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VALTRA 
JEDYNY PRODUCENT  
CIĄGNIKÓW W SKANDYNAWII
Lata ciężkiej pracy na polach, w gospodarstwach i lasach  
w połączeniu z innowacyjnymi pracami działu badawczo- 
-rozwojowego stworzyły niezawodne i wydajne ciągniki Valtra.

Valtra w swoich ciągnikach oferuje najlepsze rozwiązania do pracy w lesie. 
Wszystkie ciągniki, począwszy od serii A, aż po serię S są zaprojektowane, 
aby spełnić restrykcyjne wymagania podczas pracy w lesie i w gospodar-
stwach. Jak wszędzie, w lesie liczy się wykonanie pracy.

Wybierając Valtrę, nie idziesz na kompromisy. Co powiedziałbyś  
na sprzęgło hydrokinetyczne zapewniające płynne ruszanie nawet  
w najbardziej górzystym terenie lub na zaawansowane silniki AGCO 
POWER oferujące niezrównaną wydajność i niskie zużycie paliwa?

PRACE ZRĘBOWE
Lekka i mocna Valtra serii N 
to wspaniały i przyjazny dla 
środowiska ciągnik podczas 
prac zrębowych, który łatwo 

się przemieszcza,  
nie uszkadzając  
struktury gleby.

TRANSPORT
Valtra to wszechstronny 

partner w transporcie naj-
cięższych ładunków.

PRACE ZRYWKOWE
Uniwersalne ciągniki Valtra 

łatwo przystosować do prac 
zrywkowych i transportu 

dużych kłód z lasu.

PRZYGOTOWANIE 
GRUNTU

Ekonomiczne i niezawodne 
silniki AGCO Power wraz 
z mocną konstrukcją cią-
gników Valtra są gotowe 
zmierzyć się z najbardziej 

wymagającymi warunkami.

ROZDRABNIANIE
Nowa kabina leśna  

SKYVIEW oraz układ jazdy 
tyłem TwinTrac stanowią 
pierwszorzędny zestaw  

do rozdrabniania lub  
mulczowania.
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UKŁAD DO JAZDY TYŁEM 
TWINTRAC 
Prace w lesie wymagają doskonałej 
precyzji, zwrotności oraz widoczno-
ści. Nasz wyjątkowy układ do jazdy 
tyłem TwinTrac (dostępny od 99 
KM do 400 KM) sprawia, że cią-
gniki Valtra są niekwestionowanym 
liderem pracy w lesie. Podczas pracy 
tyłem koła kierowane znajdują się za 
kierowcą, pozwalając na uzyskanie 
bardzo małego promienia skrętu. 
Pozwala to uniknąć wykonywania 
wielu niepotrzebnych manewrów.

STALOWY ZBIORNIK 
PALIWA 
Do pracy w trudnych warunkach 
można wyposażyć ciągnik w 165 lub 
250 l stalowy zbiornik paliwa, dolną 
osłonę i prześwit do 55 cm., prze-
znaczone dla tak wymagających 
zadań jak prace w lasach.

OPONY LEŚNE
Valtra oferuje opony leśne monto-
wane fabrycznie. Opony do prac 
leśnych są trwałe, a jednocześnie 
zapewniają bezpieczeństwo, kom-

fort i długi okres użytkowania.

200 LITROWA POMPA 
HYDRAULICZNA
Ciągniki Valtra serii N i T są dostęp-
ne z pompą hydrauliczną o wydatku 
200 l/min reagującą na obciążenie. 
Wysoce wydajna pompa idealnie 
nadaje się do pracy z dźwigiem lub 
innym sprzętem o zwiększonym 
poborze mocy.

BEZ KOMPROMISÓW 
RÓWNIEŻ W ZAKRESIE 
FUNKCJONALNOŚCI.

• Nowa kabina leśna Skyview

• Obracalny fotel operatora

• WOM przystosowany  
 do dużych obciążeń

• Wydajny układ hydrauliczny

• Stalowy zbiornik paliwa

• Wysoki prześwit

• Opony leśne

• Układ do jazdy tyłem TwinTrac

• Okna poliwęglanowe

• Silnik AGCO Power

• Sprzęgło hydrokinetyczne

• Wytrzymała oś przednia

• Możliwość wyboru koloru

• Optymalny rozkład obciążenia

• Umowa serwisowa Valtra

• Finansowanie fabryczne  
 AGCO Finance

Valtra to jedyny producent 
ciągników na świecie, który 
oferuje wyposażenie leśne 
dostępne w fabryce  
i montowane na linii 
produkcyjnej.

KABINA SKYVIEW  
Podczas pracy w lesie niezwykle 
ważne jest nieograniczone pole 
widzenia we wszystkich kierunkach. 
Nowa kabina SKYVIEW oferuje ci 
optymalną widoczność we wszystkich 
kierunkach, włączając przestrzeń nad 
ciągnikiem, tak, żeby operator widział 
wszystko, co ważne wokół.

POLIWĘGLANOWE 
OKNA
Kabina SKYVIEW jest wyposażona 
w duże i wytrzymałe okna poliwęgla-
nowe, pozwalające na bezpieczne 
i ergonomiczne wykonywanie zadań 
związanych z wyrębem, załadun-
kiem czy nawet rozdrabnianiem.

SPRZĘGŁO  
HYDROKINETYCZNE
Ciągnik Valtra ze sprzęgłem hydroki-
netycznym zapewnia sprawne i łatwe 
poruszanie się nawet w najtrud-
niejszym terenie. Możesz dokład-
nie kontrolować skrzynię biegów 
pedałem przyspieszenia bez obaw 
o zgaśnięcie silnika, przy zachowaniu 
znakomitej przyczepności. Sprzęgło 
hydrokinetyczne umożliwia przyspie-
szenie ze stanu spoczynku do pełnej 

prędkości. 

STUDIO UNLIMITED
Valtra Unlimited Studio potrafi two-
rzyć ciągniki, które idealnie nadają 
się do pracy w lasach. Wyposażenie 
specjalne, wciągarki, dodatkowa 
ochrona, specjalne oświetlenie, itp. 
Po dopasowaniu całego wyspecja-
lizowanego wyposażenia, ciągniki 
przechodzą końcową kontrolę 
w fabryce w trosce o jakość i to, czy 
wszystko działa zgodnie z oczeki-
waniami.



VALTRA  
NIEPOKONANA W LESIE

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50
Ciągniki przedstawiona na ilustracjach w tej publikacji mogą mieć specjalne wyposażenie opcjonalne. Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Valtra jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.
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www.valtra.pl
www.valtra.com

www.facebok.com/valtrapolska
www.youtube.com/valtrapolskavideo


