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ZAPROJEKTOWANE 
Z MYŚLĄ O KAŻDYM 
ZADANIU.
Ziemia to Twoje życie.
Gospodarstwo to Twój dom.
Plony to Twoje źródło utrzymania.
Traktor to Twoje narzędzie pracy.

Ładowacze czołowe to nie tylko kolejny element  
wyposażenia – to niezwykle ważna część ciągnika.  
Daje możliwości do wykonywania szerszego zakresu prac.  
Właśnie dlatego opracowaliśmy każdy jej szczegół.

Ładowacze czołowe Valtra są fabrycznie nabudowywane na 
ciągnikach. Są niezwykle wytrzymałe i od razu gotowe do pracy.  
W każdych warunkach atmosferycznych. Niezależnie  
od okoliczności. Podobnie jak Ty.

Wykonaj każde zadanie. Zakup ładowacz Valtra. 
Twoją maszynę do pracy.
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DO WSZYSTKICH 
TYPÓW PRAC. 
Ładowacze czołowe serii G zaprojektowano z myślą o pracy  
z ciągnikami Valtra i zachowano ich wszystkie cechy szczególne. 
Są silne, wytrzymałe i niezawodne oraz gwarantują maksymalną 
wydajność. Każdy rolnik, usługodawca leśny czy pracownik 
usług komunalnych może w pełni polegać na ciągnikach Valtra, 
które nigdy nie zawodzą. Wszystkie ładowacze czołowe serii G 
są tak samo niezawodne jak każdy ciągnik Valtra. Każda z nich 
jest gotowa do pracy od razu po dostarczeniu.
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Ciężka praca
Ładowacze czołowe serii G są gotowe do pracy w każ-
dych warunkach. Dzięki szerokiej gamie dostępnych 
sprzęgów pasują do większości elementów wyposażenia, 
co czyni z nich idealne rozwiązanie do prac związanych 
z leśnictwem, utrzymaniem dróg, koszeniem trawy, prac 
na lotniskach, zgarniania śniegu czy innych zadań komu-
nalnych.

Specjalne przystosowanie
Konstrukcja ciągników Valtra pozwala na bezproblemo-
we mocowanie ładowaczy czołowych serii G. Dzięki na-
chylonej masce i dużym szybom ładowacz jest doskona-
le widoczny w każdym położeniu. Niewielki promień skrę-
tu po podłączeniu ładowacza nie ulega zmianie, a punk-
ty konserwacji są łatwo dostępne zarówno na ładowaczu, 
jak i na ciągniku.

Montaż fabryczny
Rama wsporcza każdego ładowacza czołowego serii G 
jest mocowana do podwozia ciągnika w fabryce z wyko-
rzystaniem wielu punktów kotwienia, co zapewnia niezwy-
kłą wytrzymałość połączenia. Rama wsporcza jest poma-
lowana i wykończona takimi samymi wysokiej jakości ma-
teriałami jak pozostała część ciągnika, które wyróżniają 
się wyjątkową trwałością cechującą traktory Valtra.



ŁADOWACZE CZOŁOWE 
VALTRA SERII G
Nowa seria G ładowaczy czołowych sprawia, że prace są jeszcze 
łatwiejsze w realizacji. Posiadają szereg udoskonalonych cech 
i funkcji, które zwiększają ich możliwości sterowania, uniwersalność 
i trwałość. Od nowa zaprojektowano i usprawniono wszystkie 
aspekty – od nowoczesnego wyglądu po wyjątkowo wytrzymałą 
ramę wsporczą. Ładowacze czołowe serii G pasują do ciągników A4, 
N4 i T4.

SERIA G VALTRA
• 12 modeli / 7 z trzypunktowym równoległym 

układem zawieszenia, 5 bez tego układu

• Kompatybilne z traktorami o mocy od 50 do 
300 KM

• Maksymalna wysokość podnoszenia od 3,20 
do 4,75 m

• Maksymalna ładowność od 1750 do 3500 kg

• Nowa, niezwykle wytrzymała konstrukcja 
ramy pomocniczej

• Ulepszona widoczność z kabiny

• Zwiększone kąty nabierania i zrzucania

• Nowa metoda blokowania z funkcją Clic-on

• Zawieszenie SoftDrive nowej generacji

• Nowy uchwyt do oprzyrządowania

• Nowe elementy sterujące systemu 
SmartTouch w modelach Versu i Direct

NOWOCZESNY,  
ERGONOMICZNY WYGLĄD
• Montowane fabrycznie ładowacze czołowe   

i rama wsporcza

• Mały promień skrętu nawet po zamocowaniu 
ładowacza

• Ergonomicznie rozmieszczone elementy 
sterujące i doskonała widoczność

• O 50% większa trwałość

• O 50% zmniejszone spadki nacisku na 
ładowaczu

• O 100% udoskonalona praca zawieszenia 
SoftDrive podczas pracy/jazdy

• O 30% lepsza widoczność

• Zmniejszona masa ładowacza

• Zwiększony zasięg
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Ładowacze czołowe Valtra serii G są montowane fabrycznie oraz wyróżniają się wysoką 
jakością wykonania i niezwykłą niezawodnością – cechami wyróżniającymi markę Valtra, 
są wystarczająco wytrzymałe do wykonywania szerokiego zakresu prac i są dostępne  
w różnych rozmiarach i różnej ładowności, dzięki czemu można dostosować je do 
własnych potrzeb i wybranego traktora. Maksymalna wysokość podnoszenia ładowacza 
serii G wynosi 4,75 m, a jego maksymalna ładowność to 3500 kg. Dzięki takim 
parametrom jest w stanie wykonać każdą pracę.
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CECHY I ELEMENTY 
ŁADOWACZA 
CZOŁOWEGO
SERII G



1. Wytrzymały wysięgnik ładowacza / Szero-
kość wysoce wytrzymałych ramion wysięgni-
ka wynosi 80 mm. Na końcach ramion, na 
„kolanie” i na tylnej części zaczepu nośnego 
zastosowano elementy odlewane i kute,  
które gwarantują większą wytrzymałość  
w najważniejszych punktach ładowacza. 

2. Przewody hydrauliczne / Przewody hydrau-
liczne są zabezpieczone wewnątrz zaczepów 
nośnych, a wszystkie odsłonięte węże mają 
oploty chroniące je przed zabrudzeniem  
i uszkodzeniem.

3. O 30% lepsza widoczność / Zakrzywiona  
i sfazowana konstrukcja w połączeniu  
z niskim „kolanem” i nisko umieszczoną 
ramą poprzeczną umożliwiły zwiększenie 
widoczności o 30%. W polu widzenia nie ma 
żadnych przewodów rurowych ani węży.

4. Hydrauliczne ryglowanie osprzętu / Dzięki 
hydraulicznej blokadzie osprzętu można 
zmieniać elementy wyposażenia bez ko-
nieczności opuszczania kabiny. Blokada jest 
sterowana joystickiem, a żółty wskaźnik na 
uchwycie oprzyrządowania pozwala dostrzec 
z kabiny, czy jest on zablokowany, czy od-
blokowany.

5. Szybkozłącza Lock & Go / Szybkozłącza 
Lock & Go pozwalają na podłączenie i odłą-
czenie ładowacza w mniej niż minutę. Nie 
mają żadnych luźnych części, a do ich przy-
łączenia nie są potrzebne żadne narzędzia.

6. Ułożyskowanie / Ułożyskowanie zyskało-
całkowicie nowy wygląd oparty na mocnym 
profilu stalowym. Jej zwarta konstrukcja 
sprawiła, że kołek zabezpieczający może być 
krótszy i wytrzymalszy, zaś szeroka podpora 

w kształcie litery U zapewnia maksymalną 
stabilność. 

7. Niezwykle wytrzymałe ramy wsporcze / 
Precyzyjnie wykonana rama wsporcza Valtra 
cechuje się wyjątkową odpornością na trud-
ne warunki pracy i posiada wiele punktów 
kotwienia zwiększających wytrzymałość 
całego połączenia. Nowa konstrukcja oferuje 
maksymalną ładowność bez uszczerbku dla 
promienia skrętu ani widoczności.

8. Sworznie połączeń obrotowych / Wszystkie 
sworznie są ocynkowane i posiadają unikalną 
blokadę. Przeguby blokujące są teraz wykona-
ne z wyższej jakości stali, a uchwyt oprzyrzą-
dowania ma nowy, dodatkowy sworzeń, który 
zabezpiecza najważniejsze połączenie obro-
towe. Zabezpieczająca płytka zawiasowa z 
niewielkim pierścieniem gumowym zapobiega 
luzowi osiowemu i przemieszczaniu się smaru 
oraz unieruchamia sworzeń z obu stron.

9. Wsporniki / Łatwe w obsłudze wsporniki  
są zamocowane do zaczepów nośnych  
i usprawniają odłączanie ładowacza. Cały 
ciężar ładowacza może spoczywać na tych 
wytrzymałych elementach, które dodatkowo 
przyspieszają jej podłączanie do i odłączanie 
od traktora Valtra.

10. Amortyzacja ładowacza SoftDrive / Za-
wieszenie SoftDrive tłumi wstrząsy i wibra-
cje wywierane na ładowacz czołowy oraz 
zabezpiecza ładowacz, elementy wyposaże-
nia i traktor przed uszkodzeniami. Jest ono 
aktywowane z kabiny operatora za pomocą 
elektrycznego przełącznika.

11. Poprzecznica / Okrągła, nisko zamocowana 
belka poprzeczna zapewniająca wyjątkową 

sztywność, odporność na siły skręcają-
ce i trwałość. Dzięki niskiemu poziomowi 
zamocowania gwarantuje dobrą widoczność 
i równomierne rozłożenie masy między łado-
waczem a traktorem.

12. Zawór centralny / Wszystkie moduły 
hydrauliczne znajdują się pośrodku po-
przecznicy ładowacze czołowe. Umożli-
wiają natychmiastową, precyzyjną kontrolę 
i równomierną, obustronną dystrybucję oleju. 
Wszystkie elementy układu hydraulicznego 
są chronione wytrzymałymi osłonami.

13. Blokada Clic-on / Automatyczna bloka-
da mechaniczna Clic-on jest bezpieczna 
i ergonomiczna. Mechanizm blokujący może 
aktywować się tylko wtedy, gdy dany ele-
ment wyposażenia jest prawidłowo ustawio-
ny w celu jego bezpiecznego zamocowania. 
Żółty uchwyt informuje o położeniu blokady.

14. Uchwyt oprzyrządowania / Uchwyt z moż-
liwością obrotu o 180°, który umożliwia 
dokładną obserwację haków mocujących 
z kabiny. Ułatwia prawidłowe, skuteczne 
i bezpieczne mocowanie wyposażenia do-
datkowego.

15. Precyzyjne samopoziomowanie / Funk-
cja poziomowania samoczynnego służy do 
precyzyjnego i automatycznego sterowania 
położeniem wyposażenia. Po ustawieniu wy-
posażenia pod odpowiednim kątem kąt ten 
pozostaje niezmienny w trakcie całego czasu 
pracy ładowacza. Nie ma to wpływu na jej 
siłę podnoszenia.
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ZAPROJEKTOWANY 
Z MYŚLĄ O ŁATWIEJSZEJ 
PRACY



1. Duże szyby / Duże, wypukłe szyby dają 
szerokie pole widzenia we wszystkich 
kierunkach, umożliwiając dokładną ob-
serwację przednich kół i zamocowanego 
wyposażenia. Przez duże okno dacho-
we dokładnie widać ładowacz – nawet 
wtedy, gdy jest podniesiony. 

2. Asystent hydrauliki / Opatentowa-
ny asystent hydrauliki automatycznie 
dostosowuje prędkość obrotową silnika 
i wydajność pompy hydraulicznej na 
podstawie bieżącego obciążenia, nie 
wywierając przy tym wpływu na pręd-
kość traktora. Gwarantuje optymalną 
moc hydrauliczną w każdej sytuacji. 
Jest kompatybilny z modelami Versu, 
opcjonalnie z modelami Active i HiTech, 
a także ze wszystkimi modelami Direct 
serii N i T. 

3. Elementy sterujące / Zestaw ele-
mentów sterujących do bezpośredniej 
obsługi w sposób mechaniczny lub elek-
trohydrauliczny, który obejmuje także 
programowalny system SmartTouch 
z podłokietnikiem.

4. Szerokie pole widzenia / Pochyła ma-
ska silnika umożliwia kontrolę wzrokową 
całego przodu traktora. Rura wydecho-
wa i górny pobór powietrza silnika po-
prowadzono tak, aby były niewidoczne 
zarówno w trakcie jazdy, jak i w trakcie 
pracy.

5. Układ typu Powershift / Programo-
walny układ typu Powershift załącza 
się automatycznie po zmianie kierunku 
jazdy. Przykładowo podczas pracy   
z wykorzystaniem ładowacza czołowego  

i zmiany kierunku na jazdę do przodu 
może załączyć się układ Powershift 1, 
a po zmianie na jazdę do tyłu – Po-
wershift 3. Układ Powershift można 
programować w każdym modelu.

6. AutoTraction / Dzięki systemowi 
AutoTraction można korzystać z układu 
Powershift podczas jazdy ciągnikiem 
bez naciskania sprzęgła. Aby zatrzymać 
traktor, wystarczy nacisnąć hamulec. 
Żeby go ponownie wprawić w ruch, 
należy zwolnić hamulec. System ten 
jest dostępny dla modeli HiTech, Active 
i Versu.

7. Symulacja sprzęgła hydrolinetyczne-
go/ Symulacja sprzęgła hydrokinetycz-
nego jest przeznaczona dla kierow-
ców, którzy potrzebują, aby ładowacz 
czołowy uruchamiał się płynnie bez 
poślizgu koła. Za automatyczną regula-
cję siły pociągowej odpowiada sprzęgło 
zwrotne. Podczas symulacji sprzęgła 
hydrokinetycznego, sprzęgło główne 
nie powinno się ślizgać. W przeciwnym 
razie moduł hydrostatyczny będzie 
zmniejszać prędkość ciągnika, aż do 
jego całkowitego zatrzymania. Funkcja 
ta jest dostępna dla modeli Direct.

8. Sprzęgło hydrokinetyczne Hitrol / 
Unikalne rozwiązanie opracowane przez 
firmę Valtra, które sprawia, że urucha-
mianie i zmiany biegów odbywają się 
płynnie i pewnie. Umożliwia mocowanie 
elementów wyposażenia, cofanie i wy-
konywanie innych szybkich manewrów  
w precyzyjny i bezpieczny sposób. Jest 
dostępne dla modeli N104–N124.
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Dzięki rozwiązaniom Valtra możesz wykorzystać 
wszystkie zalety ładowacza czołowego. Nasze 
ergonomiczne elementy sterujące posiadają 
inteligentne i łatwe w obsłudze funkcje. Każdy zestaw 
elementów sterujących jest projektowany z myślą 
o konkretnych modelach HiTech, Active, Versu i Direct.



NOWY MODEL 
Z FUNKCJĄ 
LIVE 3.

Ergodrive
W dźwignię Ergodrive można wyposażyć mo-
dele HiTech i Active. Służy ona do bezpośred-
niego sterowania ładowaczem. Znajduje się tuż 
obok kierowcy, daje dostęp do funkcji szybkie-
go podłączania oraz może służyć do sterowa-
nia 3. i 4. sekcją hydrauliki. 

Modele HiTech można ponadto doposażyć 
sprzęgło hydrokinetyczne, które stanowi pre-
cyzyjne udogodnienie dla pracy z ładowaczami 
czołowymi i prac komunalnych.

Podłokietnik z panelem sterowania
Modele HiTech i Active serii N i T można wy-
posażyć w podłokietnik z panelem sterowania, 
na którym znajdują się dźwignia zmiany biegów 
i specjalny joystick hydrauliczny. Za pomocą 

joysticka można precyzyjnie sterować ładowa-
czem czołowym, a także hydraulicznym ryglo-
waniem osprzętu oraz 3. i 4. sekcją hydrauliki 
ładowacza. Na podłokietniku znajdują się rów-
nież przyciski do wyłączania i załączania przed-
nich modułów hydraulicznych, obsługi hydrau-
licznego ryglowania osprzętu, obsługi amor-
tyzacji SoftDrive oraz przełączania na przedni 
TUZ/ładowacz. Istnieje również możliwość ste-
rowania wyposażeniem zamocowanym do ła-
dowacza czołowego i podłączonym do przed-
niego trzypunktowego układu zawieszenia.

Modele N4 i T4 z zaworami przednimi są wy-
posażone w asystenta hydrauliki, który auto-
matycznie zwiększa prędkość obrotową silnika 
pod kątem pracy ładowacza. 

Funkcja Live 3 jest dostępna dla nowych mo-
deli z 2019 r.

SmartTouch
W modelach Versu i Direct montuje się podło-
kietnik zintegrowany z systemem SmartTouch, 
który umożliwia precyzyjne sterowanie elektro-
niczne wszystkimi funkcjami ładowacza i ukła-
du hydraulicznego. System SmartTouch opty-
malizuje obciążenie pracą i usprawnia obsługę 
ładowacza czołowego i ciągnika. W jego skład 
wchodzą wielofunkcyjna dźwignia jazdy, 9-ca-
lowy ekran dotykowy oraz joystick hydraulicz-
ny do sterowania ładowaczem. Każdą funkcję 
hydrauliczną można dostosować do własnych 
potrzeb, przypisując je do joysticka hydrauliki, 
elementów sterujących układem hydraulicznym 
i przycisków programowalnych.

Podłokietnik do obsługi 
elektrozaworów
Podłokietnik ten służy do obsługi elektrozawo-
rów ładowacza czołowego. Za pomocą joystic-
ka można zarówno sterować ładowaczem czo-
łowym, jak i obsługiwać 3. i 4. sekcję ładowa-
cza. Posiada on ponadto przycisk do natych-
miastowego uruchamiania ładowacza i przycisk 
funkcji pływającej używanej w funkcjach 3. i 4.

Podłokietnik ten jest dostępny tylko dla 
modeli serii A4.

Dodatkowe elementy sterujące do obsługi 
amortyzacji SoftDrive, hydraulicznego 
ryglowania osprzętu i wyłączania/załączania 
ładowacza opracowano dla modeli A4H4.

PRECYZYJNE WYKONANIE.
MAKSYMALNA KONTROLA.
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SMARTTOUCH.
SZYBSZY. LEPSZY. 
INTELIGENTNIEJSZY.
Podłokietnik SmartTouch umożliwia szybkie i precyzyjne 
sterowanie ładowaczem czołowym i pozwala na tworzenie 
profili dla poszczególnych elementów wyposażenia 
dodatkowego. Zmiana i zapisywanie ustawień są intuicyjne 
i proste. Możesz zaprogramować nawet 9 różnych funkcji 
hydraulicznych. Każdy zawór hydrauliczny można przypisać 
do każdej funkcji – i na odwrót. Za pomocą  dowolnej 
hydraulicznej dźwigni lub joysticka można sterować 
dowolnym hydraulicznym zaworem przednim/tylnym – 
także ładowaczem czołowym lub trzypunktowym układem 
zawieszenia.
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1. 9-calowy ekran dotykowy
Ekran systemu SmartTouch umożliwia 
regulację parametrów hydraulicznych 
ciągnika i ładowacza, a także przydzie-
lanie różnych funkcji hydraulicznych do 
poszczególnych elementów sterujących.

2. Zapisywanie i ładowanie ustawień 
wstępnych
Za pomocą systemu SmartTouch 
można zapisywać ustawienia dla każ-
dego zadania, elementu wyposażenia, 
a nawet każdego kierowcy. Oznacza 
to, że prawidłowe ustawienia można 
przywołać w każdej chwili i niezależnie 
od wykonywanego zadania.

3. Przyciski programowalne M1, M2 
i M3 Przyciski te można przypisać do 
dowolnej czynności hydraulicznej, zwią-
zanej np. z zaworami, podnośnikiem 
lub sekwencją sterowania („U-pilot”), 
a także innej funkcji dotyczącej innego 
układu.

4. Live 3 
Ta nowa funkcja służy do jednocze-
snego sterowania dwiema funkcjami 
ładowacza. Może być to np. zrzucanie 

i otwieranie szczęk chwytaka w celu 
pochwycenia beli.

5. Specjalny joystick hydrauliczny
Za pomocą tego joysticka można 
obsługiwać nawet pięć funkcji! Joy-
stick hydrauliczny umożliwia obsługę 
3 niezależnych od siebie rozdzielaczy 
hydraulicznych, jak również 3. i 4. sekcji 
ładowacza.

6. 2 mini-joysticki do sterowania ukła-
dem hydraulicznym Liniowe mini-
-joysticki służą do proporcjonalnego 
sterowania zaworami hydraulicznymi 
ładowacza czołowego— im dłuższe 
naciśnięcie przycisku, tym większy 
przepływ. Rozwiązanie takie pozwala 
na wykonywanie bardziej precyzyjnych 
operacji.

7. Drążki sterujące
Cztery programowane dźwignie 
sterujące można zaprogramować do 
dowolnych zaworów hydraulicznych, 
w tym zaworów do obsługi ładowacza 
czołowego i trzypunktowych układów 
zawieszenia. 

Cechy i funkcje Valtra ARM
Valtra ARM to system do sterowania ładowaczem 
czołowym i dodatkową funkcją Live 3 do obsługi 
trzeciej sekcji ładowacza.

Cechy i funkcje
1. Przełącznik przedniego układu 

hydraulicznego
2. Przycisk hydraulicznego ryglowania 

osprzętu
3. Przycisk amortyzacji SoftDrive
4. Przycisk do przełączania między 

podnośnikiem a ładowaczem
5. Joystick z funkcją Live 3 do obsługi 

przedniego TUZ i ładowacza czołowego
6. Mini - dźwignia Live 3 do obsługi zaworów 

(dostępny w nowych modelach 
z 2019 r.)
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WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE 
ŁADOWACZA 
CZOŁOWEGO.
WŁAŚCIWE 
NARZĘDZIE DO 
KAŻDEJ PRACY.
Do ładowaczy czołowych serii G można 
dokupić rozmaite uchwyty osprzętu, 
które pasują do elementów wyposażenia 
o różnych rozmiarach pochodzących od 
różnych producentów. Dzięki tym uchwytom 
podłączanie i odłączanie wyposażenia jest 
bezpieczne i ergonomiczne.  Posiadają one 
żółty uchwyt, który informuje o tym, czy 
wyposażenie zostało zablokowane.
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Łyżki
Łyżki przydają się do rozmaitych prac. Do 
wyboru są np. łyżki wielofunkcyjne, łyżki do 
materiałów o dużej gęstości, łyżki o dużej ła-
downości i łyżki do materiałów lekkich.

Chwytak do beli Flexigrip™
Flexigrip to chwytak do beli okrągłych. Za-
krzywione ramiona gwarantują, że bele są 
chwytane w sposób bezpieczny oraz dają 
możliwość precyzyjnego podnoszenia i ła-
twego stertowania beli.

Chwytak do beli Unigrip™
Lekki chwytak szczękowy do beli Unigrip 
nadaje się idealnie do mniejszych beli. Ra-
miona równomiernie rozkładają nacisk na 
większej powierzchni, co ułatwia przeno-
szenie beli.

Widły do kiszonki Silograb®
Widły Silograb są wytrzymałe i efektywne. Nie-
wielkie odległości między zębami praktycznie 
eliminują rozsypywanie się kiszonki. Zęby wy-
konują ruch okrężny przez materiał oraz równe 
cięcie. Taki mechanizm minimalizuje wymaga-
ną moc wejściową i wydłuża okres użytkowa-
nia zębów.

Widły do palet
Widły do palet są wytrzymałe, stabilne i bez-
pieczne. Górny wspornik ramy tylnej jest wy-
konany z jednego elementu, a obciążenie wy-
wierane na widły rozkłada się na większej po-
wierzchni.

Widły do obornika
Widły do obornika cechują się niezwy-
kłą trwałością. Dolna belka poprzeczna ma 
spawane tuleje, dzięki którym połączenia 
zębów są wytrzymalsze. Zęby są dociąga-
ne bardzo wysokim momentem i mocowa-
ne przed pomalowaniem wideł.

Podnośnik do worków
Podnośnik do worków to proste i bezpiecz-
ne oprzyrządowanie do przemieszcza-
nia worków wielkogabarytowych. Hak pod-
nośnika jest wygięty w jedną stronę, dzię-
ki czemu operator może go łatwiej dostrzec 
z kabiny.
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DANE TECHNICZNE
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ŁADO-
WACZ

MODEL CIĄGNIKA

Zakres 
mocy 
WOM 

ciągnika

Masa 
(maks.) 
ciągnika

Zadane 
ciśnienie

Zadane 
natężenie 
przepływu

Szerokość 
ramion

Masa 
ładowacza 
czołowego

Nacisk 
roboczy 
(maks.)

Temperatura 
robocza

Wysokość 
podnoszenia

w punkcie 
przegubu

Kąt 
zrzucania 
(maks.)

Kąt 
nabierania 

(maks.)

Wysokość
ponownego 
czerpania

Udźwig 
na wysoko-
ści maksy-

malnej

A N T KM kg bar l/min mm kg bar °C m ° ° mm kg

SERIA G3

G3* A74 – A94 60–100 4000 195 50 1040 450 210  -30/+50 3,90 58 48 nd. 1250

G3S A74 – A94 60–100 4000 195 50 1040 520 210  -30/+50 3,55 58 48 667 1550

G3L A74 – A114 60–100 4000 195 50 1040 525 210  -30/+50 3,81 53 40 600 1740

SERIA G4

G4* A104 – A134 N104 – N124 80-140 5000 195 60 1040 515 210  -30/+50 3,79 58 48 nd. 1290

G4S A104 – A134 N104 – N124 80–140 5000 195 60 1040 575 210  -30/+50 3,79 58 48 700 1920

G4M N104 – N124 80-140 5000 195 60 1040 575 210

G4L A104 – A134 N104 – N174 80-140 5000 195 60 1040 580 210  -30/+50 4,02 54 49 700 1780

SERIA G5

G5* A104 – A134 N104 – 154e 100–180 6000 195 80 1040 560 210  -30/+50 4,06 56 48 nd. 1300

G5S A104 – A134 N104 – N174 100-180 6000 195 80 1040 620 210  -30/+50 4,06 57 40 708 1980

G5M N104 – N174 100–180 6000 195 80 1040 620 210  -30/+50 4,06 57 48 708 2300

G5L A104 – A134 N104 – N174 100–180 6000 195 80 1040 625 210  -30/+50 4,20 54 48 681 1930

SERIA G6

G6S N104 – N174 T144 – T254 120–220 7000 195 90 1040/1200 720 210  -30/+50 57 718 2140

G6M T144 – T254 120–220 7000 195 90 1040/1200 720 210  -30/+50 4,25 57 48 718 2470

G6L T144 – T254 120–220 7000 195 90 1040/1200 750 210  -30/+50 4,55 53 52 671 1980

SERIA G7

G7S T144 – T254 140–280 8000 195 90 1040/1200 760 210  -30/+50 54 706 2170

G7M T144 – T254 140–280 8000 195 90 1040/1200 760 210  -30/+50 4,60 54 49 706 2490

G7L T144 – 254 140–280 8000 195 90 1040/1200 760 210  -30/+50 4,75 53 51 706 2490



Valtra® jest światową marką koncernu AGCO.

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

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

Ciągniki widoczne na ilustracjach mogą być wyposażone w specjalne elementy dodatkowe. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian – wszelkie prawa zastrzeżone.

ŁADOWACZE 
CZOŁOWE SERII G
MOC ZAWSZE POD 
RĘKĄ


