
Valtra Transmission XT60+
Specjalny, wielosezonowy olej do nowych, silnie obciążonych 
układów przeniesienia napędu, w szczególności zalecany do 
przekładni bezstopniowych.
• Zalecany dla wszystkich przekładni i układów hydraulicznych, 

w każdych warunkach pogodowych.
• Długa żywotność, zabezpieczenie przeciwzużyciowe  

i bardzo dobra odporność na utlenianie.
• Doskonała płynność w niskich temperaturach i odporność na 

Valtra Axle LS 85W-90
Wysokiej jakości olej przekładniowy do mechanizmów  
różnicowych z ciernym ograniczeniem poślizgu.
• Przeznaczony do mechanizmów różnicowych oraz do przednich osi 

z ciernym ograniczeniem poślizgu (gdzie wymagany jest olej GL-5 
z LS).

• Starannie dobrane oleje bazowe i dodatki umożliwiają odpowiedni 
poślizg i łagodne załączenie sprzęgieł.

Valtra Engine CR-4 10W-40
Wydajny olej silnikowy w technologii syntetycznej LOW SAPS – 
do silników o niskiej emisji zanieczyszczeń z układem SCR.
• Zapewnia skuteczną ochronę silników wysokoprężnych o niskiej emisji 

zanieczyszczeń zarówno podczas transportu jak i prac polowych.
• Zalecany do najnowszych silników wyposażonych w układy  

Valtra Engine CR 10W-40
Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy do silnków  
wysokoprężnych  o niskiej emisji zanieczyszczeń  
z układem Common Rail.
• Zapewnia skuteczną ochronę silników wysokoprężnych o niskiej emisji 

zanieczyszczeń zarówno podczas transportu jak i prac polowych.
• Zalecany do silników o niskiej emisji spalin.
• Odpowiedni także do starszych typów ciągników.

Valtra Engine E 15W-40

Wysokiej jakości wielosezonowy olej silnikowy  
do nowoczesnych silników Diesla.
• Skutecznie chroni czterosuwowe silniki Diesla bez 

i z turbodoładowaniem, w ciągnikach, maszynach, a także 
w samochodach ciężarowych, dostawczych i osobowych.

oczyszczania spalin, takich jak najnowsze niskoemisyjne silniki z SCR.

zanieczyszczenie wodą.



ŚRODKI 
SMARNE  
VALTRA 

Oleje Valtra zapewniają 
doskonałe smarowanie 
w każdych warunkach pracy
Technologie i obciążenia znamionowe ciągników ulegają stałym 
modyfikacjom. Wymusza to wzrost mocy silników, a układy 
przeniesienia napędu muszą tę większą moc przenieść, przy 
jednocześnie wydłużonych okresach pomiędzy wymianami 
oleju, pomiędzy którymi parametry oleju nie powinny 
ulegać zmianom. Wysokiej jakości oleje Valtra gwarantują 
pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

W naszej ofercie znajdziesz najwłaściwszy środek smarny 
dla Twojej Valtry, a także dla większości ciągników i maszyn 
rolniczych innych marek.

Oryginalne oleje Valtra 
udowadniają swoją jakość
Najwyższej klasy oleje Valtra udowadniają swoją jakość w wydajny 
i bezpieczny sposób. Dla zapewnienia ich niezawodności, oleje 
Valtra zostały opracowane i przetestowane we współpracy 
z renomowanym producentem środków smarnych. W prace 
rozwojowe zaangażowani byli najwyższej klasy eksperci 
i przedstawiciele przemysłu. 

Aby zapewnić sprawność i wydajność Twojego ciągnika – 
używaj wyłącznie oryginalnych środków smarnych Valtra.  
Oleje są dostępne w pojemnikach 20 i 200 litrowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu należącą do AGCO

Dbaj o Twój ciągnik
Stworzone w oparciu o najnowocześniejsze technologie ciągniki 
Valtra charakteryzują: efektywność, wydajność i wyjątkowa 
niezawodność. Nowoczesne ciągniki zasługują na olej najwyższej 
jakości. Środki smarne Valtra to gwarancja i bezpieczeństwo pracy 
ciągników przy ogromnych obciążeniach.

Środki smarne Valtra – dbaj o Twój ciągnik przez całe jego życie.

www.agcopartsandservice.com 


