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Valtra serii Q  
od 230 do 305 KM

– Seria Q to wysokiej jakości ciągni-
ki, a klienci zasługują na równie wysoką 
jakość usługi. Aby zapewnić najlepsze 
wrażenia z użytkowania ciągników, 
wprowadziliśmy program certyfikacji dla 
dilerów serii Q – komentuje Matti Tiitinen,  
dyrektor handlowy Valtra.

Certyfikowani dilerzy
Jak informuje producent, dilerzy którzy 

będą oferować najnowsze ciągnik serii Q, 
przejdą wcześniej specjalną certyfikację. 
Dzięki niej otrzymają wiedzę ekspercką 
w zakresie sprzedaży i obsługi posprze-
dażnej. Każdy użytkownik traktora Valtra 
serii Q ma wykorzystywać bogate funkcje 
rolnictwa precyzyjnego, o co właśnie za-
dba certyfikowany diler. Ponadto ciągniki 
są w pełni przystosowane do wysyłania 
danych w ramach telemetrii. Z przesyła-
nych danych skorzysta rolnik i  diler, który 

wykorzystując najnowsze narzędzia zdal-
nej diagnostyki będzie mógł zapropono-
wać wykonanie czynności serwisowych 
w najbardziej dogodnym czasie.

– Za sprawą zaawansowanej teleme-
trii Valtra Connect i łatwego 
w obsłudze zarządzaniu za-
daniami, pozwalającego na 
płynną integrację z systema-
mi FMIS i Agrirouter, ciągniki 
serii Q pasują do każdej floty. 
Wszystkie funkcje inteligent-
nych rozwiązań rolniczych 
w serii Q są w prosty sposób 
sterowane za pomocą interfej-
su użytkownika SmartTouch. 

Pliki z zadaniami można szybko urucho-
mić, a funkcje ISOBUS zapewniają naj-
bardziej dokładne i najbardziej efektyw-
ne rezultaty. W połączeniu z funkcją Au-
to U-pilot, funkcja SmartTurn zwiększa ła-

Ciągniki	Valtra	piątej	generacji	
zyskały	nową	serię	Q,	która	
plasuje	ją	pomiędzy	seriami	T	
i	S.	Najnowszy	fiński	traktor	
został	zaprojektowany,	
skonstruowany	i	będzie	
produkowany	w	tym	kraju.	
Pierwsze	traktory	Valtra	Q	mają	
zostać	dostarczone	rolnikom	 
w	październiku	2022.

Valtra podała pierwsze informacje na temat jej najnowszych ciągników serii Q. To 
tak jakby uchyliła wrota do garażu – pełne dane zostaną opublikowane podczas 
wirtualnej publicznej premiery, która odbędzie się 2 września 2022 r.

Modele i moce ciągników Valtra serii Q

Model Silnik
Osiągi  

standardowe

Osiągi  
z doładowaniem  

boost
KM Nm KM Nm

Q225
AGCO Power, 

cylindry 6,  
pojemność 7,4 l

230 1000 250 1100
Q245 245 1100 265 1200
Q265 265 1200 290 1280
Q285 285 1280 305 1280
Q305 305 1280 305 1280


