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JEDEN CIĄGNIK, WIELE ZADAŃ
I NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI 
W PRACY KOMUNALNEJ
Po co kupować pięć wyspecjalizowanych maszyn, gdy wystarczy jeden ciągnik 
Valtra, by wypełnić cały zakres zadań komunalnych? Specjalnie dopasowane 
rozwiązania ze studia Unlimited, pozwalają na wykonywanie zadań przy użyciu 
tylko jednego ciągnika. Lista akcesoriów możliwych do zamontowania przy 
traktorach jest niemalże nieograniczona, podobnie jak lista zadań, które mogą one 
wypełniać. 

WYKORZYSTAJ PEŁEN POTENCJAŁ 
SWOJEGO CIĄGNIKA
Ciągnik Valtra wyposażony w odpowiednie 
narzędzia może łatwo zastąpić inne 
specjalistyczne pojazdy, takie jak równiarki, 
czy zamiatarki. Ponadto do obsługi ciągnika 
potrzebujemy tylko jednego pracownika, wszelkie 
dostępne zasoby siły roboczej będzie można 
przekierować do innych zadań. Dzięki możliwości 
połączenia funkcji wielu pojazdów w jednym, 
możemy w znacznym stopniu poprawić naszą 
rentowność oraz produktywność.

ZNAJDŹ ZLECENIE, A MY 
ZNAJDZIEMY NA NIE SPOSÓB
To Ty ustawiasz poprzeczkę w kwestii 
wydajności. Możesz dostosować każdy 
szczegół, włącznie z kolorem pojazdu. 
Wiesz, co chcesz osiągnąć, zaś my 
wiemy, które funkcje Ci to umożliwią.



Dostosuj funkcje pojazdu do 
swoich wymagań
1. Dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa

W pracy komunalnej, bezpieczeństwo jest rzeczą 
najważniejszą. Z tego względu, do ciągników Valtra można 
dodać niestandardowe mechanizmy bezpieczeństwa, 
takie jak kolory ostrzegawcze, światła sygnalizacyjne, czy 
blokady antyalkoholowe.

2. Idealnie dopasowane komponenty - prosto z fabryki
Wszystkie instalacje hydrauliczne i elektryczne tworzone 
są w Unlimited Studio, dzięki czemu można łatwo dobrać 
wszelkie niezbędne dodatki.

3. Poprawiona widoczność
Dodatkowe funkcje zapewniające lepszą widoczność, takie 
jak kamera przednia, zoptymalizowane lusterka wsteczne, 
czy podgrzewane wycieraczki i szyby boczne, gwarantują 
kierowcy doskonałą widoczność podczas pracy.

4. Specjalne opony
Dobrze znasz swój teren, my zaś doskonale znamy nasze 
opony. Jeśli potrzebujesz specjalnych opon lub łańcuchów 
śniegowych, bez problemu możemy je dostarczyć.

5. Dodatkowy komfort
Mimo iż codzienne siedzenie w ciągniku przez wiele 
godzin może stanowić nie lada wyzwanie, to dzięki 
naszym dodatkowym elementom wyposażenia, takim 
jak specjalne fotele, systemy stereo i indywidualne opcje 
dostosowania wnętrza, nawet najdłuższy dzień pracy nie 
będzie stanowił dla nas przeszkody.

...a to zaledwie początek
Wybierz to, czego potrzebujesz. Skontaktuj się z nami, a bez 
trudu stworzymy razem idealny ciągnik do prac komunalnych.
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Zmieniające się potrzeby branży komunalnej
Specyfika prac w branży komunalnej wymaga posiadania 
wielofunkcyjnego pojazdu. Szybkie tempo pracy, dużej wielkości obszary 
robocze i pokonywane odległości, wymóg posiadania zbiornika paliwa 
o sporej pojemności i komfort operatora - to wszystko może zapewnić 
ciągnik Valtra ze studia Unlimited.

Zintegrowane technologie usprawniające pracę
Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom technologicznym, takim jak 
podłokietnik Valtra SmartTouch oraz system jazdy tyłem TwinTrac, ciągnik 
stanowi pod względem użyteczności i wydajności idealne narzędzie do 
prac komunalnych.

Nasze ciągniki znamy co do śrubki
Pochodzimy z Finlandii. Ze względu na niemalże niekończące się zimy 
oraz kompletnie nieprzewidywalne lata, kraj ten jest doskonałym miejscem 
do tego, by stać się ekspertem w projektowaniu maszyn mogących 
działać wszędzie i o każdej porze roku. W pracy komunalnej zadania 
mogą zmieniać się z dnia na dzień. A Valtra doskonale wie, jak się do tego 
dostosować. 

DLACZEGO DO PRAC 
KOMUNALNYCH WARTO WYBRAĆ 
CIĄGNIK?
Realia prac komunalnych stale się zmieniają, toteż 
czy pracujemy na drodze czy placu zabaw, w naszych 
działaniach musimy zachować wszechstronność, wydajność 
i rozwagę. Wybierając ciągnik Valtra wraz z rozwiązaniami 
studia Unlimited otrzymasz doskonały i wielofunkcyjny 
pojazd, który sprawdzi się w każdych warunkach, 
niezależnie od pory roku.



Dostawy części i bogata wiedza specjalistyczna
Nasza rozległa sieć partnerów gwarantuje naszym 
Klientom dostęp do najlepszych możliwych komponentów. 
Mechanicy Valtra Unlimited to wykwalifikowani eksperci, 
wspierani dodatkowo umiejętnościami i wiedzą fachową 
całego personelu naszej fabryki. Taka współpraca 
gwarantuje, że ciągniki Unlimited produkowane i 
wyposażane są zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości i bezpieczeństwa.

Gwarancja
Wszystkie specjalnie dostosowane ciągniki wykonane 
w studiu Valtra Unlimited objęte są też gwarancją. Valtra 
dostarcza również do nich wszelkie niezbędne części 
zamienne, a także świadczy usługi serwisowe.

Pełny pakiet wsparcia i serwisowania
Wybierając Valtra Unlimited masz pewność, że znamy 
Twój ciągnik od opon do samego dachu i jesteśmy w 
stanie zapewnić mu odpowiednią obsługę i wsparcie w 
każdej sytuacji.

AGCO Finance
Naszym Klientom oferujemy także elastyczne i 
indywidualnie dostosowane możliwości finansowania dla 
potrzeb osobistych. Jako niezawodny i doświadczony 
dostawca rozwiązań w zakresie finansowania rolnictwa, 
odpowiednio reagujemy na wszelkie specjalne wymogi 
naszych Klientów i dostarczamy im elastyczne opcje 
finansowania dostosowane do ich potrzeb.

WYBIERZ CIĄGNIK VALTRA 
I ŚPIJ SPOKOJNIE
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O UNLIMITED
Istnieją dwie rzeczy, które przygotowane na miarę 
pasują idealnie. Są to garnitury oraz ciągniki. 
Niezależnie więc od tego, czy podyktowane jest to 
zmieniającymi się potrzebami w naszej pracy, czy 
też chęcią wyróżnienia się z tłumu, każdy powód, 
by przejść na Unlimited jest dobry. Dzisiaj w kwestii 
tworzenia idealnych pojazdów wielofunkcyjnych nie 
istnieją właściwie żadne ograniczenia.    

AGCO Sp. Z o.o. 
ul. Poznanska 5
62-021 Paczkowo
Tel. 61 662 90 50 

www.valtra.pl
www.youtube.com/ValtraPolskaVideo 
www.facebook.com/ValtraPolska

Ciągniki widoczne na ilustracjach mogą być wyposażone w specjalne elementy dodatkowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmian —wszelkie prawa zastrzeżone.

Valtra jest światową marką koncernu AGCO.




