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Dotychczasowe technologie i usługi fir-
my Valtra zawsze były w stanie sprostać 
wymaganiom klientów, choć najwięk-
szych osiągnięć firma dokonała w ciągu 
ostatnich 10 lat. Fiński producent kreuje 
pogląd, że w najbliższych latach, równie 
ważna jak techniczne aspekty ciągników 
i maszyn rolniczych, stanie się cyfryza-
cja i technologia rolnictwa precyzyjnego.  
– Postęp, który rozpoczął się 70 lat te-
mu, wciąż trwa i nabiera tempa. Dzięki 
wytrwałej pracy nad rozwojem produk-
tów stworzyliśmy już piątą generację cią-
gników. Teraz nasi klienci oczekują od 
firmy Valtra inteligentnych rozwiązań. 
Realizujemy duże inwestycje w naszej 
fabryce w Suolahti w Finlandii. Właśnie 
uruchomiliśmy nowe centrum logistycz-
ne, a tego lata rozpocznie się budowa 
nowej lakierni – mówi Jari Rautjärvi dy-
rektor zarządzający firmy Valtra.

Na pole i do lasu
Valtra, znana dawniej pod nazwą 

Valmet, rozpoczęła seryjną produkcję 

ciągników w 1951 
roku w Jyväskylä 
w Finlandii. Pierw-
szym modelem był 
Valmet 15, któ-
ry, jak sama na-
zwa wskazuje, 
miał 15 koni me-
chanicznych i zo-
stał zaprojektowa-
ny tak, aby zastą-
pić konia w małym 
gospodarstwie. Od 
samego początku 
zwracano uwagę 
na potrzeby klien-
tów i wprowadzono 
rozwiązania kon-
strukcyjne, z któ-
rych Valtra jest na-
dal znana: spory prześwit, co sprawiło, 
że ciągniki były uniwersalne, gdyż mo-
gły poza polami pracować także w la-
sach, jak również wykonywać zadania 
związane z utrzymywaniem dróg.

Ciągniki na zamówienie
Firma Valtra zawsze utrzymywała 

szczególnie bliskie relacje z klientami. 
Na początku lat 90. wprowadzono sys-
tem zamówień klienckich. Oznaczało 

Valtra – piąta genercja  
serii A na 70-lecie
Firma Valtra kończy w 2021 roku 70 lat. O ile w 1951 roku temu 
koncentrowano się na podstawowej mechanizacji rolnictwa, to później 
większość zagadnień branych pod uwagę przy konstruowaniu nowoczesnych 
ciągników dotyczyła zwiększania mocy, możliwości przeniesienia jej na glebę, 
zwiększania wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.

Pierwszym ciągnikiem fińskiej fabryki był Valmet o mocy 15 KM.

Valtra wyprodukuje 70 specjalnie wyposażonych ciągników „Limited Re-
dition”. Te rocznicowe modele będą dostępne w serii T (od T174e do T254).

1 na 3 ciągniki produkowane w fabryce w Suolahti dostosowuje się obec-
nie do dokładnej specyfikacji klienta poprzez opcje w Unlimited Studio.
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