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PRACUJEMY CIĘŻKO, 
ABY UŁATWIĆ TWOJĄ 
PRACĘ
W firmie Valtra naszym głównym celem jest 
zrozumienie Twoich potrzeb i zapewnienie 
najlepszych wrażeń z użytkowania ciągnika.  
Jeśli szukasz małej i skutecznej maszyny, 
ciągnik z serii A będzie idealnym rozwiązaniem. 
Ma wiele cech swoich większych braci, które 
udało się zamknąć w kompaktowej formie. Jest 
lekki i zwinny, przyjemnie się prowadzi i nie czuć 
żadnego uszczerbku mocy podczas jazdy. Wejdź do 
przestronnej kabiny, usiądź wygodnie i sprawdź,  
jak działa w praktyce. Ta maszyna jest stworzona 
do pracy.

Wielokrotnie nagradzana seria A 
jest doskonałym przykładem naszej 
zasady projektowania: forma podąża 
za funkcjonalnością. Maszyny z tej serii 
oferują niezrównaną równowagę między 
zwinnością ruchu a optymalną mocą, 
zarówno podczas jazdy po gruncie, jak 
i pracy z podłączonymi maszynami.  

Jak zawsze w przypadku ciągników Valtra, 
seria A jest łatwa w obsłudze i niezawodna 
w każdych okolicznościach.

Zawsze myślimy o Tobie oraz Twoim 
dniu pracy, a wyjątkową zaletą serii 
A jest kabina i ergonomia. Wygodna 
i funkcjonalna kabina ułatwia wsiadanie 

i wysiadanie. Siedząc w wygodnym fotelu, 
masz doskonałą widoczność otoczenia, 
a także pełną kontrolę nad pracą dzięki 
nowemu i zaktualizowanemu interfejsowi 
użytkownika.
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KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ
Kabina została zaprojektowana 
tak, aby zapewnić Ci komfort pracy. 
Zyskujesz dużo miejsca, doskonały 
dostęp do elementów sterujących 
i świetną widoczność. Wejdź, usiądź 
i poczuj się jak w domu.

SPECJALISTA OD ŁADOWACZY 
CZOŁOWYCH
Pochyła maska i duże okna zapewniają doskonałą 
widoczność obszaru roboczego, a rama 
wsporcza ładowacza czołowego jest fabrycznie 
zintegrowana z podwoziem ciągnika, co zapewnia 
płynną i bezproblemową pracę.

DWA RODZAJE 
PRZEKŁADNI
Można wybrać 
jedną z dwóch opcji: 
przekładnię elektro-
hydrauliczną HiTech4 
lub przekładnię 
mechaniczną GL. 
Obie są łatwe w użyciu 
i pozwalają pracować 
dużo łatwiej.

MAŁY GIGANT
Seria A ma niewielkie 
rozmiary, ale dużą 
wydajność. Gdziekolwiek 
jesteś, od ciasnych 
przestrzeni po otwarte pola, 
daje Ci moc do wykonania 
zadania.
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WSKAKUJ 
I RUSZAJ
Seria A to Twoja idealna maszyna do pracy. Usiądź 
w fotelu kierowcy i przekonaj się, dlaczego tak jest. 
Przestronna kabina pozwala od razu zabrać się do 
pracy – nic nie zakłóca Twoich ruchów a wszystko, 
czego potrzebujesz, znajdziesz w zasięgu ręki.

Seria A to kompaktowe ciągniki, 
które zapewniają dużą wydajność 
i komfort przez cały dzień. Ich 
kabiny są ergonomiczne i ciche 
oraz zapewniają doskonałą 
widoczność we wszystkich 
kierunkach. 

Valtra dostarcza ciągniki idealnie 
dostosowane do Twoich potrzeb. 
Wszystkie siedem modeli serii A 

jest dostępnych z łatwą w obsłudze 
przekładnią mechaniczną GL. 
Nasze popularne modele o mocy 
105 i 115 KM są również dostępne 
z czterostopniową, elektronicznie 
sterowaną przekładnią Powershift 
HiTech4. Wszystkie ciągniki serii 
A są wyposażone w renomowaną 
przekładnię nawrotną firmy Valtra 
obejmującą zintegrowany hamulec 
ręczny.

2. ZOBACZ WSZYSTKO
DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH
Nasza kabina zapewnia doskonałą widoczność do przodu i na 
boki, w tył (do kontrolowania osprzętu) i w górę do przodu (do 
pracy z ładowaczem czołowym).

3. PRACA
WYDAJNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Seria A jest ergonomiczna, łatwa 
w obsłudze i ma moc niezbędną do pracy 
z maszynami towarzyszącymi.

1. DOSTĘP   
NIC NIE ZAKŁÓCA TWOICH RUCHÓW
Skorzystaj z bezpiecznych, 
ułatwiających dostęp schodów, 
odchyl kolumnę kierownicy, aby 
uzyskać wygodny dostęp do 
pedałów i ciesz się wygodnym 
fotelem zapewniającym idealną 
pozycję za kierownicą.
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4. MODELE GL
ŁATWA W UŻYCIU PRZEKŁADNIA MECHANICZNA 
Łatwa w użyciu i prosta pod względem mechanicznym 
konstrukcja. Zapewnia podstawowe biegi 12+12R – lub 
więcej dzięki opcji HiTech2 / biegom pełzającym – co  
pozwala pracować dużo łatwiej.

10. CONNECT, 
CARE & GO 
SERIA A TO ROZWIĄZANIE 
POŁĄCZONE
Monitoruj aktywność swojego 
ciągnika dzięki rozwiązaniu 
telemetrycznemu Valtra 
Connect, ciesz się spokojem 
dzięki rozszerzonej umowie 
gwarancyjnej Valtra Care 
i zmaksymalizuj czas pracy dzięki 
umowie serwisowej Valtra Go.

5. MODELE HITECH4
ELEKTROHYDRAULICZNIE STEROWANIA PRZEKŁADNIA
Zaawansowane rozwiązanie pozbawione dźwigni 
biegów i oferujące prędkość dopasowaną do 
wykonywanej pracy, a w dodatku łatwe w użyciu.

9. NISKI KOSZT 
POSIADANIA
WYDAJNY I PRODUKTYWNY
Przystępny cenowo zakup 
to dopiero początek: 
porównaj niskie koszty paliwa 
i serwisowania z wydajnością 
ciągnika i sprawdź, ile zyskasz. 

7. ŁADOWACZ 
MA ZNACZENIE
ZAPROJEKTOWANY DO PRACY Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM
Wyważone podwozie sprawia, że praca z wysokiej 
jakości ładowaczami czołowymi firmy Valtra jest łatwa 
i bezpieczna. Doskonała widoczność i sterowanie 
elektrohydrauliczne dodatkowo poprawiają działanie.

6. WYDAJNY UKŁAD 
HYDRAULICZNY
WYKORZYSTAJ W PEŁNI MOŻLIWOŚCI 
SWOICH NARZĘDZI
Ciągniki z serii A są wyposażone 
w pompę hydrauliczną o wysokiej 
wydajności, która umożliwia 
efektywną pracę z maszynami 
i ładowaczem czołowym.

8. ŁATWE 
SERWISOWANIE
STWORZONY DO NIEUSTANNEJ 
PRACY
Pięć szybkich punktów kontroli 
gwarantuje brak przestojów  
w ciągu dnia pracy. Wszystkie 
czynności serwisowe są łatwe  
do wykonania.
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SPECJALISTA OD 
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
Seria A została zaprojektowana tak, aby zapewnić 
pełną kontrolę nad ciągnikiem i ładowaczem czołowym, 
dzięki czemu pozwala pracować bezpiecznie i wydajnie 
w dowolnych warunkach. Kompaktowe rozmiary 
zapewniają mały promień skrętu. Z kolei duże okna kabiny 
i niezakłócony widok dają doskonałą widoczność ładunku 
i otoczenia, nawet przy podniesionym ładowaczu. 
Sam ładowacz czołowy ma wyprofilowane ramiona 
wysięgnika dostosowane do linii maski ciągnika, które 
zapewniają jeszcze lepszą widoczność.
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1. Lekka i nowoczesna konstrukcja ramy 
z zabudowanymi przewodami

2. Kształt wyprofilowanych równoległych 
ramion wysięgnika dostosowany do linii 
maski ciągnika

3. Doskonała widoczność wszystkich 
obsługiwanych maszyn i osprzętu

4. Wysoka wydajność pompy dla 
efektywnej pracy z ładowaczem 
czołowym

5. Opcjonalne okno dachowe 
zapewniające doskonałą widoczność 
przed ciągnikiem

6. Podłokietnik z joystickiem do obsługi 
ładowacza czołowego

7. Amortyzacja ładowacza SoftDrive 
i precyzyjne samopoziomowanie

8. Szybkozłącze Lock-And-Go do 
szybkiego mocowania i odłączania 
ładowacza

9. Fabrycznie montowana zintegrowana, 
wytrzymała rama wsporcza
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ZAPROJEKTO-
WANA Z MYŚLĄ 
O KIEROWCY
Ciągniki Valtra są projektowane od 
samego początku w taki sposób, 
aby zapewnić lepsze wyniki pracy. 
Każda dodawana funkcja i każdy 
unowocześniany przez nas detal jest 
wprowadzany z myślą o łatwości 
użytkowania, wygodzie i komforcie.

2-OBWODOWE HAMULCE PRZYCZEPY
Piąta generacja serii A może być wyposażona 
w 2-obwodowe hamulce przyczepy: pneumatyczne 
lub hydrauliczne, które pomagają zachować 
zgodność z przepisami UE. Ciągniki automatycznie 
wykrywają rodzaj układu hamulcowego przyczepy, 
dzięki czemu można używać zarówno przyczep 
z pojedynczym przewodem hamulca hydraulicznego, 
jak i tych z podwójnym przewodem.

Niektórych szczegółów możesz nawet nie 
zauważyć. Co więcej, było to naszym celem. Jedną 
z niezauważalnych cech powinien być hałas. 
Kabina serii A została zaprojektowana z myślą 
o niskim poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 
75 dB. Konstrukcja kabiny jest kolejnym świetnym 
przykładem doskonałości – jest wąska z przodu, 
aby pomóc Ci poruszać się w ciasnych miejscach, 
np. budynkach inwentarskich lub gęstych lasach, 
a jednocześnie szeroka w środkowej części, aby 
zapewnić maksymalny komfort pracy.

DOSKONAŁY WIDOK
Cały ciągnik został 
zaprojektowany z myślą 
o doskonałej widoczności 
przez cały rok. Począwszy 
od kompaktowego silnika 
i pochyłej maski, zapewnia on 
najlepszą na rynku widoczność 
do przodu i w dół. Przestronna, 
sześciosłupkowa kabina ma 
zakrzywioną u góry przednią 
szybę i szeroki słupek A 
zapewniający doskonałą 
widoczność do przodu, a także 
dużą tylną szybę i krótki dach 
zapewniający fenomenalną 
widoczność do tyłu. Dzięki 
opcjonalnemu siedzeniu 
obracanemu w zakresie 180° 
idealnie nadaje się do zadań 
specjalnych, takich jak prace 
leśne. Opcjonalnie oferujemy 
także mocne światła robocze 
– tylne i górne – dzięki którym 
będziesz zawsze widzieć, co 
robisz. 
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Telemetria AGCO dla klienta 
System w pełni zorientowany na 

klienta i użytkownika

AUTOTRACTION WE 
WSZYSTKICH MODELACH
Słynna funkcja AutoTraction firmy 
Valtra umożliwia jazdę serią A 
bez dotykania sprzęgła. Dzięki tej 
funkcji można zatrzymać ciągnik, 
po prostu naciskając hamulce, a po 
ich zwolnieniu ciągnik ponownie 
ruszy. Funkcja AutoTraction jest 
zawsze dostępna i gotowa do uży-
cia. Można ją włączyć lub wyłączyć 
poprzez przestawienie wytrzyma-
łego przełącznika kołyskowego na 
słupku B. W razie potrzeby można 
także łatwo załączyć sprzęgło, na-
ciskając oba pedały hamulca przy 
prędkości poniżej 20 km/h.
Ponadto wszystkie ciągniki serii 
A są wyposażone w renomowaną 
przekładnię nawrotną firmy Valtra 
obejmującą zintegrowany hamulec 
postojowy.

ŁATWE STEROWANIE HYDRAULICZNE
Wszystkie modele serii A są standardowo wyposażone 
w elektrycznie sterowany podnośnik AutoControl, który 
zapewnia udźwig dostosowany do wielkości ciągnika. 
Hydraulika typu otwartego zapewnia szybką obsługę za-
równo ładowacza czołowego, jak i maszyn. Twój ciągnik 
może być wyposażony w maksymalnie trzy zawory ze-
wnętrzne oraz opcjonalny regulator przepływu hydrauliki. 
Zawory są wyposażone w szybkozłącza, które ułatwiają 
podłączanie i odłączanie maszyn.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect to nasze rozwiązanie telemetryczne, 
które nieustannie rejestruje aktywność ciągnika i poło-
żenie GPS. Historię i dane można przeglądać w czasie 
rzeczywistym na urządzeniu mobilnym w dowolnym 
miejscu i o dowolnej porze. Korzystając z tych danych, 
Ty i Twój partner serwisowy Valtra możecie przewidy-
wać potrzeby serwisowe, szybciej reagować na drobne 
problemy i unikać dodatkowych wizyt w autoryzowanym 
centrum serwisowym. 

Rozwiązanie Valtra Connect jest dostępne dla  
wszystkich ciągników serii A, zarówno modeli GL,   
jak i HiTech4.

ULEPSZONY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Piąta generacja serii A zawiera wiele ulepszeń, które 
ułatwiają obsługę ciągnika. Obejmują one włącznik / 
wyłącznik funkcji Autotraction, nowy pedał przyspieszenia 
i ulepszony przełącznik tylnego podnośnika. 

Modele HiTech4 są również wyposażone w przełączniki 
napędu na cztery koła i blokady mechanizmu różnicowego, 
zewnętrzny włącznik / wyłącznik WOM na tylnym błotniku 
oraz elektroniczny podłokietnik ułatwiający sterowanie 
maszynami i ładowaczem czołowym.
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HITECHMODEL GL
• Rewolucyjny Powershift : 

4PS 
• Hydraulika typu otwatrego  

z 3 mechanicznymi 
zaworami zewnętrznymi.

• Środkowy podłokietnik
• 2 modele A105, A115

ŁATWE W UŻYCIU 
PRZEKŁADNIE 
VALTRA
5. generacja serii A obejmuje siedem wysokowydajnych 
modeli. Wszystkie z nich są dostępne w wersjach 
GL z łatwą w obsłudze przekładnią mechaniczną. 
Przekładnia GL jest najlepszą mechaniczną przekładnią, 
jaką kiedykolwiek stosowano w ciągnikach tych 
rozmiarów, a 12 biegów do przodu i 12 biegów 
wstecznych zostało podzielonych na dwa zakresy,  
aby zminimalizować przesunięcia dźwigni.

Przekładnia elektrohydrauliczna 
HiTech4 dostępna jest w modelach 
z podwoziem w rozmiarze M. W mo-
delach z podwoziem w rozmiarze S 
wprowadziliśmy przekładnie HiTech2. 
Przekładnia HiTech2 ma 24 biegi 
do przodu i 24 biegi wsteczne z 6 
zsynchronizowanymi biegami w 2 
zakresach. Obejmuje ona również 
przekładnię PowerShuttle z 2 biegami 
Powershift i funkcją Speedmatching. 
Aby zwiększyć precyzję, model 
HiTech2 ma szeroki zakres roboczy 
z 12 biegami obejmującymi prędkości 
od 7 do 17 km/h.

Wszystkie trzy typy podwozi mogą 
być wyposażone w przekładnię 
12+12R z sześcioma biegami w każ-
dym z dwóch zakresów prędkości. 
Przekładnia sterowana elektrycznie 
HiTech4 jest dostępna dla podwozia 
w wersji M oraz ma cztery zakresy 
i cztery biegi Powershift, które mogą 
być również sterowane automatycz-
nie. Przełącznik kołyskowy przyspie-
sza i ułatwia przełączanie zakresów 
biegów. Pełną prędkość jazdy można 
osiągnąć przy zmniejszonej prędkości 
obrotowej silnika, co pozwala oszczę-
dzać paliwo. Wszystkie modele są 
standardowo wyposażone w napęd na 
cztery koła i funkcję Autotraction.

MODEL
PODWOZIE S 

A75–95
PODWOZIE M 
A105 I A115

PODWOZIE L
A125 I A135

Moc silnika 75, 85, 95 KM 105, 115 KM 125, 135 KM

Silnik

Nowe, 3-cylindrowe 
silniki STAGE V z serii 

Compact od
AGCO Power

Nowe, 4-cylindrowe 
silniki STAGE V z serii 

Compact od 
AGCO Power

Nowe, 4-cylindrowe 
silniki z serii Compact 

od
AGCO Power

Rozstaw osi 2250 mm 2430 mm 2500 mm

Przekładnia

MODELE GL
Przekładnia sterowana 

mechanicznie

Przekładnia nawrotna 
PowerShuttle firmy Valtra 

12+12R 
lub HiTech2 24+24R

Przekładnia nawrotna 
PowerShuttle firmy 

Valtra 12+12R

Przekładnia nawrotna 
PowerShuttle firmy 

Valtra 12+12R

MODELE HITECH 4
Przekładnia sterowana 

elektronicznie 
z opcjonalnym biegami 

pełzającymi

Valtra HiTech 4 
z czterostopniowym 

PowerShift; przekładnia 
16+16R

Sterowanie elektryczne, 
brak dźwigni biegów

ZBUDUJ WŁASNY CIĄGNIK Z SERII A FIRMY VALTRA
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KOMPAKTOWE SILNIKI 
STAGE V

Najnowsze modele serii A są napędzane 
silnikami AGCO POWER MBTN-D5 Trzy 
najmniejsze modele mają 3-cylindrowe sil-
niki o pojemności 3,3 litra, natomiast cztery 
największe – 4-cylindrowe silniki o pojem-
ności 4,4 litra. Te łatwe w obsłudze silniki są 
wyposażone w najnowocześniejsze techno-
logie, takie jak wtrysk paliwa Common Rail 

pod ciśnieniem 1600 bar i czterozaworowe 
głowice cylindrów. Ponadto mają 600-go-
dzinny okres międzyserwisowy. 

Kompaktowe rozmiary silnika oznaczają 
mniejsze wymiary maski i zapewniają 
doskonałą widoczność w kierunku jazdy, 
a układ oczyszczania gazów spalino-

wych Stage V znajdujący się pod kabiną 
nie zasłania widoku. Kompletny pakiet 
obejmuje DOC, DPF i SCR wykorzystują-
cy płyn AdBlue. Ponieważ ciągnik nie jest 
wyposażony w moduł recyrkulacji gazów 
spalinowych (EGR), silnik zawsze korzysta 
ze świeżego, czystego powietrza.

Wraz z 5. generacją serii A otrzymujesz więcej mocy 
dzięki zaawansowanym i kompaktowym silnikom. 
Wszystkie modele o średnim i dużym podwoziu 
z czterocylindrowymi silnikami mają teraz o 5 KM więcej 
niż poprzednia generacja.

SYSTEM OCZYSZCZANIA  
SPALIN „WSZYSTKO W JEDNYM” 
z katalizatorem utleniającym (DOC),
filtrem cząstek stałych (DPF) oraz
selektywną redukcją katalityczną (SCR).
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ŁATWA KONSERWACJA NA CO DZIEŃ  
Wystarczy pięć szybkich czynności kontrolnych, 
aby zapewnić nieprzerwane działanie przez cały 
dzień pracy. Wszystkie czynności serwisowe są 
łatwe do wykonania.

Wizualna kontrola pod kątem nieszczelności opon 
i wycieków oleju. Oczyszczenie kratek i chłodnicy.

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego.

Sprawdzenie poziomu paliwa i płynu AdBlue.

Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego.

Sprawdzenie poziomu oleju przekładniowego.

NIEUSTANNA KOMUNIKACJA 
STAŁA KONTROLA
Ciężko pracujecie. Często w trudnym i zmiennym otoczeniu, wykonując pięć 
czynności na raz, od świtu do nocy, przemierzając duże odległości. Naszym 
zadaniem jest jak najbardziej ułatwić obsługę ciągników wykorzystywanych 
do tej pracy. Nasza koncepcja usług serwisowych Connect, Care oraz Go jest 
niezwykle praktyczna, przez co ułatwia codzienną eksploatację i obsługę 
techniczną, bez żadnych dodatkowych kosztów dla właściciela. Doświadczenia 
klienta nie wynikają jedynie z jakości ciągnika lub momentu jego zakupu – są 
one także definiowane przez naszą firmę, naszych partnerów i ogromną sieć 
dealerów, którzy zapewniają pomoc przez cały cykl życia ciągnika.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

SPOKOJNA PRACA. 
BEZ ŻADNYCH 
PROBLEMÓW.
Wierzymy w płynny przepływ informacji pomiędzy naszymi 
klientami, dealerami, maszynami i fabryką Valtra. Połą-
czenie z naszym systemem umożliwia wybór określonych 
pakietów serwisowych i gwarancyjnych, dostosowanych 
do indywidualnych oczekiwań i wymagań. My zajmujemy się 
Tobą, a Ty spokojnie zajmujesz się swą pracą.

STAŁY KONTAKT - W DOWOLNYM MIEJSCU I CZASIE
Wybór produktów Valtra skutkuje możliwością stałej komunikacji 
z zespołem specjalistów, którzy pomagają rozwijać działalność 
naszych klientów. Z lokalnym biurem obsługi klienta można 
kontaktować się przez internetowy portal zapewniający także 
stały dostęp do instruktaży, informacji umownych oraz usług 
związanych z posiadanymi urządzeniami. Valtra Connect to 
rozwiązanie telemetryczne, które nieustannie rejestruje aktyw-
ność ciągnika oraz jego położenie względem GPS. Może ono 
wyświetlać dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym na 
urządzeniu mobilnym, zapewniając do nich dostęp w każdym 
momencie i w każdym miejscu. Dzięki tym danym operator oraz 
partner serwisowy Valtra mogą przewidywać potrzeby serwiso-
we i szybciej reagować na mniejsze problemy, a także unikać 
nieplanowanych wizyt w autoryzowanym centrum serwisowym.

CAŁKOWITY SPOKÓJ
Umowy o rozszerzoną gwarancję Valtra Care zapewniają 
całkowity spokój naszych klientów oraz zabezpieczenie przed 
dodatkowymi kosztami napraw części niezużywających się. 
Usługi Care umożliwiają ustalenie kosztów ogólnych przy 
zakupie ciągnika Valtra lub gdy standardowa gwarancja utraci 
ważność. Są one elastyczne, oferują trzy poziomy udziału 
własnego i zapewniamy je przez okres do 5 lat lub 6000 
godzin pracy ciągnika.

MAKSYMALIZACJA SPRAWNOŚCI CIĄGNIKA
Teraz nasi klienci mogą ustalić koszty w chwili zakupu 
ciągnika Valtra i zapewnić jego optymalne osiągi, gwarantu-
jąc jednocześnie wydajność i maksymalizując jego wartość 
rezydualną! Umowy serwisowe Valtra Go zapewniają regular-
ną i szczegółową obsługę techniczną, która znacznie wy-
dłuża okres niezawodnego działania ciągnika Valtra. Koszty 
obsługi technicznej są niewielkie w porównaniu z kosztami 
ponoszonymi w wyniku jej braku. Pakiet serwisowy Valtra Go 
obejmuje wszystkie przewidziane czynności obsługi technicz-
nej w zakresie do 10 000 godzin, w odniesieniu do ciągników 
nowych i używanych.

CONNECT
DOSTĘP DO 

DANYCH CIĄGNIKA, 
INFORMACJI I USŁUG

CARE
ROZSZERZONA 

GWARANCJA FABRYCZNA

GO
UMOWA  

O OBSŁUGĘ 
TECHNICZNĄ
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STABILNE FINANSE 
Z KONTROLĄ 
WYDATKÓW
Każde gospodarstwo rolne jest w jakiś sposób 
wyjątkowe. Każde ma swoje szczególne 
potrzeby i problemy. Dlatego oferujemy 
elastyczne rozwiązanie pozwalające 
opanowanie kosztów działalności.

Niekiedy trudno jest przewi-
dzieć płynność finansową 
gospodarstwa, bo zależy od 
wielu czynników zewnętrz-
nych. Nie każdy sezon jest 
taki sam, a ceny na rynku 
nie są stałe, dlatego czasami 
trudno jest opanować finanse. 
Jeśli zależy ci na rentowno-
ści i spokoju ducha, musisz 
zadbać o stabilność finansów 
gospodarstwa i kontrolować  
w pełni wydatki.

Maszyny i narzędzia są nie-
zbędną częścią działalności 
rolniczej, ale ich zakup wiąże 
się z dużymi kosztami. W róż-
nych sytuacjach potrzebujesz 
różnych rozwiązań, takich jak 
elastyczne modele własności. 

Finansowanie ciągników 
Valtra jest teraz łatwiejsze 
i bardziej elastyczne niż kie-
dykolwiek wcześniej. Dzięki 
programowi Buy, Rent, Lease 
(Zakup, Wynajem, Leasing) 
oferowanemu przez AGCO 
Finance, jesteśmy w sta-
nie zbudować rozwiązanie 
finansowe spełniające Twoje 
potrzeby. Razem z usługą 
Connect, Care & Go jest to 
najlepszy sposób, aby Twoja 
działalność była opłacalna 
i stabilna.

POROZMAWIAJMY!

LEASING
LEASING OPERACYJNY 

Z MOŻLIWOŚCIĄ 
ZAKUPIENIA UMOWY 

SERWISOWEJ

WYNAJEM
WYNAJEM 

KRÓTKOTERMINOWY  
Z USŁUGAMI  

W KOMPLECIE

CIĄGNIK NA WŁASNOŚĆ 
Z DODATKOWYM 

PAKIETEM CONNECT, 
CARE & GO

ZAKUP
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TWÓJ WŁASNY DEALER VALTRA
Każdy dealer produktów Valtra posiada 
najlepszą specjalistyczną wiedzę na temat 
ciągników i wyposażenia dodatkowego 
w danym rejonie. Rozumie on aspekty tech-
niczne każdego ciągnika oraz wyzwania, 
którym jego właściciel musi stawić czoła. 
Każdy dealer jest zawsze gotów udzielić po-
mocy i zaoferować najlepszej jakości usługi 
w zakresie doradztwa, obsługi technicznej, 
napraw i części zamiennych oraz oczywi-
ście zakupu nowego urządzenia. Dealerzy 
produktów Valtra to niezależni przedsiębior-
cy. Co roku AGCO przeprowadza audyty 
swych dealerów i zapewnia, że oferowane 
przez nich usługi mają najwyższą możliwą 
jakość.

ORYGINALNE CZĘŚCI I WYSOKIEJ  
JAKOŚCI AKCESORIA – ZAWSZE  
DOSTĘPNE
Kompleksowe usługi Valtra w zakresie 
części zamiennych zapewniają dostęp do 
wszystkich potrzebnych części – już następ-
nego dnia. Pozwala to utrzymać sprawność 
ciągników w czasie intensywnych prac zwią-
zanych z orką lub zbiorami. Etykieta AGCO 
Parts zapewnia, że otrzymane części za-

mienne Valtra są oryginalne, tzn. dokładnie 
sprawdzone i przetestowane.

AGCO ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ  
JAKOŚĆ, MY ZAPEWNIAMY  
PRZYSTĘPNE CENY
AGCO Finance dostosowuje rozwiązania 
finansowe do przepływu gotówki oraz dzia-
łalności naszych klientów. Klient przeka-
zuje informacje na temat kwot, które jest 
w stanie wydać miesięcznie, a my tworzymy 
elastyczny harmonogram płatności dostoso-
wany do potrzeb danej działalności, biorąc 
pod uwagę oczywiste zmiany sezonowe.

Jako pełnoprawny usługodawca zapew-
niamy także usługi finansowe w zakresie 
leasingu, wypożyczania urządzeń i ubez-
pieczeń. Nasze usługi mogą różnić się 
w różnych krajach, dlatego zawsze należy 
sprawdzać dostępne oferty na naszej stro-
nie lub w siedzibie najbliższego dealera.

VALTRA TEAM 
Valtra Team to magazyn skierowany do 
naszych klientów i publikowany dwa razy 
w roku. Każde jego wydanie zawiera przy-
datne informacje na temat najnowszych 
innowacji oraz najbardziej wydajnych metod 

pracy. Nasi klienci mają także dostęp do 
wydań archiwalnych i mogą czytać artykuły 
opublikowane nawet w 2000 roku.

AGCO ACADEMY 
Rozwój ciągników i powiązanych z nimi 
technologii, a w szczególności rozwiązań 
dotyczących rolnictwa precyzyjnego, jest 
niezwykle szybki. Valtra Academy stale 
 szkoli dealerów Valtra oraz mechaników 
serwisowych, aby utrzymywać ich doskona-
łą i aktualną specjalistyczną wiedzę na tak 
wysokim poziomie także w przyszłości.

KOLEKCJA VALTRA
Kolekcja Valtra to wysokiej jakości ubrania 
i akcesoria do pracy i odpoczynku. Dobór 
materiałów i wszystkich szczegółów został 
dokładnie przemyślany. Ubrania te odzwier-
ciedlają nowoczesny styl projektowania 
produktów Valtra, co podkreślają lekkie, lecz 
niezwykle wytrzymałe materiały łączące 
w sobie styl z funkcjonalnością.
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PAKIETY 
WYPOSA-
ŻENIA

3. DOSTOSUJ DO SWOICH 
POTRZEB

2. WYBIERZ ŁADOWACZ 
CZOŁOWY

1. DODAJ PAKIET OPCJI

3. VALTRA UNLIMITED2. ŁADOWACZE 
CZOŁOWE
Seria A doskonale sprawdza się 
w pracy z ładowaczem czołowym. 
Jego obsługę można aktywować za 
pomocą specjalnego pakietu opcji. 
Pakiet ten doskonale uzupełnia się 
z świetną widocznością oraz ma-
łym promieniem skrętu i obejmuje: 
montowany fabrycznie i testowany 
zestaw ładowacza czołowego 
i ramy wsporczej

Możesz dodać opcje z asortymentu 
Valtra Unlimited do modeli HiTec4, 
aby dopasować swój ciągnik 
dokładnie do swoich potrzeb. 

Zbudowanie funkcjonalnej maszyny we 
współpracy z Valtra to niepowtarzalne 
doświadczenie. Oferujemy setki różnych 
akcesoriów i opcji do wyboru, co daje 
nieskończoną liczbę różnych kombinacji. 
Ponieważ kompletowanie i wybieranie 
może być trudne, oferujemy teraz opłacalne 
pakiety opcji wyposażenia, które pomogą  
Ci w podejmowaniu decyzji. 

Pakiety opcji ułatwiają dobór nowego 
ciągnika: nie umknie Ci nic ważnego, 
w tym cena odsprzedaży ciągnika. 
Zakupiony w pakiecie sprzęt jest tańszy 
niż w przypadku osobnego zamówienia. 
Co najlepsze, pakiety opcji nie ograniczają 
możliwości dobrania dodatkowych funkcji 
z asortymentu studia Unlimited.

1. KOMFORT
Pakiet Komfort to zupełnie inna 
wygoda pracy ciągnikiem. Dostępny 
jest dla wszystkich modeli serii A. 
Wyposażenie w pakiecie Komfort:

• WOM 3-prędkości 540/540E/1000 
(tylko modele HiTech4) 

• 3 tylne zawory

• Amortyzowana kabina (tylko modele 
HiTech4)

• Fotel z zawieszeniem 
pneumatycznym

• Fotel pasażera

• Dodatkowe reflektory drogowe górne 
oraz tylne światła LED

• 4 przednie i 4 tylne światła robocze
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TY ZNAJDZIESZ ZADANIE.  
MY ZNAJDZIEMY 
ROZWIĄZANIE.
Garnitury i ciągniki – to dwie rzeczy, które 
są najlepsze, gdy są przygotowane na miarę. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o zmieniające się 
potrzeby zawodowe, czy o chęć wyróżnienia się 
z tłumu, zawsze istnieje powód, aby skorzystać 
z opcji Unlimited. Czegoś potrzebujesz? O czym 
marzysz? Nie ma problemu. Możesz na nas liczyć. 
Dostępne dla modeli HiTech4.

Dzięki indywidualnym rozwiązaniom Valtra 
Unlimited Twój ciągnik będzie prawdziwym 
pojazdem wielofunkcyjnym. Zbudowany 
zgodnie z Twoimi specyfikacjami, zapewnia 
konstrukcję, wygodę i funkcje potrzebne do 
działania w każdym środowisku. 

FORMA, FUNKCJA, STYL
Valtra Unlimited zapewnia większą wszech-
stronność, od ładowaczy czołowych i WOM 
po specjalne kolory do prac komunalnych. 
Ciągniki serii A 5. generacji są gotowe do 
pracy również tyłem, a dzięki funkcjom 
z asortymentu Unlimited możesz dostoso-
wać swój egzemplarz do profesjonalnych 
prac leśnych. Dostępne opcje obejmują ele-
menty ochronne do prac w lesie oraz zrywki 

drewna. Możesz również wybrać wykończe-
nie kabiny i złożyć zamówienie na specjalne 
elementy, które zwiększą przyjemność 
płynącą z użytkowania ciągnika.

WYPOSAŻENIE FABRYCZNE
Wszystkie akcesoria i wyposażenie 
montowane w studiu Valtra Unlimited są 
objęte gwarancją fabryczną, a nasza firma 
zapewnia także ich serwisowanie i części 
zamienne.

Akcesoria i wyposażenie w ofercie Valtra 
Unlimited obejmują również: dodatkowe 
oświetlenie, układ centralnego smarowania, 
systemy audio i wiele, wiele więcej.
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ADANE TECHNICZNE 
CIĄGNIKÓW SERII A
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*Długość A Szerokość

75 - 135 KM

MODEL
MOC MAKSYMALNA MAKS. MOMENT OBR.
KM kW STD

A75 75 56 315

A85 85 63 350

A95 95 70 355

A105 105 78 435

A115 115 86 455

A125 125 93 520

A135 135 100 540

KG

Maksymalna waga 
całkowita [kg]

A75 - A95:  6200
A105-A115:  8500
A125-A135:  8500

Masa ciągnika gotowego 
do pracy

A75 - A95:  3700
A105-A115:  4300
A125-A135:  4540

Szerokość z błotnikami

Bez poszerzeń:  1858
Wąskie:  2028
Szerokie:  2320

Szerokości

A75 - A95:  2068-2207
A105-A115:  2068-2250
A125-A135:  2139-2361
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MODEL
MAŁY ŚREDNI DUŻY

A75-A95 A105-A115 A125-A135

SILNIK

Silnik, AGCO Power 33 MBTN-D5 44 MBTN-D5 44 MBTN-D5

Liczba cylindrów 3 4 4

Pojemność skokowa [l] 3,3 4,4 4,4

Maks. moc przy obr. silnika [obr./min] 2000 2000 2000

Prędkość znamionowa [obr./min] 2200 2200 2200

Maks. moment obr. przy obr. silnika [obr./min] 1500 1500 1500

Prędkość obr. biegu jałowego [obr./min] 850

Najniższa prędkość obr. (rewers na P) [obr./min] 700

Interwał wymiany oleju silnikowego [h] 600

Norma emisji spalin Stage V

Układ oczyszczania spalin  DOC + DPF + SCR

PRZEKŁADNIA

Modele GL 12+12R 12+12R 12+12R

HT2 24+24R

HT4 16+16R

HT4 z biegami pełzającymi 32+32R

STD prędkość przy 2200 obr./min [km/h] 2,0 - 40
Najniższa prędkość na biegu pełzającym  

przy 2200 obr./min [km/h] 0,15

HYDRAULIKA

Udźwig tylnego podnośnika (maks.) [kN] 3000 4300 5200

Rodzaj hydrauliki Układ otwarty

Liczba mechanicznych zawrów hydrauliki zewn. 2 lub 3

Maks. wydajność pompy, [l/min] 65 98 98

Przekładnia i olej hydrauliczny [l] 60 65 65

Olej hydrauliczny dostępny do osprzętu [l] 20 32 32

WOM w modelach GL

Typ załączania Elektrohydrauliczny

540 / 1000 przy obr. silnika [obr./min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 przy obr. silnika [obr./min] 1920 / 1560 / 1960

WOM w modelach HT4

Typ załączania Elektrohydrauliczny

540 / 1000 przy obr. silnika [obr./min] 1920 / 1960

540 / 540E / 1000 przy obr. silnika [obr./min] 1920 / 1560 / 1960

MODEL
MAŁY ŚREDNI DUŻY

A75-A95 A105-A115 A125-A135

WYMIARY

Rozstaw osi [mm] 2250 2430 2500

*A Długość [mm] (bez przednich obciążników) 4078 4367 4389

*A Długość [mm] (z przednimi obciążnikami) 4424 4713 4735

*B Wysokość [mm] (minimalne SRI opony) 2664 2749 2774

*B Wysokość [mm] (maksymalne SRI opony) 2714 2799 2824
Wysokość od tylnej osi do najwyższego punktu

standardowego dachu [mm] 1964 1999 1999

Promień zawracania (1704 mm) [m] 3,72 4,04 4,5

Prześwit pod ciągnikiem PRZÓD [mm] (maks./min.) 425/475 446/496 434/509

Prześwit pod ciągnikiem ŚRODEK [mm] (maks./min.) 390/440 428/478 453/503

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

Masa (pusty zbiornik) [kg] 3700 4305 4540

Rozkład masy przód/tył [%] 40/60

Maks. obciążenie przedniej osi [kg] 3000 3500 3500

Maks. obciążenie tylnej osi [kg] 5000 6400 6400

Masa całkowita [kg] 6200 8500 8500

Pojemność silnika, podstawowa [l] 147 175 (GL) / 180 (HT4) 175

Pojemność paliwa, zbiornik stalowy [l] 150 183 (GL) / 160 (HT4) 183

Pojemność AdBlue [l] 13 13 13

Min. rozmiar opon (wysokość)
SRI 700 

420/85R30 
+320/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

SRI 750 
420/85R34  

+ 340/85R24

Maks. rozmiar opon (wysokość)
SRI 750 

420/85R34  
+ 340/85R24

SRI 800 
420/85R38  

+ 340/85R28

SRI 825 
460/85R38  

+ 380/85R28
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Codziennie zmagasz się z ekstremalnymi sytuacjami.

Pracujesz w wymagającym otoczeniu, warunkach klimatycznych i terenowych.
Pracujesz ciężko, od świtu do nocy, przemierzając duże odległości.

Wykonujesz prace wymagające prędkości, mocy i precyzji.

Aby mieć nad tym wszystkim kontrolę, potrzebujesz partnera, który ma wizję.
Aby zapewnić stałą komunikację, potrzebujesz najbardziej inteligentnego 

rozwiązania.

Dlatego ufasz firmie Valtra.

Pracujemy ciężko, aby ułatwić Twoją pracę.
Znajdujemy nowe rozwiązania Twoich problemów.

Tworzymy maszyny wytrzymałe na zewnątrz i inteligentne wewnątrz.

Nasze ciągniki zapewniają trwałość na długie lata.
Stworzone do pracy. Stworzone dla Ciebie.

jest światową marką
koncernu AGCO.

Na zdjęciach w niniejszym folderze mogą być widoczne elementy wyposażenia specjalnego. 
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian – wszelkie prawa zastrzeżone.

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

www.valtra.pl
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraPolska
www.youtube.com/valtrapolskavideo


