
T234 
univerzális traktorok

Az AGCO csoporthoz tartozó Valtra a 
finnországi üzemében fejleszt, tesztel 
és gyárt traktorokat. Erőgépeik a meg-
bízhatóságuk, sokoldalúságuk, tartós-
ságuk és északi gyökereik miatt elismer-
tek, és mindegyik traktor tökéletesen  
az egyedi vásárlói igényekre szabható.

A Valtra Direct, Versu és Active 
modellek nagy teljesítményű, terhe-
lésérzékelős hidraulika-rendszer  rel 
rendelkeznek, 115, 160 vagy 200 l/
min térfogatáramú szivattyúkkal.

A T szériás traktorokat hathengeres, 7,4 
literes, 140–250 LE-s (boosttal 155–271 
LE-s) AGCO Power motorokkal szerelik. 
Az erőforrások megbízhatóak, tartósak, 
üzemanyag-takarékosak és csendesek, 
miközben széles fordulatszám-tarto-
mányban nagy nyomatékot szolgáltat-
nak.

A T szériát rendkívül hatékony haj-
tóművekkel szerelték fel, a felhaszná-
lók a Hitech/Active/Versu felszereltségű 
POWERSHIFT-es vagy a Valtra saját fej-
lesztésű és gyártású, fokozatmentes 
Direct modelljeiből választhatnak.

Valtra T254
Kihasználva 
egész  
évben

Idősebb Fekete György és fia, ifjabb 
Fekete György a román határhoz köze-
li Biharkeresztesen, valamint Ártánd, 
Bedő és Told határában rendelkeznek 
összesen 220 hektárnyi szántófölddel. 
Családi gazdálkodás keretében búza, 
kukorica, napraforgó és repce termesz-
tésével foglalkoznak, szép eredmények-
kel, de két-három éve még szójájuk is 
volt, és az akkor elért 4,8 t/ha átlagter-
més szintén önmagáért beszél. A gép-
parkjuk lényegében teljesnek mondha-
tó, apa és fia ketten – alkalmazottak nél-
kül – dolgoznak a földeken. A precíziós 
gazdálkodásban haladóknak számíta-
nak, a fejlett GPS-technológiájú gépek 
sokat segítenek nekik az eredményes 
termesztésben. A műtrágya differenci-
ált kijuttatását már meg tudják oldani, 

és remélik, hogy a most kiírt pályázat 
segítségével a permetezőt és a vetőgé-
pet is fel tudják majd „okosítani”.
Fekete Györgyék 2018-ban vásároltak 
egy Valtra T254-es traktort a Valkon Kft.-
től. A korábbi Valtra T171-esükkel szer-
zett jó tapasztalatok és a kiváló szerviz 
miatt (a derecskei Henye György a kap-
csolattartójuk) ragaszkodtak a márká-
hoz, és az új masina rögtön a gazdaság 

vezérgépévé vált. Évente 600 üzemórát 
dolgozik (jelenleg 1200 óra van benne), 
az alapműveléstől a magágykészítésig 
megbízhatóan végzi el a talajművelési 
feladatokat. „6 méteres rövidtárcsa, 5 
méteres kompaktor, 5 késes középmély 



■ A T széria tagjai főként talajmunká-
ra, szállításra és vetésre ajánlottak, de 
erdészetek számára is ideálisak.
■ A 70 dB alatti zajszintű, 5 oszlopos 
fülke a több mint 6 négyzetméter-
nyi ablakfelület révén tökéletes kilá-
tást biztosít. A SkyView fülke közel 7 
négyzetméteres ablakfelületet kínál.
■ A 2995 mm-es tengelytáv kiemel-
kedő stabilitást és nyugodt úttartást 
biztosít. A fordulási sugár a keskeny 
motorkonstrukciónak, az alvázba 
integrált első függesztőműnek és 
első TLT-nek köszönhetően 5,25 m.
■ Az ideális 40/60 százalékos első/
hátsó hídi súlyeloszlásnak köszönhe-
tően kiemelkedően magas a kapasz-
kodó- és vonóképesség. A homlok-
rakodó segédváz teljesen integrálva 
van az alváz szerkezetébe.
■ A szintén integrált mellső há -
rompont-függesztőmű a piacon a 
legmagasabb, 51 kN emelőképes-
séggel rendelkezik, a hátsó függesz-
tőmű pedig 95 kN emelőképességű.
■ A Valtra Connect egy telemetrikus 
megoldás, amely GPS segítségével 
folyamatosan rögzíti a traktor tevé-
kenységét és mozgását. Mobilesz-
közön megjeleníthető a valós idejű 
adattörténet, és bárhol, bármikor 
hozzá lehet férni az adatokhoz. Így 
előre láthatók például a karbantar-
tási igények, és gyorsabban lehet 
reagálni a kisebb problémák meg-
oldására.

Pneumatikus  
AutoComfort rugózott 
fülkefelfüggesztés

Hatékony 
LED-lámpák

Tetőablak Elektronikus hátrameneti vezeté-
si és 180 fokkal elfordítható ve  -
wwzetőülés

A maximális össz-
súly  

13 500 kg

380 l üzemanyagtank, 70 l AdBlue-tank
A legnagyobb hasmagasság a piacon 
(60 cm) 600 üzemórás  

szervizintervallum

lazító, 4 fejes váltvaforgató eke, 6 méte-
res borona és 3 méteres szántóföldi 
kultivátor a fegyverei, ezeket gond nél-
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kül húzza, valamint most kapott egy 
nagyobb pótkocsit is” – dicsérte meg 
a finn traktort ifjabb Fekete György. 
Az előző erőgéphez képest nagyobb 
önsúllyal és mintegy 60 LE teljesítmény-
többlettel rendelkezik, így végre van 
erőtartalék a munkagépek üzemelte-
téséhez.

A Versu felszereltségű T254-es lelke 
a Smart Touch terminál: a fülkében 

csak a legfontosabb funkciók vannak 
fizikai nyomógombokra kihelyezve, 
egyébként minden az érintőképernyős 
kijelzőről vezérelhető, mégpedig köny-
nyen, gyorsan elérhető módon, egysze-
rű szimbólumokkal jelölve. Az apának 
kissé hosszabb időt vett igénybe a meg-
tanulása, de a fiú hamar megszokta az 
ultramodern technikát. A traktort centi-
méter-pontossággal vezető Auto-Guide 
szintén hasznos kiegészítő.

Id. Fekete György
családi gazdálkodó
nős, két gyermek apja
hobbi: vadászat
mobil: 06 (30) 205-5064

Ifj. Fekete György
agrármérnök, vállalkozó
hobbi: biztonság- és
vagyonvédelem,
olvasás



 
Opciós csomagok:
■ Comfort csomag: a kényelmes és biz-
tonságos munkavégzést segítő opciókkal.
■ Technology csomag: automata kor-
mányzás és ISOBUS-os munkagépvezér-
lés.
■ Technology Pro csomag: a Technology 
csomagon felül a precíziós gazdálkodást 
szolgáló opciókkal.

Smart Touch
Minden Versu és Direct modell Smart Touch kartámasszal 
rendelkezik. A díjnyertes rendszer a traktor irányításán kívül 
az automata kormányzást és a munkagépek vezérlését is 
végzi. Legnagyobb előnye az átláthatósága és egyszerűsége, 
maximum két lépésben bármelyik menübe beléphetünk.  
A Smart Touch egy 9 colos érintőképernyő, nyomógombok és 
vezérlőkar együttese.

A gazdák tapasztalata szerint a T254-es 
2-3 literrel fogyaszt kevesebbet hek-
táronként, miközben a menetsebes-
ség emelkedett. Az új Valtrával órán-
ként 5 hektárt tudnak megművelni a 6 
méteres rövidtárcsával (a régivel szűk 
4 hektárt tudtak), és sikerült növelni 

a munkamélységet is, a 12-14 cm (10 
km/h munkatempó mellett) meg se 
kottyan neki. Az 1200 kg-os frontsúly 
nagy segítséget jelent a nehezebb talaj-
munkáknál, illetve magágykészítéskor 
előre egy talajbaktérium-kijuttató szer-
kezetet is fel tudnak szerelni. Utólag 

művelőkerékszettet rendeltek a gép-
hez, hiszen ez végzi a növényvédelmi 
munkákat is a kapás kultúrákban. Július 
közepi látogatásunkkor még az árpa, 
repce, búza tarlóhántása várt rá, vala-
mint a lazítás az őszi káposztarepce alá. 
Pihenni majd decembertől fog, Feke-
te Györgyék egész évben kihasználják  
a Valtrájukat.


