
SERIA A
75 - 130 KM

YOUR
WORKING
MACHINE



PRACUJĄCY 
BOHATER
Twoja ziemia to Twoje życie.
Twoje gospodarstwo to Twój fundament.
Twoje plony to Twój rozwój.
Twój ciągnik to narzędzie Twojej pracy.

Dlatego jest to Valtra.
Podobnie jak wypróbowane narzędzia rzemieślnika, Twój ciągnik Valtra daje
Ci pewność i wewnętrzne przekonanie, że zadanie zostanie wykonane prawidłowo. 
Codziennie. Za każdym razem. W każdych warunkach.

W Valtrze zawsze wybieramy mniej uczęszczane ścieżki – gdyż tam skąd pochodzimy ścieżki są właśnie takie.
Nie wahamy się dokładać szczególnych wysiłków, aby zadowolić naszych Klientów.
Robimy tak dlatego, że jest to najlepszy sposób postępowania. I dlatego, że wierzymy w osiąganie założonych celów.

Nie uznajesz kompromisów. My także nie!

Wykonaj swoje zadanie.
Wybierz ciągnik Valtra.
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UWAŻAJ CZEGO  
SOBIE ŻYCZYSZ, 
PONIEWAŻ MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ.
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Tam skąd pochodzimy, nie mówimy wiele. Ale słuchamy 
naszych klientów.  Dobrze wiemy, czym jest praca 
w dzień i w nocy, latem i zimą. Rozumiemy, jak trudno 
sprostać wielu różnym zadaniom i wymaganiom, bez 
żadnych ustępstw.

Od naszych klientów wiemy, że wybierając ciągnik 
Valtra, kierują się trzema kryteriami.

Musi być niezawodny przez cały rok i przez wiele 
kolejnych lat. Musi być łatwy w obsłudze, gdy operator 
wykonuje najtrudniejsze zadania. Musi także zapewniać 
najniższe całkowite koszty eksploatacji.

W ten sposób skonstruowaliśmy czwartą już generację 
ciągników Valtra serii A. Ciągniki te posiadają wiele cech 
większej serii N i T, jednak  w bardziej kompaktowej 
formie. Łatwo się je prowadzi, są lekkie i zwrotne, ale 
mimo to oferują wiele mocy do pracy z nowoczesnymi 
narzędziami.
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A74 75 KM
A84  85 KM

A94 95 KM
A104 105 KM

A114 110 KM
A124 120 КM

A134 130 KM

MODELE I MOC

DOSTANIESZ TO ZA CO 
ZAPŁACISZ,
A NAWET WIĘCEJ.
Zarabiasz pieniądze, ciężko pracując, więc wymagasz 
najlepszej jakości, gdy je wydajesz. Ciągniki z serii A 
są warte każdej złotówki. Ciągnik z serii A to Twoja 
maszyna do pracy. Każdego dnia i o każdej porze roku. 
W pełni modułowa budowa pozwala na dostosowanie 
maszyny do własnych potrzeb. Moduły łączą się niczym 
klocki, tworząc różne konfi guracje ciągników, i są 
zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować korzyści 
dla naszych klientów. Można zbudować własny ciągnik 
Valtra z serii A, tak aby jak najlepiej spełniał swą funkcję 
w gospodarstwie. Dzięki serii A nie musisz pracować 
ciężej. Możesz pracować mądrzej.
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Niezawodność przez wiele lat
Znamy to: kiedy chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, 
najlepiej zrób to sam. Dlatego większość podzespołów 
wytwarzamy we własnych zakładach. Inteligentne podwozie, 
wytrzymała przekładnia i przestronna kabina to nasze projekty 
i nasze konstrukcje. Od ponad 60 lat montujemy w naszych 
ciągnikach silniki AGCO Power – dawna nazwa „Sisu”.  
Są one wyznacznikiem standardów niezawodności silników.

Łatwość obsługi niezależnie od zadania
Ciągniki Valtra serii A zapewniają moc niezbędną do pracy  
z pługiem i zwrotność idealną do pracy w budynkach in-
wentarskich. Doskonała widoczność umożliwia precyzyjną 
pracę, a wszechstronny WOM pozwala napędzać maszyny 
wymagające dużej mocy. Obsługa przekładni nie może być 
łatwiejsza. Ciągnik ma kompaktową budowę, a mimo to ka-
bina jest przestronna i wygodna zapewniając niezrównany 
komfort pracy dla operatora. Codzienna obsługa techniczna 
taka jak: sprawdzanie poziomu paliwa, oleju i innych płynów 
a także czyszczenie filtrów trwa tylko chwilę.

Niskie całkowite koszty eksploatacji
Całkowity koszt eksploatacji zależy od ogólnej konstrukcji 
maszyny oraz od drobnych detali. Najważniejszy jest solidny 
ciągnik przystosowany do konkretnego zadania. Zrobili-
śmy duży krok w stronę rozwoju innowacyjnych technologii 
i usług, które nie obciążają portfela. Silniki AGCO Power  
z technologią SCR cechuje bardzo niskie zużycie płynów. 
Można wybrać usługę Premium Care lub umowę serwisową, 
która odpowiednio dopasuje miesięczne koszty eksploata-
cji do liczby godzin pracy w roku. AGCO Finance pomaga 
wybrać optymalne rozwiązanie inwestycyjne. Ponadto dealer 
Valtra zawsze zapewnia stuprocentowe osiągi oraz wysoką 
wartość odsprzedaży.
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ODPOWIEDNIA WIELKOŚĆ
ZAPEWNIA IDEALNE DOPASOWANIE.
DAJE TO NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI.
Konfi guracja ciągnika z serii A zaczyna się od wyboru mocy silnika odpowiedniej do obecnych i przyszłych potrzeb. 
Budowa modułowa i długa lista opcji wyposażenia pozwala na przystosowanie ciągnika Valtra do własnych 
potrzeb. Wyjątkowe Studio Unlimited dosłownie szyje ciągniki na miarę. Wszystko jest możliwe, od konfi guracji 
specjalistycznego wyposażenia do wyboru własnego koloru, a wszystko to obejmuje gwarancja fabryczna.

Wszystkie ciągniki są wyposażone w przekładnię 12+12R z sześcioma biegami w każdym z dwóch zakresów prędkości oraz opcjonalne biegi pełzające.

Moc silnika 75, 85 lub 95 KM
Nowe trzycylindrowe silniki z serii Compact
AGCO Power
Rozstaw osi 2250
Przekładnia Valtra Power Shuttle 
(lub przekładnia mechaniczna) 12+12R
Bardzo łatwa obsługa

Moc silnika 100 lub 110 KM
Nowe czterocylindrowe silniki z serii Compact
AGCO Power
Rozstaw osi 2430
Przekładnia Valtra Power Shuttle 
(lub przekładnia mechaniczna) 12+12R
Bardzo łatwa obsługa

Moc silnika 120 lub 130 KM
Nowe czterocylindrowe silniki z serii Compact
AGCO Power
Rozstaw osi 2500
Przekładnia Valtra Power Shuttle 
(lub przekładnia mechaniczna) 12+12R
Bardzo łatwa obsługa

75–95 KM, rozmiar podwozia: S 100 oraz 110 KM, rozmiar podwozia: M 120 oraz 130 KM, rozmiar podwozia: L
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WIELKIE POMYSŁY
W MAŁEJ FORMIE.
Seria A posiada wiele tych samych cech co nagradzane wcześniej serie 
N i T oferując jednocześnie bardziej kompaktowe wymiary i zapewniając 
znakomitą funkcjonalność i obsługę. Podczas projektowania i produkcji 
każdej części ciągnika kierowano się fi lozofi ą  formy i funkcjonalności. 
Jak zwykle nie szliśmy na żadne ustępstwa w doskonaleniu naszych 
najmniejszych trzy- i czterocylindrowych ciągników.
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NAGRADZANY
PROJEKT,
KTÓRY
MA ZNACZENIE.
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Nowa kabina oferuje nowoczesne i wygodne środowisko 
pracy na długie dni spędzane w polu. Kontynuując sukcesy 
serii N oraz T, kabina z serii A oferuje wiodącą w swojej 
klasie widoczność, komfort i przestrzeń. Nowy projekt 
dwudrzwiowej, sześciosłupkowej kabiny łączy świetną 
widoczność kabiny czterosłupkowej oraz solidność sztywnej 
ramy kabiny sześciosłupkowej.

• Duża tylna szyba oraz krótki dach za-
pewniają doskonałą widoczność do tyłu, 
szczególnie w połączeniu z obracającym się 
o 180° fotelem do zadań specjalnych, na 
przykład do pracy w lesie.

PRAKTYCZNOŚĆ
Skandynawski design to nie tylko dobry wy-
gląd. To również inteligentne rozwiązania, które 
czynią codzienne prace łatwiejszymi i bardziej 
efektywnymi bez dodatkowych kosztów. Zwę-
żona w górnej części kabina pozwala również 
na pracę na ciasnych podwórzach i ułatwia 
ściekanie wody, zsuwanie się śniegu oraz ga-
łęzi. Aby ułatwić wykonywanie wielu zadań jed-
nocześnie, seria A dostępna jest z popularną 
przekładnią Valtra Power Shuttle z doskonałą 
i łatwą w użyciu funkcją hamulca postojowego. 
Innym inteligentnym rozwiązaniem jest regula-
cja kierownicy sterowana pedałem. Dostęp do 
fotela operatora nie może być łatwiejszy.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Nowy projekt ramy kabiny opiera się na  
giętych profilach i głęboko tłoczonych ele-
mentach stosowanych m.in. w samochodach. 
Dzięki temu otrzymaliśmy sztywniejszą 
konstrukcję wolną od drgań i dodatkowego 
hałasu. Wysoka jakość wykonania zapewnia 
również szczelność drzwi i okien oraz wytrzy-
małą podstawę dla wysokiej jakości elemen-
tów wykończenia i wyposażenia.

ZAPROJEKTOWANE  
DLA TWOJEJ WYGODY
Ergonomia wiodąca w swojej klasie oraz niski 
poziom hałasu wynoszący 75 dB sprawiają, 
że w ciągnikach serii A czujesz się komfor-
towo w każdej sytuacji. Kompaktowa lecz 
przestronna kabina, szersza o 25 cm i dłuższa 
o 3 cm od poprzedniej, oferuje więcej miejsca 
tam, gdzie jest ono potrzebne. Przód kabiny 
jest wąski, co pomaga w prowadzeniu w bu-
dynkach inwentarskich lub w gęstych lasach. 
Kabina jest najszersza na wysokości ramion 
operatora. Zapewnia to maksymalny komfort 
i większą przestrzeń. Znalazło się również 
miejsce na wygodne siedzenie dla pasażera. 
Opcjonalna dolna nagrzewnica kieruje ciepłe 
powietrze na stopy, polepszając samopoczu-
cie w zimowe dni, podobnie jak klimatyzacja 
podczas letnich upałów.

ZNAKOMITA WIDOCZNOŚĆ
Nowa konstrukcja sześciosłupkowej kabiny 
gwarantuje znakomitą widoczność zarówno  
w dzień, jak i w nocy. Nazywamy to koncepcją 
widoczności przez 365 dni:
• Wyjątkowa konstrukcja z zaokrąglonymi 

słupkami poprawia widoczność z przodu.
• Przednia szyba zaokrąglona ku górze oraz 

opcjonalne okno dachowe (o dużej widocz-
ności) pozwalają na bardzo dobry widok 
operacji wykonywanych przy użyciu ładowa-
cza czołowego.

• Dzięki kompaktowym wymiarom układu kon-
troli emisji spalin silnika seria A ma ściętą 
maskę, charakterystyczną dla czwartej 
generacji, gwarantującą najlepszą widocz-
ność na rynku.

• Znakomite światła robocze oraz najlepsze 
na rynku światła mijania i światła drogowe.
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ZAPROJEKTOWANE TAK,
ABY ŚWIADCZYĆ O JAKOŚCI.
Kabina ciągnika z serii A to najnow-
szy model gwarantujący największą 
przestrzeń użytkową dla operatora 
w swojej klasie. Pochylony do przodu 
dach nadaje ciągnikowi mocny, 
a nawet agresywny wygląd, to praw-
dziwy pracujący bohater. Doskonałej 
jakości materiały oraz design wi-
doczne są w każdym detalu, od pre-
cyzyjne zaprojektowanej ramy aż po 
nowoczesną deskę rozdzielczą z ana-
logowymi i cyfrowymi wyświetlacza-
mi zaawansowanych funkcji, takich 
jak opcjonalny monitor wydajności, 
który wyświetla informacje o zużyciu 
paliwa i wielkość obrobionego areału.

1. Główna dźwignia zmiany biegów 
(biegi od  1 do 6)

2. Gaz ręczny
3. Przycisk pamięci prędkości obrotowej 

silnika
4. Włącznik napędu na cztery koła (4WD)
5. Włącznik blokady mechanizmu 

różnicowego
6. Włącznik zakresów biegów pełzających 

(opcjonalny w modelach od A104 
z przekładnią Power Shuttle)

7. Dźwignia zmiany zakresów (A lub B)
8. Dźwignia biegu pełzającego (opcjonalna 

w modelach z przekładnią Power Shuttle 
do A94)

9. Panel sterowania podnośnika AutoControl
10. Ogranicznik pozycji głębokości roboczej
11. Pokrętło regulacji głębokości roboczej
12. Przełącznik góra/blokada/dół podnośnika 

AutoControl. Wbudowany przycisk 
szybkiego opuszczania.

13. Przełącznik podnoszenia/opuszczania dla 
bezpiecznego przyłączania osprzętu.

14. Dźwignia zwalniania zaczepu hitch

Przestrzeń operatora

15
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FABRYCZNIE MONTOWANY ŁADOWACZ
CZOŁOWY. ZAPROJEKTOWANY, 

ABY IDEALNIE UZUPEŁNIAĆ 
TWÓJ CIĄGNIK.

Ciągniki Valtra wyposażone są w ładowacze czołowe fabrycznie montowane 
do podwozia na linii montażowej. Gwarantuje to dokładność montażu oraz 
ergonomiczne elementy sterujące. Dzięki temu, że ładowacz czołowy jest 

integralną częścią ciągnika, nie ma on wpływu na promień zawracania 
ciągnika. Innowacyjna kabina z serii A została zaprojektowana tak, aby 

oferować znakomitą widoczność podczas pracy ładowaczem czołowym, 
a opcjonalne okno dachowe dodatkowo polepsza widoczność.

Można śmiało stwierdzić, że ciągniki z serii A są najlepsze na rynku 
ciągników z ładowaczami czołowymi. Nie dziwi więc fakt, że ponad 
połowę ciągników Valtra z serii A zamówiono właśnie z fabrycznie 

montowanymi ładowaczami czołowymi.
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MOCNA MASZYNA. Stworzony do wykonywania konkretnych zadań, mocny, wytrzymały 
i łatwy w obsłudze ciągnik o nowoczesnym wyglądzie – seria A jest 
prawdziwie wszechstronną maszyną napędzającą gospodarstwo. 
Może służyć jako główny ciągnik albo być częścią floty – seria A to 
połączenie nowych silników AGCO POWER z kabiną i przekładnią, 
które zostały zaprojektowane specjalnie dla sektora ciągników  
o mocy od 75 do 130 KM, aby oferować najwyższą jakość.

Seria A / 75 - 130 KM
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SILNIK AGCO POWER
GWARANTUJE 
NIEZWYKŁE
WRAŻENIA Z JAZDY.
Znane ze swojej niezawodności, wytrzymałości 
i niskiego zużycia paliwa, 3,3-litrowe i 4,4-litrowe 
silniki AGCO Power są przyjazne dla środowiska 
i ciche, jednocześnie zapewniając wysoki 
moment obrotowy przy szerokim zakresie 
prędkości. Ciągniki Valtra z serii A prowadzą się 
łatwo i przyjemnie dzięki bezkonkurencyjnym 
właściwościom silników.

20
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Idealny rozmiar
Silniki AGCO Power znane są z optymalnych rozwiązań 
w każdym przedziale mocy. Ich główną zaletą jest doskonały 
stosunek pojemności do mocy, co skutkuje niższym zużyciem 
paliwa (olej napędowy + roztwór mocznika), większą siłą 
uciągu oraz wyjątkową wytrzymałością.

Technologia SCR
Produkowaliśmy ciągniki wyposażone w technologię SCR 
na szeroką skalę na początku 2009 roku i od tego momentu 
staliśmy się liderami w tym zakresie. Teraz prezentujemy 
pierwsze z czwartej generacji traktory z silnikami AGCO 
Power o mocy ok. 100 KM. Poprzez dalszy rozwój 
technologii SCR mogliśmy ograniczyć wydatki naszych 
klientów oraz wyeliminować potrzebę dodatkowych, bardziej 
złożonych technologii oczyszczania spalin.

Bezobsługowa technologia SCR w ciągnikach Valtra
• pozwala na optymalizację silnika w celu zmniejszenia 

zużycia płynów
• obniża emisję tlenku azotu i cząstek stałych
• nie wymaga fi ltra cząstek stałych (DPF), którego 

stosowanie wiąże się z wysokimi kosztami serwisowania
• polepsza widoczność dzięki kompaktowym rozmiarom 

części
• nie wymaga serwisowania i niweluje ryzyko zatkania.
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NOWA PRZEKŁADNIA
I UKŁAD HYDRAULICZNY
– WŁAŚNIE TEGO
POTRZEBUJESZ.
Aby zapewnić dobre przełożenie mocy nowych silników na podłoże 
wyposażyliśmy serię A w nową przekładnię o bardzo wysokiej 
sprawności. Nowa skrzynia biegów jest wyposażona w 12 biegów 
do przodu i do tyłu w dwóch zakresach. Sześć przełożeń pokrywa 
zakres prędkości od 4 do 12 km/h, typowych do pracy w polu. 
Opcja z zakresami biegów pełzających pozwala na poruszanie się 
z minimalną prędkością 0,09 km/h (1400 obr./min), co czyni 
skrzynię biegów prawdziwie wszechstronną.

Łatwość użytkowania to większa wydajność.

Przy 5 tonach udźwigu obsługiwanych jedną dłonią i przepływie 
hydraulicznym na poziomie 98 l/min nie trzeba iść na żadne 
ustępstwa. Ciągniki z serii A stworzone są do wykonywania 
najcięższych prac w najkrótszym czasie. Nie musisz próbować, 
po prostu działaj. To właśnie Valtra.
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GLOBALNA SIEĆ,
LOKALNE USŁUGI.
Jako część AGCO, największego na świecie producenta 
maszyn rolniczych, nasza fi rma oferuje usługi, które 
pomagają w zarządzaniu maszynami i podnoszeniu 
wydajności pracy.

TWÓJ DEALER VALTRA
Twój dealer Valtra dysponuje największym 
zasobem wiedzy o ciągnikach i urządzeniach 
rolniczych. Doskonale zna technologię Twojego 
ciągnika i rozumie wyzwania, przed którymi 
stajesz. Zwracając się do swojego lokalnego 
dealera, zawsze otrzymasz usługę najwyższej 
jakości – czy będzie to sprzęt, serwis, części 
zamienne, czy też chęć sprzedaży ciągnika 
lub kupna nowego. Każdy dealer Valtra jest 
niezależnym przedsiębiorcą tak jak Ty i do-
kłada wszelkich starań, aby rozwijać swoją 
działalność i służyć Ci pomocą. AGCO co roku 
kontroluje swoich dealerów i przedstawicieli 
handlowych, aby zagwarantować Ci najwyższy 
możliwy poziom usług.

VALTRA PREMIUMCARE
Program obsługi technicznej Valtra Premium-
Care umożliwia elastyczne przewidywanie 
kosztów obsługi, tak aby umożliwić optymal-
ne zarządzanie tymi kosztami. Regularna ob-
sługa techniczna i pełna historia serwisowa 
pomagają utrzymać wysoką wartość ciągnika 
przy jego sprzedaży. Program Valtra Pre-
miumCare pomaga również minimalizować 
koszty eksploatacji. Dzięki pakietowi Valtra 
PremiumCare i umowie serwisowej, możesz 
zapewnić stałe, niskie koszty serwisu aż do 
10 000 godzin pracy ciągnika. Ponadto, Valtra 
PremiumCare obejmuje rozszerzoną gwaran-
cję producenta na pięć lat lub 6000 godzin 

pracy. Program Valtra PremiumCare jest 
dostępny dla wszystkich modeli ciągników 
Valtra.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, 
DOSTĘPNE NA BIEŻĄCO
Rozbudowany serwis części Valtra zapew-
nia niezbędne części zamienne w trybie 
szybkiej dostawy. Przyczynia się to do 
utrzymania wydajności posiadanego cią-
gnika w samym środku natężonych prac 
polowych – orki, czy żniw. Etykieta „AGCO 
Parts” gwarantuje otrzymanie oryginalnych 
części zamiennych Valtra, wyprodukowa-
nych i sprawdzonych zgodnie z wymaga-
niami AGCO.

PROFESJONALNA OBSŁUGA
TECHNICZNA
Jako posiadacz ciągnika Valtra masz 
dostęp do sieci serwisowej Valtra. Nasi wy-
soko wykwalifi kowani mechanicy posiadają 
rozległą wiedzę o każdym modelu ciągnika 
Valtra; doskonale znają też wszystkie naj-
nowsze technologie i nowo wprowadzone 
rozwiązania. Nawet jeśli nie skorzystasz 
z programu Valtra PremiumCare, regularny 
serwis wykonywany przez autoryzowanych 
serwisantów Valtra zapewni wieloletnią 
sprawność i niezawodność ciągnika. A jed-
nocześnie jego wartość przy odsprzedaży 
pozostanie wysoka.

24

Seria A / 75 - 130 KM



25

Seria A / 75 - 130 KM



DZIĘKI AGCO SĄ BEZKONKURENCYJNE,
DZIĘKI NAM SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO.
AGCO Finance zapewnia dopasowane rozwiązania 
fi nansowe, bazując na przepływie pieniężnym i dzia-
łaniach klienta. Wystarczy dostarczyć nam informacje 
o miesięcznym budżecie, a my stworzymy elastyczny 
harmonogram płatności z uwzględnieniem zmian sezo-
nowych oraz potrzeb biznesowych klienta.

Jako kompleksowy dostawca oferujemy również usługi 
takie jak leasing, wynajem i ubezpieczenia. Dostępne 
usługi zależą od kraju. Informacje o aktualnej ofercie 
można znaleźć na naszej stronie internetowej lub u naj-
bliższego dealera.

MY VALTRA
Kupując ciągnik Valtra, dołączasz do globalnej społecz-
ności online, którą nazwaliśmy MyValtra. Zapytaj o radę, 
podziel się swoimi doświadczeniami z pracy, publikuj 
zdjęcia i fi lmy oraz rozmawiaj z innymi posiadaczami 
ciągników Valtra z ponad 50 krajów. www.myvaltra.com

VALTRA UNLIMITED
Studio Valtra Unlimited działające przy fabryce w Suola-
hti jest znane z umiejętności spełniania marzeń klien-
tów. Zajmuje się montowaniem akcesoriów i elementów 
wyposażenia, których nie można zamontować bez-
pośrednio na linii montażowej w normalnym procesie 
produkcji.

Nasi mechanicy Valtra Unlimited to wykwalifi kowani 
eksperci, którzy dodatkowo czerpią z umiejętności 
i doświadczenia wszystkich pracowników fabryki. Dzięki 
temu możemy zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeń-
stwo nawet w przypadku produktów niestandardowych. 
Wszystkie akcesoria i elementy wyposażenia montowa-
ne przez Valtra Unlimited Studio są objęte gwarancją 
fabryczną. Dostarczamy także usługi serwisowe i części 
zamienne.
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MAGAZYN VALTRA TEAM
Dwa razy w roku ukazuje się magazyn dla klientów Valtra 
Team. Każde wydanie magazynu zawiera przydatne infor-
macje o naszych najnowszych rozwiązaniach technicz-
nych i najbardziej wydajnych metodach pracy. Udostęp-
niamy także archiwalne wydania magazynu, sięgające 
2000 roku.

AKADEMIA AGCO
Ciągniki i związane z nimi technologie, a szczególnie 
technologie rolnictwa precyzyjnego, rozwijają się w szyb-
kim tempie. Valtra Academy nieustannie szkoli dealerów 
Valtra i serwisantów dzięki czemu najbardziej aktualna, 
specjalistyczna wiedza dealerów Valtra będzie odpowia-
dała potrzebom klientów również w przyszłości.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection oferuje doskonałej jakości odzież i akce-
soria pracy i do odpoczynku. Tkaniny i wszystkie detale 
dobieramy z najwyższą starannością. Odzież odzwier-
ciedla nowoczesny design marki Valtra dzięki lekkim, 
a jednocześnie bardzo wytrzymałym materiałom, które 
łączą styl i funkcjonalność.
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MODEL CIĄGNIKA A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
SILNIK

Silnik, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Liczba cylindrów 3 4

Maksymalna moc, [kW] 55 63 70 75 82 89 96

Maksymalna moc, [KM] 75 85 95 100 110 120 130

Maksymalny moment obrotowy, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

OPCJE PRZEKŁADNI

Przekładnia mechaniczna X X X X X X X

Przekładnia Power Shuttle X X X X X X X

Biegi pełzające X X X X X X X

WYMIARY

Rozstaw osi, [mm] 225 2250 2430 2500

Długość [mm] (bez przednich obciążników) 4078 4357 4389

Długość [mm] (z przednimi obciążnikami) 4424 4703 4735

Wysokość [mm] (minimalne SRI opony) 2664 2713 2713

Wysokość [mm] (maksymalne SRI opony) 2714 2763 2788

Wysokość od tylnej osi do najwyższego punktu 
standardowego dachu [mm] 

1963

Promień zawracania (1704 mm), [m] 3,72 4,01 4,5

Prześwit pod ciągnikiem PRZÓD [mm] (maks./min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Prześwit pod ciągnikiem ŚRODEK [mm] (maks./min.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Prześwit pod ciągnikiem TYŁ [mm] (maks./min.) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Masa (pełen zbiornik) [kg] 3500 4000 4500

Rozkład masy przód/tył [%] 40/60

Maks. obciążenie przedniej osi [kg] 3000 3500

Maks. obciążenie tylnej osi [kg] 5000 6400

Masa całkowita [kg] 6200 8500

29

Seria A / 75 - 130 KM



DANE
TECHNICZNE

Seria A / 75 - 130 KM

30



MODEL CIĄGNIKA A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
PRZEKŁADNIA

Tylna oś 330 330 330

Zmiana biegów mechaniczna mechaniczna mechaniczna

Liczba biegów bez pełzających 12 12 12

Biegi pełzające (liczba) 12 (opcja) 12 (opcja) 12 (opcja)

Zakres prędkości biegach pełzających (16.9R38)* 0,14–3,06 (wersja 40 km/h)

Prędkość ciągnika (km/h) 40 40 40

UKŁAD HYDRAULICZNY:

Typ układu otwarty

Maks. wydajność pompy, l/min 65 57 / 98 (z Power Shuttle)

Olej hydrauliczny dostępny do osprzętu [l] 20 32

PRZEDNIA OŚ

Kąt wychylenia przedniej osi [st.] +/– 10°

Maks. kąt skrętu kół [st.] 55°

HAMULCE

Hamulce tylne wielotarczowe; po 4 tarcze z każdej strony

Hamulce przednie  –

OPONY

Maks./min. SRI opony [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

WOM (3 LUB 2 PRĘDKOŚCI)

Typ włącznika mechaniczny elektrohydrauliczny

540 / 540E STD przy prędkościach obrotowych silnika: 1920 / 1560 przy prędkościach obrotowych silnika: 1920 / 1560

540 / 1000 (OPCJA) – przy prędkościach obrotowych silnika: 1920 / 1960

540/540E/1000 (OPCJA) – przy prędkościach obrotowych silnika: 1920 / 1560 / 1960

TYLNY PODNOŚNIK

Maks. udźwig tylnego podnośnika, [kg] 3000 4300 5200

*A104 zakres prędkości (SRI 800 mm) z prędkością obrotową silnika 2200 obr./min
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NOWA SERIA A – 
ZAPROJEKTOWANA, 
ABY STAĆ SIĘ 
YOUR WORKING MACHINE

Ciągniki przedstawione na ilustracjach w tej publikacji mogą posiadać specjalne wyposażenie opcjonalne. Możliwe są zmiany – wszelkie prawa zastrzeżone.

Valtra® jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50

www.valtra.pl
www.youtube.com/valtravideos 
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobbal

YOUR
WORKING
MACHINE


