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33, 44, 49, 66, 74, 84 AWF Tier 4 FINAL 
od 50 do 400KM

Tylko SCR
Bez DPF, VGT
Serwis 600h

SILNIK AGCO (SISU) POWER
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ECOSPEED – OBNIŻENIE PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ SILNIKA 
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Podczas transportu, operator może przejść z trybu 
standardowego (naciśnięcie przycisku), w tryb ECO 
oszczędzający paliwo.

W porównaniu z innymi silnikami, prędkość 
obrotowa silnika została tu zredukowana o 400 
obr./min. Utrzymując niezmieniony moment 
obrotowy i osiągając jego max. wartość przy 1250 
obr./min. 

SILNIK ECOPOWER
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obr./min. 

+ Redukcja zużycia paliwa do 10 %.
+ Niższa degradacja oleju
+ Mniejsze drgania
+ Niższa prędkość tłoka – większa żywotność 
silnika

Specjalna technika jazdy:
Operatorzy są zachęcani do korzystania z  niskich 
prędkości obrotowych silnika aż do 1000 obr./min. 
kiedy moment obrotowy jest ciągle o 25% wyższy 
niż przy 1800 obr./min. – prędkość znamionowa 
trybu ECO.  Silnik pracuje ciszej zmieniając się w 
przyjemny dla ucha dźwięk.



STD Transport

KM Nm KM Nm

Std 175 740 190 780

Eco 175 850 190 900

CHARAKTERYSTYKI SILNIKA: ECO

Std: ECO vs. standard Transport: ECO vs.standard
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Tryb standard

Tryb ECO Moment obr.

Moc



UKŁADY NAPĘDOWE VALTRA
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Active:

•30/30R
•5 półbiegów 
(10 transport)
•Mechaniczne zawory 
hydrauliki
•Układ hydrauliczny typu 
LS z osobnym zbiornikiem 
oleju
•Opcjonalny podłokietnik

Versu: 

•30/30R
•5 półbiegów 
(10 transport)
•Układ hydrauliczny typu 
LS z osobnym 
zbiornikiem oleju i 
elektrozaworami
•Wyświetlacz LCD
•U - Pilot 

Direct: 

•Przekładnia 
bezstopniowa 
•Układ hydrauliczny typu 
LS z osobnym 
zbiornikiem oleju i 
elektrozaworami
•Wyświetlacz LCD
•U - Pilot 

3

HiTech:

•20/20R lub 30/30R
•5 półbiegów 
(10 transport)
•Mechaniczne zawory 
hydrauliki
•Układ hydrauliczny typu 
otwartego
•Opcjonalny podłokietnik



ASYSTENT RUSZANIA NA 
WZNIESIENIACH – HILL HOLD
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PNEUMATYCZNA AMORTYZACJA 
PRZEDNIEJ OSI AIRES+
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Mechaniczne zawieszenie kabiny:

Łagodne i komfortowe zawieszenie kabiny może 
być regulowane (5 różnych ustawień), aby 
dostosować amortyzację odpowiednio do 
potrzeb operatora.

+ Bardzo komfortowe rozwiązanie
+ Prosta konstrukcja i trwałość

Zawieszenie kabiny AutoComfort :

Dla klientów, którzy cenią sobie najwyższy komfort 
automatyczne zawieszenie kabiny AutoComfort jest 
idealnym rozwiązaniem.

Układ odbiera w sposób ciągły informacje z 
czujników zawieszenia przedniej osi Aires+ (każdej 
milisekundy) i dopasowuje odpowiednio tłumienie 
do częstotliwości drgań i nierówności napotkanych 
na polu lub na drodze.

ZAWIESZENIE KABINY
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na polu lub na drodze.

Back



AUTOCOMFORT

Panel sterowania

|

Czujniki położenia

Moduły amortyzujące

Sterownik

Czujniki położenia



AUTOCOMFORT

|



NIEOGRANICZONY 
KOMFORT

| Valtra Marketing organization 201418/11/2016



WYCIERACZKI
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Przednia 270°

Podgrzewana 
przednia szyba

Boczna 180° Podgrzewana 
tylna szyba

Kamera 
bezpieczeństwa

Back

Skyview



OŚWIETLENIE ROBOCZE
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360° oświetlenia 
wokół ciągnika

365 dni i nocy 
pełnej widoczności

Dodatkowe światła 
mijania i drogowe

Możliwość wyboru 
ilości i rodzaju lamp 
– halogen lub LED



KLIMATYZACJA + NAGRZEWNICA 
DOLNA
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OGRZEWANIE POSTOJOWE
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Eberspächer Hydronic II C „Pakietu Zimowy”

•Ogrzewanie postojowe sterowane 
telefonem
•Podgrzewanie przedniej szyby
•Wycieraczka przednia 270 st
•Podgrzewanie tylnej szyby
•Elektrycznie regulowane i 
podgrzewane lusterka

Sterowanie ogrzewaniem 
postojowym za pomocą 
telefonu komórkowego



CHŁODZONY SCHOWEK
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FOTEL PASAŻERA – KABINA 
DWUOSOBOWA

2
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Radioodtwarzacz CD z Bluetooth + subwoofer

ZESTAW AUDIO PREMIUM

2
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SZEROKI WYBÓR ZACZEPÓW
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Opony ciągnikowe
Co oferujemy dla:  „Your Working Machine”?



Nokian TRI2
Niezawodne działanie przez cały rok

 Solidny partner dla współczesnych rolników i przedsiębiorców

 Doskonała przyczepność, wysoka nośność i przyjemna jazda

 Niskie opory toczenia - skuteczna redukcja  zużycia paliwa

 Doskonała samooczyszczanie



Nokian Hakkapeliitta TRI 
– Doskonała trakcja i 
przyczepność zimą

 Pierwsza na świecie zimowa opona do ciągników 
zimowego utrzymania dróg

 Duża powierzchnia styku, ostre krawędzie i aktywne 
nacięcia we wszystkich kierunkach zapewniają 
zarówno właściwy kierunek toczenia i boczne 
trzymanietrzymanie

 Aktywatory zwiększające siłę przyczepności na 
śniegu

 Najbardziej rozwinięte opony o niskich oporach 
toczenia to oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji

 Projekt wzoru bieżnika minimalizuje wibracje, opona 
jest cicha i  gwarantuje długą, komfortową jazdę



PRZYCZEPNOŚĆ ZIMĄ

KOMFORT JAZDY  I OBSŁUGI

1
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» Wynik + 25% na lodzie

» Wynik + 23% na śniegu

EKONOMIA UŻYTKOWANIA
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» Zapewniają wspaniały komfort i obsługę

» Mniejsze opory toczenia -5%

» Doskonały poziom odporności na ścieranie



VALTRA SMART + AUTOGUIDE DO 
2CM
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FABRYCZNY ŁADOWACZ CZOŁOWY

MenuMenu



DZIĘKUJĘ


