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Vyroben˘ pro maximální v˘kon

Traktory Valtra Serie A jsou zkonstruovány tak, aby

vykazovali extrémní v˘kon a spolehlivost v jak˘chkoliv

podmínkách. Unikátní je konstrukce rámu traktoru,

kde palivová nádrÏ vystupuje jako stfiedová ãást rámu

a souãasnû chrání náhon pfiední nápravy. Tento design

má v˘hodu ve vysoké svûtlé v˘‰ce s v˘bornou

ochranou spodní ãásti traktoru.

V kategorii lehk˘ch traktorÛ je Serie A velice siln˘ a

extrémnû univerzální stroj, kter˘ vÏdy efektivnû udûlá

poÏadovanou práci. V˘vodová hfiídel na Serii A je

jednou z nejsilnûj‰ích ve své tfiídû.

Valtra Serie A je pohánûna vlastní fiadou motorÛ

SisuDiesel s nízk˘mi provozními náklady a vysokou

spolehlivostí, splÀujících emisní limity Tier 3.

Serie A je ve své tfiídû ideálním traktorem pro montáÏ

ãelního nakladaãe.

Celou fiadu Serie A je moÏné vyrobit s pohonem

pouze zadní nápravy, se sníÏenou nebo otevfienou

kabinou.

Celá fiada Serie A je také moÏná pouze s pohonem

zadní nápravy.

V˘hody pro vás:

• mal˘ polomûr zatáãení

• dlouh˘ rozvor zvy‰ující stabilitu

• silná a odolná konstrukce

• v˘borná kombinace s ãelním nakladaãem

• vysoká svûtlá v˘‰ka

• plochá spodní ãást podvozku traktoru

Modely kW HP ot/min

A 72 54 74 2270

A 82 65 88 2270

A 92 75 101 2270

Valtra A Serie
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Kabina
Serie A nabízí tfii základní modely kabiny:

standardní kabina, o 155 mm sníÏená kabina

a speciální lesní kabina se zvlá‰tním místem

uvnitfi pro otáãení sedadla a s moÏností

akceleraãního pedálu vzadu.

V‰echny kabiny Serie A jsou elegantní a

funkãní. Prostorné dvefie a robustní drÏáky

dûlají kabiny velice dobfie pfiístupné. Sedadlo

fiidiãe mÛÏe b˘t velice lehce nastaveno a

otoãeno o 180°. Pohodln˘ volant je také

staviteln˘ ve tfiech smûrech a velice dobfie

drÏí v rukou.

V‰echny hlavní ovládací prvky jsou

ergonomicky rozmístûny v dosahu obsluhy

a analogové displeje jsou dobfie ãitelné.

Elektrické pfiepínaãe jsou situovány v palubní

desce a v boãní opûrce. Umístûním v˘fuku

na pravém rohu kabiny a zkosením ãelní ãásti

traktoru je zaji‰tûna v˘borná viditelnost.

Stranová viditelnost je také excelentní díky

celosklenûn˘m dvefiím coÏ dûlá traktory

Serie A velice dobfie ovladatelné i v úzk˘ch

prostorech.

Na pfiání je moÏné kabinu vybavit, kromû

v˘konného standardního topení, pfiídavn˘m

topením ve stfie‰e kabiny. To umoÏÀuje

distribuci horkého vzduchu pfiímo k nohám

i k horním ãástem tûla. V nabídce je také

klimatizace s odnímateln˘m radiátorem pro

snadné ãi‰tûní.

V˘hody pro uÏivatele:

• elegantní a funkãní interiér

• pouÏití vysoce odoln˘ch materiálÛ

• otoãné sedadlo o 180°

• velké prosklené dvefie

• v˘borná viditelnost, v˘fuk na sloupku kabiny

• otevíratelné ãelní sklo

• silná pracovní svûtla

• v˘bûr ze tfií typÛ kabin
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HiShift
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Serie A vyuÏívá vlastností plnû synchronní

pfievodovky 12+12R vybavenou mechanick˘m

fiazením vpfied/vzad. Pfievodovka má tfii

skupiny rychlostí a ãtyfii základní pfievody

vãetnû plazivé rychlosti. Díky konstrukci

pfiímého pfienosu  je v˘kon pfievodovky a

v˘vodové hfiídele velice vysok˘.

DÛleÏitou volitelnou vlastností je ovládání

spojky pomocí tlaãítka HiShift, které umoÏÀuje

fiidiãi ovládat traktor bez pouÏívání pedálu

spojky.

Náhon v‰ech kol je ovládán elektro-hydraulicky

a  brzdûní v‰ech kol je automaticky aktivováno

pfii zmáãknutí brzdového pedálu ãi pouÏití

ruãní brzdy. Uzávûrka diferenciálu mÛÏe b˘t

také aktivována stisknutím tlaãítka.

Elektro-hydraulické ovládání v˘vodové hfiídele

je v˘bavou na pfiání. Mechanick˘ vypínaã je

zachován pro ovládání nouzového vypnutí.

Pfievodovka a v˘vodová hfiídel

V˘hody pro uÏivatele • pfiím˘ pfienos síly • v˘born˘ v˘kon • fiazení bez pouÏití spojkového pedálu HiShift • ovládání vpfied/vzad

• ideální rozdûlení  pracovních rychlostí • brzdûní v‰ech kol
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Valtra A92
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Motory
Valtra Serie A pfiichází s vysoce odoln˘mi

pfieplÀovan˘mi tfií a ãtyfi válcov˘mi motory.

Speciální uloÏení válcÛ zvy‰uje v˘kon a

sniÏuje vibrace.

Novinkou u motorÛ je mezichladiã ait-to-air

(vzduch-vzduch), stejnû tak, jako nov˘

úãinnûj‰í vzduchov˘ filtr. Motory jiÏ nyní splÀují

emisní limity Tier 3.

Motory jsou vybaveny vstfiikováním Bosch.

Sání vzduchu je elektricky pfiedehfiíváno, coÏ

znamená ãisté emise a v˘borné startování v

jakémkoliv poãasí.

V˘kon motoru je navrÏen pro nejtûÏ‰í pracovní

podmínky. Interval v˘mûny motorového oleje

je 500 hodin.

Otáãky (ot/min)
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 Serie A je vybavena ãerpadlem s v˘konem 55 l/min. Ve

standardu jsou dva vnûj‰í hydraulické okruhy s moÏností

dal‰ích dvou voliteln˘ch okruhÛ.

Zdvihová síla je 28 nebo 33 kN (pfii v˘bavû pomocn˘m

zdvihacím válcem). Na pfiání je navíc moÏné dodat,

namísto standardního mechanického ovládání závûsu,

i elektronické ovládání závûsu z Autocontrol, nabízející

nepfiekonatelné vlastnosti ve své tfiídû.

2,5 tunov˘ pfiední závûs a pfiední v˘vodov˘ hfiídel jsou

také v nabídce. Samozfiejmostí je vlastní ãelní nakladaã

pfiímo urãen˘ pro traktory Serie A.

I pro Serie A je nyní dostupná nová opûrka ruky s

integrovan˘m joystikem pro ovládání ãelního nakladaãe.

Valtra Autocontrol

• plnû nastavitelná polohová regulace

• rychlé ovládání / zvedání a spou‰tûní

• silová regulace

• nastavení rychlosti klesání náfiadí

• nastavení maximální v˘‰ky zdvihu

• zdvih závûsu ovládan˘ tlaãítky na blatnících

• systém vyrovnávání rázÛ pfii pfiepravû

Hydraulika
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Volitelná v˘bava

• ãelní nakladaã Valtra

• ovládání spojky pomocí tlaãítka HiShift

• pfiední závûs

• pfiední v˘vodová hfiídel

• pfiední hydraulické rychlospojky

• rádio

• bezpeãnostní pás

• automatické zastavení motoru

• stûraã a ostfiikovaã zadního okna

• pfiídavná horní pracovní svûtla

• vzduchotlakové brzdy

• varovn˘ signál zpáteãky

• ovládání reverzace na levé stranû

• metalické barvy

• hydraulick˘ 3. bod

• hydraulické vyrovnávání ramen 

tfiíbodového závûsu

• pfiední závaÏí 10 x 40 kg nebo 10 x 60 kg

• závaÏí do zadních kol

• jméno majitele na kabinû

• v˘straÏné majáky

• náfiadí

• vzduchem odpruÏené sedadlo

Vlastníci traktorÛ Valtra nemají pouze velice odoln˘ stroj, ale

také vysoce profesionální, flexibilní servis po celou dobu

uÏívání jejich traktoru. Centrum náhradních dílu v Suolahti

(Finsko) dodává náhradní díly pro v‰echny traktory

vyrobené v Evropû. KaÏd˘ den opou‰tí ná‰ sklad

témûfi 160 zásilek do rÛzn˘ch ãástí svûta.

Na‰i smluvní partnefii se starají o dodání

zásilky v co nejkrat‰í dobû.

V˘hody pro vás

• flexibilní a rychl˘ servis znamená více

pracovního ãasu pro vá‰ traktor

• stále ‰kolen˘ servisní t˘m garantuje

kvalitní servis

• originální náhradní díly Valtra

vám zaruãují jistotu, nízké

provozní náklady a vysokou

spolehlivost traktoru

V‰echna práva vyhrazena. Traktory na vyobrazení mají rÛznou speciální v˘bavu.

Servis Valtra
Specialisté pro Vá‰ traktor

Servis Valtra
Specialisté pro Vá‰ traktor
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Znaãka VALTRA je souãástí AGCO Corporation

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

Prodejce:


