Série N jsou pohánûny ãtyfiválcov˘mi
motory SisuDiesel 4,4 a 4,9 l. Tyto motory
konstrukãnû vycházejí z mnohem vût‰ích motorÛ
SisuDiesel 7,4 l. Proto mají v‰echny pfiednosti
6 válcov˘ch motorÛ SisuDiesel. Krouticí moment
vzrostl pfiibliÏnû o 10 procent oproti pfiedchozím
modelÛm. Motory vybavené vstfiikováním
Common Rail nabízejí nav˘‰ení v˘konu
transport boost. Série N má ve své fiadû také
úsporn˘ EcoPower model.

Trojnásobnû uloÏené mokré
vloÏky válcÛ. Toto fie‰ení je
unikátní u motorÛ  této velikosti.

V˘hody motorÛ SisuDiesel
• Velice spolehlivé a odolné motory
• Stejné komponenty jako u motorÛ o

objemu 7,4 l:
- kliková hfiídel, písty, ojnice

• Dlouh˘ interval údrÏby:
- v˘mûna oleje kaÏd˘ch 500 hodin provozu

• V pomûru v˘kon/hmotnost je to nejv˘konnûj‰í
motor mezi v‰emi traktorov˘mi motory

• Nízká spotfieba paliva v ‰irokém rozsahu otáãek
• Nízká tepelná zátûÏ - prodluÏuje Ïivotnost 

motoru
• Vysok˘ krouticí moment pfii nízk˘ch otáãkách
• Tich˘ a klidn˘ chod
• V˘borné startování i v mraziv˘ch podmínkách

Elektronické fiízení
motoru (EEM)

MoÏnost instalace
radaru

V˘mûnné
centrálnû
uchycené vloÏky
válcÛ

Vstfiikování Common-rail

Vysok˘ tlak vstfiikování
nezávisl˘ na otáãkách motoru

Viskozní spojka
ventilátoru motoru

SníÏené otáãky motoru pfii
zataÏené parkovací brzdû

Pfii parkovací pozici a zataÏené
ruãní brzdû klesnou otáãky
motoru na 650 ot/min. To má vliv
pfiedev‰ím na spotfiebu paliva i
sníÏení hluku v kabinû.

Tich˘ a klidn˘ chod

Elektronick˘ management motoru a pouÏití
tempomatu umoÏÀuje fiidiãi nastavit optimální
pracovní rychlost nebo rychlost otáãek
v˘vodové hfiídele.

Spolehlivé motory SisuDiesel
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N111e EcoPower

V˘kon

Krouticí
moment

Specifická
spotfieba paliva

1000  1200   1400   1600   1800   2000  2200 ot/min

ECOPOWER & ECOSPEED

HiTech
Advance

Max.
Krouticí moment

EcoSpeed
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 N111e- N141

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

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

V modelu N111e 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 N111e EcoPower má niÏ‰í provozní náklady,
je uÏivatelsky pfiíjemnûj‰í a má niÏ‰í emisní hodnoty.

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 písÛ = prodlouÏení

Ïivotnosti motoru
• vysok˘ kroutící moment uÏ pfii 

otáãkách 1000 ot/min
• ‰irok˘ a konstantní kroutící 

moment

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

v˘konu traktoru
• 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˘vodové 

hfiídeli

Siln˘ Mód je doporuãován:
• pro tûÏké práce s v˘vodovou 

hfiídelí
• pro vysokou pracovní rychlost

v kopcovitém terénu
• pro vysok˘ v˘kon hydrauliky
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1

2
3

MoÏnosti v˘bavy pfievodovek a hydrauliky

MoÏnosti v˘bûru pfievodovek zahrnují plnû synchronní pfievodovku se synchronizovan˘m fiazením
vpfied/vzad nebo osvûdãenou HiTech pfievodovku s fiazením vpfied/vzad pod zatíÏením. V nejvy‰‰í
v˘bavû Advance jsou traktory vybaveny elektronicky fiízenou pfievodovkou a zároveÀ hydraulikou
Load Seansing s elektronickou kontrolou.

Valtra N Classic s mechanickou pfievodovkou a
mechanick˘m ovládáním hydrauliky

• 24 + 24 rychlostí/skupinové fiazení pod zatíÏením
• 36 + 36 rychlostí s plaziv˘mi rychlostmi
• mechanické ovládání pojezdu dopfiedu a dozadu
• mechanické ovládání hydrauliky

Valtra N HiTech s elektronicky fiazenou
pfievodovkou a mechanicky ovládanou
hydraulikou

• 24 + 24 rychlostí/skupinové fiazení pod zatíÏením
• 36 + 36 rychlostí s plaziv˘mi rychlostmi
• elektronické ovládání pojezdu dopfiedu a dozadu
• mechanické ovládání hydrauliky

Valtra N Advance s elektronick˘m ovládáním
pojezdu vpfied a vzad v kombinaci s elektronicky
ovládanou hydraulikou

• 24 + 24 rychlostí/skupinové fiazení pod zatíÏením
• 36 + 36 rychlostí s plaziv˘mi rychlostmi
• elektronické ovládání pojezdu dopfiedu a dozadu
• elektronické ovládání hydrauliky
• automatické fiazení
• ovládání vnûj‰ích okruhÛ hydrauliky integrované
  v ruãní opûrce
• EcoSpeed - sníÏené otáãky pfii maximální rychlosti

CLASSIC N101

HITECH  N82–N141

ADVANCE  N121A a N141A
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Hydrodynamická spojka
Hydrodynamická spojka HiTrol je skvûlou
volbou pro zemûdûlce i pro uÏivatele pracující
ve sluÏbách, ktefií najezdí traktorem mnoho
hodin. Rozjezd a zmûna smûru je díky této
spojce plynulá a hladká a obsluha se vyhne
rychl˘m rozjezdÛm a zbyteãnému námáhání
spojky. Pfiipojené náfiadí, zpûtn˘ chod a jiné
práce vyÏadující ãast˘ rozjezd mohou b˘t
provádûny velice pfiesnû a bezpeãnû. Je-li
aktivován Powershift, umoÏÀuje turbospojka
rozjezd traktoru z klidové polohy do plné
rychlosti beze zmûny pfievodÛ. Tato vlastnost
je ideální pfiedev‰ím pfii silniãní dopravû.

Tlaãítko spojky HiShift umoÏÀuje fiidiãi pfiefiadit
pfievodov˘ stupeÀ bez pouÏití spojkového
pedálu. Spojku je moÏné vyuÏít pfii pfiipojování
náfiadí, nebo pokud je nutná vysoká pfiesnost
pfii jízdû nebo pfii práci s náfiadím.
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2&3

POWER CONTROL:
V˘hody pro majitele

Reverzor vpfied/vzad
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.

HiShift
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
¤azení mÛÏe b˘t ovládáno dvûma automatick˘mi
programy: Program Auto 1 s nastavením pfiímo z v˘robního
závodu, nebo Auto 2, které si uÏivatel mÛÏe naprogramovat
sám.V˘hody pfievodovky s fiazením pod zatíÏením se
projevují pfiedev‰ím pfii pracích s potfiebou ãastého fiazení.
Pfievodovka mÛÏe b˘t ovládána manuálnû nebo pomocí
dvou automatick˘ch programÛ. Auto 1 a Auto 2 mûní
rychlosti automaticky, jakmile otáãky motoru stoupnou
nebo klesnou mimo nastavené hodnoty.

Auto 1
Pfii v˘bûru reÏimu Auto 1 bude systém
automaticky mûnit pfievodové stupnû
pfii práci. Systém vybere správnou
rychlost na základû optimálního v˘konu
motoru a krouticího momentu. Tento
automatick˘ program je vyvinut jak pro
polní ãinnosti, tak 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˘vodové 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 ãinnostech
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 brzdûní.

POWER CONTROL

Ve v˘bavách HiTech a Advance je standardem
unikátní systém kontroly v˘konu POWER
CONTROL, kter˘ ovládá pfievodovku a v˘vodov˘
hfiídel. Systém vybere nejvhodnûj‰í pfievod pro
pojezd vpfied/vzad, ovládá HiShift spojku, fiazení
pod zatíÏením a v˘vodovou hfiídel.

Systém Valtra Power Control nabízí obsluze
neomezené moÏnosti pfii práci s traktorem.

Systém také chrání pfievodovku proti ‰patnému 
zacházení nebo po‰kození:
• Reverzor vpfied/vzad je vyfiazen z ãinnosti  pfii 

rychlostech vy‰‰ích neÏ 10 km/hod
• Parkovací brzda nemÛÏe b˘t zaji‰tûna pfii rychlosti 

vy‰‰í neÏ 2 km/hod
• Je-li detekována jakákoliv ‰patná funkce, odpovídající

fiídící jednotka je vypnuta

POVELY
od obsluhy

OPERACE

NAPROGRAMOVANÉ OPERACE

Reverzor
4WD

Auto 1
Auto 2

AutoTraction
Diagnostika

DATA
ZE

SENZORÒ

Teplota
Tlak

Rychlost

Reverzor
HiShift

Powershift
V˘vodová hfiídel

Selection
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Auto Traction (systém
vyfiazování rychlostí)
AutoTraction je velice
oblíbenou vlastností
uÏivatelÛ traktorÛ Valtra.
AutoTraction je ideální pro

práce, které vyÏadují ãasté zastavování a rozjíÏdûní jako je
práce s ãelním nakladaãem, práce s lisem, otáãení na
souvrati, pfieprava nákladÛ nebo vysekávání krajÛ cest.

Práce systému AutoTraction:
• pfii poklesu otáãek motoru pod 1000 ot/min  je spojka 

deaktivována a traktor se zastaví
• traktor stojí i pfii zafiazené rychlosti a smûru pojezdu,

jsou-li otáãky motoru niÏ‰í neÏ 1000 ot/min
• zv˘‰í-li se otáãky motoru nad 1000 ot/min, je automaticky

aktivována spojka a traktor se rozjede
• se‰lápne-li obsluha brzdov˘ pedál pfii rychlosti traktoru pod

10 km/hod, je spojka automaticky deaktivována a traktor 
se zastaví - pfii opûtovném se‰lápnutí plynového pedálu 
se spojka sepne a traktor se rozjede

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 jízdy vpfied nebo vzad. 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.

Uzávûrka diferenciálu
Automatická uzávûrka diferenciálu snímá rozdíl rychlosti
mezi prav˘m zadním kolem a pfievodovkou a je zapojena

• je-li rozdíl pfiíli‰ velk˘
• je-li pfiíli‰ velk˘ prokluz kola
• jede-li traktor rovnû (i pfii mírném pootoãení kol)
• není-li se‰lápnut brzdov˘ pedál

Uzávûrka je uvolnûna jakmile kolo neprokluzuje, zaãne-
li se traktor otáãet nebo je-li pouÏit pedál spojky nebo
brzdy. Tyto systémy uÏivatelÛm pfiiná‰í mnoho v˘hod:

• zv˘‰ení v˘konnosti
• nemusí pfiem˘‰let o zapínání a vypínání pohonu

v‰ech kol a uzávûrky

• uzávûrka je pouÏívána pouze v pfiípadû, kdy je 
to opravdu nutné

• obsluha se nemusí obávat, Ïe zapomene zapnut˘
náhon pfiední nápravy i v pfiípadû, Ïe jej 
nepotfiebuje

• traktor má vÏdy optimální trakci
• prokluz se objevuje na pfiístrojové desce

(obsluha je informována)
• pfiedchází se po‰kozování pÛdní struktury
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Mechanické nebo elektronické ovládání hydrauliky
je vyvinuto podle potfieb zákazníka. Ovládání
hydrauliky je logické a uÏivatelsky pfiíjemné. Série
N umoÏÀuje i pouÏívání bioolejÛ. Interval v˘mûny
hydraulického oleje je 1000 hodin. Tím je dosaÏeno
v˘znamného sníÏení nákladÛ a úspory ãasu.

Hydrauliky modelÛ
Classic a HiTech
jsou ovládány rozvadûãi na
pravé stranû panelu obsluhy.
V˘kon hydrauliky je 73 l/min a
zákazník si mÛÏe vybrat mezi
dvûma, tfiemi nebo ãtyfimi
okruhy hydrauliky. U jednoho
okruhu si obsluha mÛÏe
nastavit individuální prÛtok.

Mechanické ovládání hydrauliky

Hydraulika Load-sensing na modelech Advance
Pracovní hydraulika na modelu Advance je pohodlnû a efektivnû ovládána pomocí
joysticku a tlaãítek na ergonomické opûrce ruky. 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.

Modely Advance jsou v základu vybaveny 4 hydraulick˘mi okruhy a jedním on/off*
okruhem vzadu. Dal‰í dva okruhy mohou b˘t na pfiání zákaníka vyvedeny dopfiedu
pro ovládání pfiedního závûsu nebo ãelního nakladaãe. Navíc je moÏné dodat dal‰í
on/off* okruh do zadní ãásti. Maximální poãet ventilÛ vzadu je tedy 4 okruhy + 2
on/off* okruhy.

Okruhy dodávají pouze takové mnoÏství oleje, které je u pfiipojeného stroje zapotfiebí.
Zb˘vající olej mÛÏe b˘t 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 hydrauliky mÛÏe b˘t na traktoru propojen
tzv. Power Beyond - pfiím˘ v˘vod od ãerpadla, kter˘ je vyveden v zadní ãásti traktoru.

Bezpeãné a komfortní ovládání hydrauliky
se nachází v loketní opûrce.

1. Nastavení nízkého prÛtoku 
- testování

2. Nastavení prÛtoku pro normální práci
3. Nastavení prÛtoku pro maximální 

v˘kon
4. Nastavení podle potfieby 

- 3 pamûÈové pozice

*on/off ventil - okruhy u kter˘ch není
moÏné nastavit prÛtoky a ãasování
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Classic, HiTech

1.

2.

6.5. 7. 8. 9.

3.

4.

Nová loketní opûrka (Advance)
Pro elektronické ovládání 1. a 2., resp. 3. a 4. okruhu hydrauliky, je pouÏíván
joystick na loketní opûrce. Joystickem mÛÏe b˘t zároveÀ ovládán ãelní
nakladaã. Celou hydrauliku je moÏné ovládat z loketní opûrky pomocí joysticku
a tlaãítek, která jsou situována na stranû.

Ovládání hydraulick˘ch okruhÛ,
maximálnû dal‰í tfii
Jedna pozice je pro vratnou
vûtev

Joystick on/off
Joystick vzad

Joystick vpfied

Nastavení okruhÛ

Hlavní vypínaã hydrauliky

Ovládací tlaãítko pro nastavení
monitoru

Nastavení tempomatu: ot/min,
km/hod a vypnuto

Dvû hlavní tlaãítka
joysticku

âelní nakladaã/pfiední
závûs/kontrola dvou

zadních okruhÛ

Ovládání polohy závûsu

Spou‰tûní závûsu

Tlaãítka fiazení pod zatíÏením

SouvraÈov˘ spínaã - tlaãítko
rychlého vyhloubení a zahloubení
náfiadí

Valtra Autocontrol
Elektronické ovládání polohy závûsu Autocontrol je velice
jednoduché. Pfiepínaãe ovládání závûsu se nacházejí v boãním
panelu. U modelu Advance je vût‰ina ovládacích prvkÛ závûsu
umístûna v loketní opûrce, zb˘vající se nacházejí v boãním panelu.
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 N121A
a N 141A a je volitelnou moÏností pro modely Classic a HiTech.

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)

6.5. 7. 8. 9.1.

2.

3.

4.
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Advance 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 tlumící
vzpûrou. Nastaviteln˘ volant (jak v˘‰kovû, tak
úhlovû) svou velikostí umoÏÀuje pfiesné a lehké
ovládání 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.

StupeÀ komfortu v kabinû
N Série je srovnateln˘ s
osobními automobily díky
vzduchem odpruÏenému
sedadlu ve spojení s odpruÏením
kabiny a nízkému hluku v kabinû.

Palubní deska Proline (Advance)
• pfiíjemné barvy
• hodiny
• pracovní ãas
• radar
• pracovní rychlost
• prokluz kol
• otáãky v˘vodové hfiídele vzadu
• otáãky v˘vodové hfiídele vpfiedu 

(volitelná v˘bava)
• otáãky motoru
• pozice spodního závûsu
• teplota pfievodovky
• ujetá vzdálenost
• zpracovaná plocha

• Stylov˘ design
• Nízk˘ hluk v kabinû
• Velké celosklenûné dvefie
• Nová konstrukce podlahy
• Nové odolné sedadlo s vyhfiíváním
• Nová loketní opûrka v modelech Advance

- ovládání 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 - v˘born˘ v˘hled

Velká komfortní kabina
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2&3
Valtra TwinTrac - práce v obou smûrech
Otoãné fiízení TwinTrac, montované pfiímo na
v˘robní lince Valtra, umoÏÀuje pohodlné
ovládání traktoru pfii jízdû vpfied i vzad.
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° bez
nutnosti zvednutí 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.
Toto okno je v rohu vybaveno trojúhelníkovou
sekcí, kterou mohou b˘t vedeny kabely do
kabiny traktoru.

N Série vybavená lesní kabinou a otoãn˘m
systémem TwinTrac s hydrodynamickou
spojkou je nepfiekonatelnou kombinací
urãenou pro práci v lese.
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Volitelná v˘bava pro traktory Valtra N Série

Pfiední v˘vodová hfiídel
Pfiední v˘vodová hfiídel je volitelná pouze v kombinaci s pfiedním
tfiíbodov˘m závûsem. Aktivována je pomocí spínaãe
elektrohydraulického mechanizmu 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.

Pfiední závûs
Nosnost pfiedního závûsu je 3600 kg (N101-N141) nebo
2500 kg (N82, N92). Pfiední závûs mÛÏe b˘t vybaven v˘vodovou
hfiídelí s 1000 ot/min. Pfii pouÏívání závûsného náfiadí v obou
závûsech se zvy‰uje efektivnost práce traktoru. Pfiední závûs
mÛÏe b˘t montován i na traktoru s odpruÏenou pfiední nápravou
nebo v kombinaci s ãelním nakladaãem.

OdpruÏení pfiední nápravy (N101-N141)
Hydropneumatické 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. Hydropneumatick˘
systém umoÏÀuje obsluze odpruÏení vypnout tlaãítkem z kabiny.

Tempomat
Tempomat najde uplatnûní pfii mnoha ãinnostech, zvy‰uje jak
komfort práce, tak její efektivnost. Obsluha mÛÏe nastavit
poÏadovanou pracovní rychlost i pfiesné otáãky v˘vodové
hfiídele. Pfiednastavená rychlost je udrÏována automaticky,
vãetnû fiazení pod zatíÏením. Pfii otáãení na souvrati nebo pfii
práci, která vyÏaduje ãasté zastavování, mÛÏe b˘t rychlost
snadno zmûnûna nebo úplnû vypnuta pouh˘m stisknutím
jednoho tlaãítka. Pracovní rychlosti je poté dosaÏeno jeho
opûtovn˘m stlaãením. Tempomat ãiní denní práce jednodu‰‰ími
a rychlej‰í.

Valtra ISOBUS - ovládání ISOBUS kompatibilních
strojÛ je snaz‰í neÏ kdykoliv pfiedtím
ISOBUS je standardizovan˘m systémem pro
komunikaci a sdílení dat mezi traktorem a náfiadím.
Virtuální terminál uvnitfi kabiny 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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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.Podle modelu traktoru mÛÏe b˘t ãelní

nakladaã ovládán pomocí elektronického
pfiedprogramovaného joysticku v loketní
opûrce nebo mechanicky pomocí
systému ErgoDrive, kter˘ je umístûn na
pravé stranû kabiny traktoru.

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

âelní nakladaãe Valtra

âelní Max. hmotnost Model traktoru
nakladaã Valtra traktoru, kg

35** 4500 N82, N92
40* 4500 N82, N92
45** 4500 N82 - N121
50* 5200 N101 - N141
55** 6000 N101 - N141
65** 6000 N101 - N141

*bez paralelogramu  **s paralelogramem
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Pfiední závaÏí 12x40 kg ZávaÏí kol

Pfiední v˘vodová hfiídel

âelní nakladaã

ZávaÏí do pfiedního závûsu
650 kg

Pracovní osvûtlení Dva oranÏové majáky

Volitelná v˘bava

OdpruÏení kabiny Speciální pneumatiky

Vypínaã v˘vodové hfiídele
na blatníku

Pfiední v˘vody hydrauliky TwinTrac - otoãné fiízení

ZávaÏí
Pfiední závaÏí  12 x 40 kg (N82, N92)
Pfiední závaÏí  12 x 40 kg
ZávaÏí do pfiedních kol 28'' 4 x 70 kg
ZávaÏí do zadních kol 34-42'' 4x80 kg
ZávaÏí do zadních kol 8 x 80 kg

Blatníky
Pfiední baltníky 4WD
Roz‰ífiené zadní blatníky

RÛzná volitelná taÏná zafiízení

Pfiídavné okruhy hydrauliky
Vzduchové brzdy

Klimatizace

Vypínaã zadní v˘vodové hfiídele
na blatníku

Pfiední tfiíbodov˘ závûs 3,5 kN

Pfiední v˘vodová hfiídel

Elektrická v˘bava
Hlavní vypínaã baterie
HiShift - (v základu u modelÛ HiTech
a Advance)
Obrysové osvûtlení
V˘straÏné majáky
Pfiedehfiev motoru
Zvuková signalizace zpûtného chodu
Pfiedehfiev kabiny
12 V zásuvka v kabinû
V˘vod topení ve spodní ãásti kabiny
Automatické zastavení motoru
ISOBUS
RÛzné druhy pracovního osvûtlení
Xenonová pracovní svûtla
Vyhfiívaná, elektricky stavitelná zrcátka

Pfiíprava pro rádio
Rádio s CD pfiehrávaãem
Rádio s CD a MP3 pfiehrávaãem

Reverzace pod zatíÏením

Stûraã a ostfiikovaã zadního okna

Tempomat

Otoãné fiízení
TwinTrack otoãné fiízení

Zadní tfiíbodov˘ závûs
Hydraulické nastavení
Spodní ramena rychlozávûs 2/3
Tfietí bod rychlozávûs 2/3
Hydraulick˘ tfietí bod kat. 2 a 2/3

V˘vodové hfiídele
V˘vodová hfiídel 20 dráÏek,
prÛmûr 45 mm
V˘vodová hfiídel 21 dráÏek,
prÛmûr 35 mm
V˘vodová hfiídel 6 dráÏek,
prÛmûr 45 mm
V˘vodová hfiídel 8 dráÏek,
prÛmûr 38 mm

Dal‰í moÏnosti v˘bavy
Hasicí pfiístroj
Popelník
Lékárniãka
Sítko nádrÏe
Vzduchem odpruÏené sedadlo
DrÏák pro monitor
Aretace dvefií
Mechanická parkovací brzda
Jméno zákazníka na kabinû
Stfie‰ní okno
Tvrzená skla kabiny
Ochrana pro ventily kol
Sedaãka spolujezdce

Volitelná v˘bava mÛÏe b˘t u nûkter˘ch modelÛ zahrnuta ve standardu, konzultujte tuto
moÏnost s va‰ím lokálním prodejcem.
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VALTRA Servis

ÚdrÏba a servis
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
N Série jsou navrÏeny tak, aby byly servisní intervaly co nejdel‰í
a aby redukovaly potfiebu pouÏívan˘ch olejÛ na minumum.
A to jak motorového oleje, tak oleje hydraulického.
V‰echny servisní zásahy jsou provádûny z tzv. "studené"
strany motoru, kde je snadn˘ pfiístup jak ke vzduchovému
filtru,  filtrÛm paliva, tak olejovému filtru. ZároveÀ je velice
snadn˘ pfiístup k chladiãÛm. Akumulátor je namontován na
pravé stranû pod schÛdky kabiny. Velk˘ vzduchov˘ filtr je umístûn pod kapotou. Je snadno pfiístupn˘

a vymûniteln˘ bez pouÏití náfiadí. Pro zvlá‰tû pra‰né podmínky
je moÏné vybavit traktor sáním na sloupku kabiny. Vyklápûcí
kapota poskytuje v˘born˘ pfiístup k chladiãÛm, které mohou b˘t
pro snadné ãi‰tûní vyklopeny dopfiedu nebo do strany.

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

Otevfienost je jedním z hlavních principÛ fungování organizace Valtra. To
znamená, Ïe v‰ichni na‰i zákazníci jsou vítáni ve v˘robním závodû Valtry a
mohou si prohlédnout kompletní v˘robu traktorÛ Valtra.

Valtra Power Partner reprezentuje ná‰ závazek k zákazníkovi, Ïe mu bude vÏdy
vyroben traktor pfiesnû podle jeho pfiání, kter˘ bude splÀovat jeho individuální
potfieby s nízk˘mi náklady na údrÏbu a servis, coÏ koresponduje s vysokou
Ïivotností traktoru.

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

V˘vojové centrum Valtry disponuje nov˘m stfiediskem pfiímo ve v˘robním závodû
v Suolahti, kde se také nachází  centrální sklad náhradních dílÛ. V˘hodou
centrálního skladu náhradních dílÛ je dostupnost dílÛ i po více neÏ 30 letech od
skonãení v˘roby daného modelu.

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

Více jak 580 000 traktorÛ Valtra bylo vyrobeno ve v˘robních závodech ve Finsku
a Brazílii. Valtra je souãástí svûtové nadnárodní spoleãnosti AGCO Corporation.

Certifikáty, osvûdãení a ceny

ISO 9001 Quality Certificate
- první na svûtû v roce

1993

Zlatá medaile na Agritechnice
1997

Finská cena kvality v roce
1999

Cena za logistiku v roce
2000

ISO 14001
Certifikát ohleduplnosti k Ïivotnímu prostfiedí

2000

Nejlep‰í produkt na v˘stavû
Elmia Sweden-Valtra X

2000

Cena za inovaci na v˘stavû Sima v roce
2001

OHSAS 18001
Health and Safety Certificate 2003

- zdraví a bezpeãnost práce
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1
2
3

Technická specifikace - Pfievodovka a Hydraulika

N101

N121 N141N101 N111eN82

N141AN121A

ADVANCE

HITECH

CLASSIC

Elektronické ovládání

pfievodovky a

mechanické ovládání

hydrauliky

Mechanické ovládání

pfievodovky a

hydrauliky

Elektronické ovládání

pfievodovky a

elektronické ovládání

hydrauliky

MODEL

Hydraulika, LS - load sensing
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen
Autocontrol D, s regulací prokluzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/tlak,bar
Zvedací síla na koncích ramen, kg (volitelnû)  
Nosnost pfiedního závûsu, kg
Pfievodovka
Pfievodovka 24 nebo 36 rychlostí dopfiedu + 24 nebo 36 rychlostí zpût, 0,6 - 40 km/h (50 km/h se speciální pfievodovkou a EcoRychlostí)
Spojka Mokrá
Zmûna pojezdu Elektrohydraulicky, pákou, bez pouÏití pedálu spojky
Powershift Automatick˘, elektrohydraulick˘, programovateln˘ fiidiãem
Pohon pfiední nápravy Manuální nebo automatick˘ (spoleãnû s brzdami, nebo uzávûrkou diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spoleãnû  s tfiíbodov˘m závûsem a brzdami)

MODEL   
Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen
Autocontrol D, s regulací prokluzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/tlak,bar
Zvedací síla na koncích ramen, kg (volitelnû)  
Nosnost pfiedního závûsu, kg  
Pfievodovka
Pfievodovka 24 nebo 36 rychlostí dopfiedu + 24 nebo 36 rychlostí zpût, 0,6 - 40 km/h (50 km/h se speciální pfievodovkou)
Spojka Suchá/mokrá
Zmûna pojezdu Mechanická synchronizovaná/elektrohydraulická
Powershift Manuální
Pohon pfiední nápravy Manuální nebo automatick˘ (spoleãnû s brzdami, nebo uzávûrkou diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spoleãnû  s tfiíbodov˘m závûsem a brzdami)

zubové ãerpadlo
Standard
Volitelnû
73/196

5600 (7700)
3600

MODEL

Hydraulika
Autocontrol B, s automatick˘m vyvaÏováním ramen
Autocontrol D, s regulací prokluzu
Max. v˘kon ãerpadla l/min/tlak,bar
Zvedací síla na koncích ramen, kg (volitelnû)  
Nosnost pfiedního závûsu, kg
Pfievodovka
Pfievodovka 24 nebo 36 rychlostí dopfiedu + 24 nebo 36 rychlostí zpût, 0,6 - 40 km/h (50 km/h se speciální pfievodovkou a EcoRychlostí)
Spojka Mokrá
Zmûna pojezdu Elektrohydraulicky, pákou, bez pouÏití pedálu spojky
Powershift Automatick˘, elektrohydraulick˘, programovateln˘ fiidiãem
Pohon pfiední nápravy Manuální nebo automatick˘ (spoleãnû s brzdami, nebo uzávûrkou diferenciálu)
Uzávûrka diferenciálu Manuální nebo automatická (spoleãnû  s tfiíbodov˘m závûsem a brzdami)

zubové ãerpadlo
Standard
Volitelnû
73/196
7700
3600

zubové ãerpadlo
Standard
Volitelnû
73/196
7700
3600

zubové ãerpadlo
Standard
Volitelnû
73/196

5600 (7700)
3600

zubové ãerpadlo
Standard
Volitelnû
73/196

5600 (7700)
3600

zubové ãerpadlo
Standard

-
73/196
4000
2500

LS
Volitelnû

Standardnû
115/205

8100
3600

LS
Volitelnû

Standardnû
115/205

8100
3600

N92

zubové ãerpadlo
Standard

-
73/196
4000
2500
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* CR = Common Rail motor     ** S transportním nav˘‰ením H2,H3 a H4

Technická specifikace

Vyobrazené traktory se mohou ve specifikaci li‰it. V‰echna práva vyhrazena.

N101

44CWA*

4/4,4

81/110/2200

84/114/2200**

85/116/2000

89/121/2000**

460/1500

  500/1500**

CR*

Standard

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

mech./hydr.

2565

4414

2177

2760

4,7

450

4850

220

14.9R24

18.4R34

N121 Adv.

44 CWA*

4/4,4

98/133/2200

101/137/2200**

101/137/2000

106/144/2000**

    540/1500

   560/1500**

CR*

Standard

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2565

4499

2268

2895

4,7

500

4850

220

14.9R28

18.4R38

N141

49CWA*

4/4,9

110/150/2200

113/154/2200**

112/152/2000

118/160/2000**

     580/1500

     620/1500**

CR*

Standard

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2565

4499

2268

2895

4,7

500

4850

220

14.9R28

18.4R38

N111e
Mode Eco Mode Síla

44CWA*

4/4,4

  91/124/1800 90/122/2200

93/126/2200** 

91/124/1800 94/128/2000

98/133/2000** 

   570/1200    500/1500    

      540/1500**

CR*

-

-

Standard

Volitelnû

ano

hydr.

2565

4499

2268

2895

4,7

500

4850

220

14.9R28

18.4R38

N121

44 CWA*

4/4,4

98/133/2200

101/137/2200**

101/137/2000

106/144/2000**

       540/1500

       560/1500**

CR*

Standard

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2565

4499

2268

2895

4,7

500

4850

220

14.9R28

18.4R38

N141 Adv.

49CWA*

4/4,9

110/150/2200

113/154/2200**

112/152/2000

118/160/2000**

    580/1500

   620/1500**

CR*

Standard

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2565

4499

2268

2895

4,7

500

4850

220

14.9R28

18.4R38

N82

44DTA

4/4,4

64,5/88/2270

-

64,5/88/2270

-

360/1400

mech.

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2535

4315

2177

2760

4,5

450

4650

220

14.9R24

18.4R34

A= Délka
B= Rozvor
C= ·ífika

D= V˘‰ka ke stfie‰e kabiny
D1= V˘‰ka k vrcholu v˘fuku
E= Svûtlost zadní nápravy

1&2 2 2 2 3 32 2
N92

44DTA

4/4,4

74,5/101/2270

-

74,5/101/2270

-

405/1400

mech.

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

Volitelnû

ano

hydr.

2535

4315

2177

2760

4,5

450

4650

220

14.9R24

18.4R34

1&2 2 3Model ve specifikaci Classic nebo HiTech Model ve specifikaci HiTech Model ve specifikaci Advance

Model

Motor SisuDiesel

Poãet válcÛ/objem, l

Jmenovit˘ v˘kon, kW/konû/min (ISO 14396)

- s transportním nav˘‰ením, kW/konû/min

Max. v˘kon, kW/konû/min (ISO 14396)

- s transportním nav˘‰ením, kW/konû/min

Maximální kroutící moment Nm/ot/min

- s transportním nav˘‰ením, kW/konû/min

ZpÛsob vstfiikování paliva

V˘vodová hfiídel

540/1000, ot/min

540/540E, ot/min

540E/1000, ot/min

V závislosti na pojezdu

Brzdy

Mokré lamelové

Mokré lamelové

Rozmûry a hmotnosti s pneumatikami,  14.9R24/18.4R34 a model N121 a N 141 A s 14.9R28/18.4R38

Rozvor, mm (B)

Délka, mm (A)

·ífika, mm (C)

V˘‰ka, mm (D/D1)

Polomûr otoãení, m

Svûtlá v˘‰ka, zadní náprava, mm

Hmotnost, kg

Palivová nádrÏ, l

Standardní pneu, vpfiedu

Standardní pneu, vzadu



TOPAGRI s.r.o.
Ko‰Èálkova 1527
266 01  Beroun
tel.: +420 311 636 766
Mobil.: +420 606 715 000
web: www.topagri.cz
email: topagri@topagri.cz

Valtra is a worldwide brand of AGCO Corporation.
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Prodejce:




