
SÉRIE A
75 - 130 koní

YOUR
WORKING
MACHINE



NEOCENITELNÝ 
PRACANT
Vaše půda je vaším základem.
Vaše farma je vaším životem.
Vaše úroda je vaším živobytím.
Váš traktor je vaším nejlepším pomocníkem.

Má značku Valtra.
Stejně jako kvalitní nástroje pro řemeslníka, je váš traktor Valtra tím,
bez čeho se při své práci neobejdete.
Každý den. Kdykoli. V jakémkoli pracovním prostředí.

Ve společnosti Valtra jsme vždy volili neprošlapanou cestu –
protože tam, odkud pocházíme, jsou takové všechny.
Nebojíme se jít kvůli vám delší cestou.

Nechcete kompromisy, proto je neděláme.

Zvládněte svoji práci. 
Pořiďte si traktor Valtra. 
Váš pracovní stroj.
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VALTRA SÉRIE A JE 
NAŠÍ ODPOVĚDÍ NA 
VAŠE POŽADAVKY  
A PŘÁNÍ.
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U nás moc nemluvíme, ale nasloucháme. Proto víme, 
co chtějí naši zákazníci. Víme, jaké to je pracovat  
ve dne i v noci, v létě i v zimě. Umíme najít rovnováhu 
mezi vašimi možnostmi a požadavky bez jakýchkoli 
kompromisů.

A známe tři hlavní důvody zákazníků pro výběr traktoru 
Valtra: Musí být spolehlivý, každý den, rok co rok. 
Musí se snadno používat, za jakékoliv situace. Musí se 
vyznačovat co nejnižšími celkovými provozními náklady.

Na základě toho jsme zkonstruovali novou, čtvrtou 
generaci Valtra série A, která má mnoho vlastností svých 
větších sourozenců ze sérií N a T, ale v kompaktnějším 
provedení. Jízdu tímto traktorem si užijete, je lehký  
a obratný, ale přitom má dostatečný výkon pro všechno 
moderní nářadí.
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DOSTANETE VÍCE 
NEŽ JSTE SI ZAPLATILI.
Své peníze jste si těžce vydělali a když je máte investovat,
chcete vysokou užitnou hodnotu. S traktorem série A
nebudete litovat jediné koruny. Každý den a v každém
ročním období bude vaším spolehlivým pracovním strojem. 
Stavebnicová konstrukce traktoru Valtra znamená plnou 
přizpůsobivost vašim potřebám a vykonávané práci. Je snadné 
vytvořit si vlastní traktor série A, aby byl tím nejlepším pomocníkem 
pro všechny práce na vaší farmě. Se sérií A nemusíte pracovat tvrději, 
protože pracujete chytřeji.
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Spolehlivost po dlouhá léta
Víme, že když chceme něco udělat dobře,
musíme to udělat sami. Proto navrhujeme
a vyrábíme všechny důležité součásti -
podvozky, robustní převodovky a prostorné
kabiny v našem výrobním závodě. Motory
AGCO Power (dříve Sisu) jsou používány
v traktorech Valtra od samého počátku,
což už je více než 60 let. Tyto motory
jsou ztělesněním standardu spolehlivosti.

Snadné použití při jakékoli práci
Série A poskytuje vysoký výkon pro všechny
přípojné stroje. Nabízí vynikající výhled
a obratnost pro přesnou práci s čelním
nakladačem. S traktorem série A pracujete
chytřeji. Ovládání převodovky je nyní
jednodušší než kdy dříve. Traktor je kompaktní,
uvnitř kabiny je dostatek místa a pohodlí. Pro
svoji práci tak získáte ten nejvhodnější stroj
s ideální velikostí a volitelnými prvky výbavy,
které opravdu potřebujete a využijete.

Nízké celkové náklady
Celkové náklady na vlastnictví traktoru
spočívají v souhrnném pohledu i v malých
detailech.Hlavní je získat stroj, který je
připraven na náročné úlohy. My jsme šli ale
ještě dále a přinesli několik důležitých inovací.
Jedná se o řadu funkcí, které zmírní zátěž na
vaši peněženku. Každodenní údržba je velmi
jednoduchá, kontrola hladiny oleje a čištění
filtrů je otázkou chvilky. Vyberte si prodlouženou 
záruku Valtra Care, která vám pokryje náklady 
na případné opravy.

Pro všechny traktory série A4 je k dispozici převodovka se šesti mechanicky řazenými převodovými stupni ve dvou rozsazích. Volitelně jsou k dispozici plazivé rychlosti.
Velikost podvozku M nabízí variantu převodovky HiTech 4 se čtyřmi stupni řazenými pod zatížením ve čtyřech skupinách. Volitelně jsou k dispozici plazivé rychlosti.

Výkon motoru 75, 85 nebo 95 koní
Nové 3-válcové motory AGCO Power Compact
Rozvor: 2250 mm
Převodovka 12+12R
Reverzace pod zatížením

Výkon motoru 100 nebo 110 koní
Nové 4-válcové motory AGCO Power Compact
Rozvor: 2430 mm
Převodovka 12+12R
Převodovka 16+16R
Reverzace pod zatížením

Výkon motoru 120 nebo 130 koní
Nové 4-válcové motory AGCO Power Compact
Rozvor: 2500 mm
Převodovka 12+12R
Reverzace pod zatížením

75-95 koní, podvozek velikosti S 100 a 110 koní, podvozek velikosti  M 120 a 130 koní, podvozek velikosti L

SETAVTE SI SVŮJ TRAKTOR VALTRA SÉRIE A

7

Série A / 75 - 130 koní



VY MÁTE PRÁCI,
MY MÁME ŘEŠENÍ.

Existují stovky tisíc vlastníků strojů vykonávajících tisíce 
zcela odlišných úkolů. Proto existuje Valtra Unlimited, která 
nabízí neomezená řešení. Nejde jen o vybírání určité barvy 
nebo doplňku výbavy. Jde o nové příležitosti, o nalezení 
nových způsobů jak být profesionálnější a výkonnější.  
Ať už v zemědělství, lesnictví, komunálním sektoru nebo  
ve zcela jiném odvětví. S tím správným vybavením se 
traktor Valtra stává víceúčelovým vozidlem, které vás  
ve vaší práci posune dál. Projekt Valtra Unlimited vám 
nabídne neomezené možnosti.
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VELKÉ NÁPADY
V KOMPAKTNÍM 
BALENÍ.
Valtra série A, má mnoho vlastností svých 
větších oceňovaných sourozenců. Zvenku traktor 
vypadá menší, díky svým kompaktním rozměrům, 
avšak uvnitř v kabině nabízí maximální prostor 
a komfort. Vzhled traktoru podtrhuje jeho 
funkčnost. Série A dokonale zdůrazňuje způsob, 
jakým myslíme. Je praktická, krásná a nabízí 
snadnou obsluhu. Při návrhu každého detailu 
máme na paměti cíl zvýšit produktivitu  
a minimalizovat celkové provozní náklady.
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NAVRŽENO PRO PRAKTIČNOST
Podstatou skandinávského designu je
mnohem více než jen pěkný vzhled. Jde  
o chytrá řešení, která činí každodenní
provoz snadnějším a efektivnějším. Pro 
usnadnění ovládání je série A opatřena 
známou páčkou pod volantem pro ovládání 
reverzace s integrovanou parkovací 
polohou. Polohu volantu lze snadno nastavit 
sešlápnutím pedálu.
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ŠPIČKOVÁ
KONSTRUKCE
A OCENĚNÍ ZA DESIGN.
Všechny nové kabiny nabízí moderní a pohodlné 
pracovní prostředí pro dlouhé dny strávené v traktoru.  
V návaznosti na oceněnou sérií N a T nabízí kabina 
série A bezkonkurenční výhled, pohodlí a prostor. 
Zcela nová šestisloupková kabina se vyznačuje 
prvotřídní ergonomií a nízkou hladninou hluku (75 dB).

NAVRŽENO PRO PERFEKTNÍ VÝHLED
Nová kabina je navržena pro výborný výhled ve dne 
i v noci po 365 dní v roce.
• Jedinečná konstrukce A-sloupku zlepšuje 

viditelnost dopředu.
• Nahoře zakřivené čelní sklo a velké střešní okno 

(volitelná výbava) poskytují skvělý výhled při 
práci s čelním nakladačem.

• Díky kompaktním rozměrům emisního systému 
motoru má série A typickou svažující se kapotu, 
která umožňuje dobrý výhled před traktor.

• Perfektní pracovní světla a světla pro jízdu po 
komunikaci.

• Velké zadní okno a krátká střecha poskytují 
vynikající výhled směrem dozadu, sedadlo je 
otočné o 180°.

NAVRŽENO PRO POHODLÍ 
Nová kabina je ve srovnání s předchozím 
provedením o 25 cm širší a poskytuje  
dostatek prostoru, všude, kde je potřeba. 
V úrovni ramen řidiče je šířka kabiny maximální, aby 
bylo zajištěno co největšího pohodlí pro obsluhu. 
Ke komfortu jízdy přispívá vzduchem odpružené 
sedadlo, klimatizace a topení na nohy. Příjemné 
klima je zajištěno jak v mrazivých zimních dnech, 
tak v parném létě. Pro zvýšení pohodlí mohou být 
modely HiTech 4  vybaveny odpružením kabiny.

NAVRŽENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST
Základem nové konstrukce rámu kabiny
jsou zakřivené hluboko tažené profily. To se 
promítá do pevnější konstrukce, která omezuje 
případné vibrace a hluk.
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PROVEDENÍ A DESIGN,
KTERÉ VÁS OSLOVÍ.
Kabina série A nabízí nejpříjemnější 
prostředí pro obsluhu ve své třídě. 
Kvalitní materiály a špičkové
provedení jsou patrné v každém
detailu od přesně konstruovaného 
rámu až po moderní přístrojovou 
desku s analogovými a digitálními 
displeji a palubním počítačem  
díky němuž budete mít přehled  
o vykonané práci a spotřebě paliva.

1. Tlačítko řazení skupin
2. Tlačítko vypínání spojky
3. Tlačítko řazení stupňů pod zatížením
4. Přepínač automatiky řazení
5. Spínač plazivých rychlostí 
6. Ruční plyn
7. Tlačítko pro kontrolu brzd přívěsu
8. Tempomat otáček motoru
9. Spínač pohonu přední nápravy (4WD)
10. Spínač uzávěrky diferenciálu
11. Páky pro ovládání vnějších hydraulických 

okruhů
12. Joystick s tlačítky pro ovládání 3. a 4. 

funkce
13. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí ovládání 

čelního nakladače
14. Hydraulické zajištění nářadí na čelním 

nakladači
15. Tlumič rázů SoftDrive na čelním nakladači
16. Tlačítko přídavného hydraulického 

čerpadla (celkem 98 l/min)

Ovládací prvky
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Traktory Valtra série A mohou být opatřeny čelním nakladačem, který se 
montuje přímo na výrobní lince. To zajišťuje kvalitu montáže a ergonomické 
řešení ovládacích prvků. Vzhledem k tomu, že čelní nakladač je nedílnou 
součástí konstrukce traktoru, nemá žádný vliv na poloměr otáčení traktoru. 
Prostorná kabina poskytuje vynikající výhled při práci s čelním nakladačem  
a to i díky prosklení přední části střechy.

S jistotou můžeme říci, že série A je nejlepším traktorem s čelním 
nakladačem na trhu. Nepřekvapí vás tedy, že více než polovina traktorů 
Valtra série A je objednávána s čelním nakladačem již z výroby.

ČELNÍ NAKLADAČ MONTOVANÝ  
PŘÍMO NA VÝROBNÍ LINCE.
DOKONALÝ DOPLNĚK VAŠEHO
TRAKTORU.
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NEKOMPROMISNÍ 
ZÁŽITEK Z JÍZDY.

Valtra série A je účelně zkonstruovaný, robustní, spolehlivý a 
snadno udržovatelný pracovní stroj moderního stylu. Je skutečně 
univerzálním nástrojem pro podporu vaše podnikání. Ať už pracuje 
jako hlavní stroj nebo jako součást flotily ostatních traktorů.  
S novým motorem AGCO POWER, skvělou převodovkou a komfortní 
kabinou máte jistotu, že nový traktor Valtra série A bude pro vás 
tím nejlepším pomocníkem.
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Motory AGCO Power jsou známé pro svou
spolehlivost, dlouhou životnost a úsporu paliva.
3,3litrové a 4,4litrové motory se vyznačují tichým 
chodem, úsporou paliva a šetrností
k životnímu prostředí. Poskytují vysoký
točivý moment v širokém rozsahu otáček.
Jízda traktorem Valtra série A je tak opravdovým 
zážitkem. 

MOTOR AGCO POWER,
DOSTATEK VÝKONU
PRO VŠECHNY PRÁCE.
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Ekonomika provozu
Snížili jsme celkové provozní náklady snížením spotřeby 
paliva a emisí, abychom vyhověli předpisům pro motory  
Tier 4 Final / Stage 4 a přesto motor nadále poskytuje vysoký 
výkon tehdy, kdy jej potřebujete. Současně jsme se zaměřili 
na zachování minimálních požadavků na údržbu a na regulaci 
emisí pouze pomocí selektivní katalytické redukce (SCR).

Pouze technologie SCR
S regulací emisí pomocí selektivní katalytické redukce 
(SCR) máme zkušenosti již od roku 2008 a nyní opravdu 
vidíme rozdíl. SCR je spolehlivý systém nevyžadující údržbu. 
Neobsahuje součásti, které se ucpávají a díly, které se 
opotřebovávají. Katalyzátory DOC a SCR čistí výfukové 
plyny bez nutnosti používat filtr pevných částic.

Vlasnosti motorů AGCO Power Compact
• kompaktní provedení
• vstřikování Common Rail
• elektronický systém řízení
• čtyřventilová technologie
• technologie snižování emisí SCR
• tichý a úsporný provoz

21

Série A / 75 - 130 koní



NOVÁ PŘEVODOVKA
A HYDRAULIKA –
TO MUSÍTE VYZKOUŠET. 

Pro sérii  A4 jsou k dispozici dvě skvěle fungující převodovky:  
12 mechanicky řazených převodových stupňů vpřed a vzad 
ve dvou rozsazích je k dispozici pro všechny traktory série 
A4, zatímco modely A104 a A114 HiTech4 nabízejí volitelně 
převodovku se 16 rychlostmi vpřed a vzad. Modely HiTech 4 
nabízí převodovku se čtyřmi stupni řazenými pod zatížením ve 
čtyřech skupinách. U obou variant jsou navíc k dispozici plazivé 
rychlosti a funkce automatického vypínání spojky AutoTraction, 
kdy pro zastavení a opětovné rozjetí traktoru stačí použít 
brzdový pedál. Samozřejmostí je pak elektrohydraulická 
reverzace páčkou pod volantem s integrovanou parkovací 
polohou. Převodovka PowerShift umožňuje manuální nebo 
automatické řazení převodových stupňů pod zatížením
s možností předprogramování převodových stupňů pro rozjezd 
vpřed a vzad, čímž získáváte ideální traktor pro práci s čelním 
nakladačem.  

22

Série A / 75 - 130 koní



Díky zvedací síle zadního tříbodového závěsu přes 5 tun 
a hydraulickému čerpadlu s průtokem téměř 100 l/min 
nemusíte při práci dělat žádné kompromisy. Traktory  
série A vám pomohou i tu nejtěžší práci zvládnout včas.
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KLIDNÁ MYSL
VE VAŠICH RUKOU.

Věříme ve fungující spojení mezi našimi zákazníky, 
prodejci, traktory a výrobním závodem Valtra. Můžete si 
vybrat požadované servisní a záruční balíčky, které splní 
vaše očekávání a požadavky. Postaráme se o vás, aby vy 
jste se mohli starat o své podnikání.

CONNECT 
Zůstaňte připojeni kdekoliv a kdykoliv
Výběrem společnosti Valtra se spojujete  
s týmem profesionálů, kteří vám pomohou  
co nejlépe využít vaše podnikání. Svou 
technickou podporu můžete kontaktovat 
prostřednictvím našeho online zákaznického 
portálu. Telemetrické řešení Valtra Connect 
zaznamenává po celou dobu aktivitu traktoru  
a jeho pohyb pomocí GPS. Můžete si tak 
zobrazit minulá i aktuální data na vašem 
mobilním zařízení. Pomocí těchto údajů můžete 
vy a váš servisní partner společnosti Valtra 
předvídat potřeby údržby a reagovat rychleji 
na řešení drobných problémů a vyhnout 
se dodatečným prostojům a návštěvám 
autorizovaného servisního střediska.

CARE
Naprostá pohoda
Prodloužená záruka Valtra Care vám pokryje 
náklady na případné opravy v budoucnu po 
vypršení standardní jednoleté záruky. Cena 
za prodlouženou záruku se odvíjí od výše 
spoluúčasti délce záruky - max. doba 5 let  
nebo 6000 provozních hodin.

GO
Maximalizujte dobu využitelnosti traktoru
Zajistěte si optimální výkon při zachování 
efektivity provozu a maximalizaci zůstatkové 
hodnoty traktoru již v okamžiku nákupu stroje! 
Servisní smlouvy Valtra Go zajišťují pravidelnou 
a důkladnou údržbu, která prodlouží spolehlivý 
provoz vašeho traktoru Valtra. Náklady na 
údržbu jsou ve srovnání s náklady na následné 
opravy v důsledku nedostatečné údržby malé. 
Servisní balíček Valtra Go zahrnuje všechny 
předepsané práce údržby, které lze pro nové  
i použité stroje až do 10000 provozních hodin.

VÁŠ PRODEJCE VALTRA
Všichni prodejci společnosti Valtra mají odborné 
znalosti týkající se traktorů a přípojných zařízení.
Rozumí po technické stránce vašemu traktoru  
i situacím, s nimiž se setkáváte při své 
každodenní práci. Na svého prodejce se můžete 
vždy obrátit, nejen při nákupu nového traktoru  
a jeho financování, ale poradí vám také s dalším 
vybavením, doplňkovými službami, s údržbou,
servisem nebo s náhradními díly.

CONNECT
DATA O PROVOZU TRAKTORU.

CARE
PRODLOUŽENÁ TOVÁRNÍ 

ZÁRUKA.

GO
SERVISNÍ 
SMLOUVA.
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NÁHRADNÍ DÍLY JIŽ NÁSLEDUJÍCÍ DEN
Komplexní služba náhradních dílů společnosti
Valtra dodává potřebné díly co nejrychleji, ideálně  
do následujícího dne ráno. Tím vám pomáhá udržet 
traktor v produktivním stavu s minimální prodlevou i při 
maximálním vytížení. Štítek AGCO Parts zaručuje, že jste
obdrželi originální náhradní díly od společnosti Valtra, 
které byly pečlivě zkontrolovány a vyzkoušeny.

SPOLEČNOST AGCO UKAZUJE CESTU VPŘED
AGCO je jedním z nejvlivnějších výrobců zemědělských 
strojů na světě – zaujímá vedoucí postavení ve vývoji 
produktů, v technologiích a ve službách zákazníkům.
AGCO je největším výrobcem na světě, který se zaměřuje 
výhradně na zemědělství. Zásluhou řešení založených na 
špičkových technologiích a bohatých zkušenostech  
z celosvětového zemědělství má společnost AGCO
jedinečnou pozici umožnit vám zvyšování vaší produktivity.
Společnost AGCO uspokojuje individuální potřeby 
zákazníků v zemědělství. Velká nabídka značek a služeb 
umožňuje zákazníkům poskytnout přesně to, co potřebují.

VALTRA UNLIMITED
Studio Valtra Unlimited ve výrobním závodě Valtra 
v Suolahti je známo svou schopností přenést přání 
zákazníka do reality. V rámci Unlimited si lze zvolit 
jakoukoliv výbavu a příslušenství, které nejsou  
k dispozici přímo během normálního výrobního procesu 
na montážní lince. Technici ve studiu Valtra Unlimited jsou 
špičkoví odborníci, kteří jsou podporováni zkušenostmi 
a odbornými znalostmi všech pracovníků ve výrobním 
závodě. Tím je zajištěna nejvyšší úroveň kvality  
a bezpečnosti pro naše produkty na míru. Na veškeré 
příslušenství a vybavení nabízené prostřednictvím studia 
Valtra Unlimited se vztahuje záruka výrobce a je pro ně 
rovněž zajištěn servis a  dodávka náhradních dílů.
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VALTRA TEAM 
Valtra Team je náš časopis pro zákazníky, který 
vychází dvakrát ročně. Každé vydání obsahuje užitečné 
informace o posledních inovacích a nejnovějších  
a nejefektivnějších metodách práce. Na internetu jsou  
k dispozici i starší výtisky časopisu, takže si můžete 
přečíst vše, co vás zajímá.

AKADEMIE AGCO 
Traktory a související technologie, zejména systémy 
precizního zemědělství, se vyvíjejí rychlým tempem. 
Vzdělávací projekt Akademie Valtra zajišťuje nepřetržitě 
školení prodejců a servisních techniků, od nichž vždy 
obdržíte nejnovější odborné informace. 

KOLEKCE OBLEČENÍ SPOLEČNOSTI VALTRA 
Nabídka obsahuje vysoce kvalitní oblečení, doplňky 
a příslušenství pro práci i volný čas. Materiály jsou pečlivě 
vybírány podle typu oblečení. Například nejnovější 
kolekce pracovních oděvů se vyznačuje lehkými, a přesto 
mimořádně odolnými materiály. Nepřehlížíme styl ani 
jednotlivé detaily a díky tomu oblečení odráží moderní 
design společnosti Valtra.
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MODEL TRAKTORU A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
MOTOR

Motor, AGCO Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Počet válců 3 4

Maximální výkon [kW] 55 63 70 75 82 89 97

Maximální výkon [k] 75 85 95 100 110 120 130

Maximální točivý moment [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

MOŽNOSTI PŘEVODOVKY

Reverzace pod zatížením PowerShuttle X X X X X X X

12+12 se šesti mechanicky řazenými převodovými 
stupni ve dvou rozsazích

X X X X X X X

HiTech 4: 16+16 se čtyřmi stupni řazenými pod
zatížením ve čtyřech roboticky řazených skupinách

Volitelně Volitelně

Plazivé rychlosti Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

ROZMĚRY

Rozvor [mm] 2250 2430 2500

Délka [mm] (bez předního závaží) 4078 4357 4389

Délka [mm] (s předním závažím) 4424 4703 4735

Výška [mm] (min. index pneu SRI) 2664 2713 2713

Výška [mm] (max. index pneu SRI) 2714 2763 2788

Výška od středu zadní nápravy po střechu [mm] 1963

Poloměr otáčení (rozchod 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Světlá výška vpředu [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Světlá výška uprostřed [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Světlá výška vzadu [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Hmotnost (s náplněmi) [kg] 3500 4000 4500

Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu [%] 40/60

Max. zatížení přední nápravy [kg] 3000 3500

Max. zatížení zadní nápravy [kg] 5000 6400

Max. celková hmotnost [kg] 6200 8500
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MODEL TRAKTORU A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134
PŘEVODOVKA

Řazení převodových stupňů Mechanicky Mechanicky (volitelně PowerShift) Mechanicky

Počet převodových stupňů bez plazivých rychlostí 12 12 (volitelně 16) 12

Počet převodových stupňů s plazivými rychlostmi 24 24 (volitelně 32) 24

Rychlostní rozsah plazivých rychlostí [km] (16.9R38)* 0,14–3,06 (verze 40 km/h)

Rychlost traktoru [km/h] 40 40 40

HYDRAULIKA

Hydraulický systém Zubové čerpadlo

Max. výkon čerpadla  [l/min] 65 98

Množství oleje k dispozici pro nářadí [l] 20 32

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Výkyv přední nápravy, všechny polohy [°] +/- 10°

Max. úhel natočení kol [°] 55

BRZDY

Brzdy, zadní Mokré vícelamelové, 4 brzdové lamely na každé straně

Brzdy, přední  –

PNEUMATIKY

Max./min. index pneu SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

VÝVODOVÝ HŘÍDEL (3 NEBO 2 RYCHLOSTI)

Zapínání vývodové hřídele Elektrohydraulické Elektrohydraulické

540/540E (standardně) Při otáčkách motoru: 1920/1560 Při otáčkách motoru: 1920/1560

540/1000 (volitelně) – Při otáčkách motoru: 1920/1560

540/540E/1000 (volitelně) – Při otáčkách motoru: 1920/1560

ZADNÍ ZÁVĚS

Maximální zvedací síla 
zadního tříbodového závěsu  [kg]

3000 4300 5200
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*A104 rychlostní rozsah (SRI 800 mm) při otáčkách motoru 2200 ot/min



ZBRUSU NOVÁ SÉRIE A,
NA MÍRU VAŠIM
POTŘEBÁM A PŘÁNÍM.

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

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

Traktory vyobrazeny v tomto prospektu mohou mít speciální volitelnou výbavu. Možnost změn, všechna práva vyhrazena.

Valtra je celosvětová značka společnosti AGCO. 
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WORKING
MACHINE


