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VI ARBETAR HÅRT
FÖR ATT GÖRA HÅRT
ARBETE ENKELT
På Valtra är vi inriktade på att känna våra
kunder, förstå deras behov och erbjuda dem
bästa möjliga traktorupplevelse. Vår nya G-serie
är vårt senaste svar på kundernas krav. Det
handlar om en liten och kompakt allroundtraktor
som gör det möjligt för dig att slappna av och få
sinnesro medan jobbet utförs på bekvämt sätt.

Form följer funktion. Hos Valtra är det
precis så enkelt. Detta är kärnan och
designfilosofin bakom varje maskin
vi tillverkar. För G-serien är nyckeln
en kompakt maskin och ett starkt
designkoncept. Det är den bästa lösningen
när din maskin inte behöver vara stor utan

smart, smidig och robust. Även med höga
effektnivåer har måtten hållits så kompakta
som möjligt för en högeffektiv 4-cylindrig
maskin.

Motor, chassi, hytt och transmission – alla
fysiska komponenter i G-seriens traktorer
är sömlöst integrerade. Men det är inte
allt. Våra Connect, Care and Go-tjänster
har utformats med samma mål i åtanke
– att hjälpa dig få jobbet gjort enkelt och
bekvämt med sinnesro.

G-SERIEN
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UNIVERSAL
VERKTYGET

SMIDIGHET I
GENERNA

G-serien är
traktorvärldens verkliga
universalverktyg.
Den är kompakt
men packad med
kraftfull hydraulik,
lättanvändbara smarta
jordbruksfunktioner
och kraft för redskap av
olika storlek.

G-serien har samma
funktioner och kraft
som en stor traktor,
men fungerar ändå
som en liten traktor.
Smidigheten har ingen
motsvarighet bland
traktorer i samma
storleksklass.

FRONTLASTARMÄSTAREN
Den inbyggda hjälpramen och elektroniska
kontrollen på frontlastaren och den 5,7
kvadratmeter stora glasytan i hytten ger bästa
möjliga sikt, och gör G-serien till den perfekta
maskinen för arbete med frontlastare.

INGÅNGSLÖSNING FÖR SMART JORDBRUK
Vill du jobba smartare, istället för hårdare?? G-serien är den
perfekta ingångsmaskinen för smart jordbruk. Valtras smarta
jordbruk är integrerat i Versu- och Active-modellerna.

G-SERIEN
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DEN FINSKA
ALLROUNDTRAKTORN

1. SÄKER
LÄTT ATT KOMMA
IN OCH UT

Enkelt och
säkert insteg
och utträde
från hytten
och breda,
självrengörande
trappsteg.

2. SIKT

G-serien kombinerar kompakta mått och en lätt
och smidig design. Oavsett om du arbetar i fältet
eller på gården – eller i någon helt annan miljö – är
detta din pålitliga arbetsmaskin.

UTRYMME OCH SIKT
En bekväm hytt med gott om plats för två personer
och god sikt i alla riktningar, inklusive ett stort
takfönster. Hyttens totala glasyta är 5,7 m2.

3. DRIFT
MJUKA STARTER

Valtra shuttle ger en jämn
och säker start med
integrerat parkeringsläge
och lättanvändbara
reglage.
Oavsett typen av arbete
erbjuder G-serien en fullfjädrad
universaltraktor för ditt dagliga
arbete. Den har en avancerad
redskapslyft och effektiv
arbetshydraulik. HiTech-modellen
har hydraulik med öppet mittläge,
medan Active och Versu har ett
stängt lastavkännande system.
Hög pumpkapacitet (100/110
l/min) garanterar hastighet,

lättanvändbarhet och fullfjädrad
redskapsstyrning med ett enkelt
användargränssnitt och en
elektrisk joystickstyrning.
Det finns även funktioner för
moderna redskap, som power
beyond och ISOBUS. Med
tillvalspaketen kan du modifiera
din traktor efter dina behov.

G-SERIEN
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4. ARBETE

8. STYRNING

Kompakta mått, som maximal höjd på bara 2,8 m och en
rimlig vikt på 5 ton, skapar en fullfjädrad och mångsidig
traktor som är lämplig för en mängd olika uppgifter.

Valtra ARM eller SmartTouch
armstöd ingår i alla modeller.
Reglage som är tekniskt avancerade
men alltid praktiska – ergonomiska
och enkla att använda.

KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG

DET BÄSTA FÖR FÖRAREN

5. LAST

9. TERMINAL

FRONTLASTARSPECIALIST
G-serien är en frontlastarspecialist med en integrerad
tungviktsdelram och utmärkt sikt. Lastare med lyftkapacitet
på upp till 2,1 ton eller lyfthöjd på 4,2 m.

ENKEL MEN SMART

Enkel att använda men smart
och exakt med kundorienterade
teknikfunktioner som Valtra Guide
10 för att öka produktiviteten.

9
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6. REDSKAP

3

FULLFJÄDRAD REDSKAPSSTYRNING

2

5

Avancerad 50 kN redskapslyft och
hydraulik med upp till 110 l/min
flöde inklusive elektrisk joystick för
frontlastare och enkel redskapsstyrning
via den justerbara hydrauliken och
ISOBUS.
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7. AUTOMATISERING
TOPPMODERN POWERSHIFT

10. TRYGGHET

Powershift-revolution med varierande varvtal med Powershift
6 hastigheter och bränslebesparande Valtra-automatik som
varvtalsbaserad AUTO1 automatväxling, HillHold-funktion och
motorbromskontroll.

Användarvänligt och enkelt servicekoncept: Snabba
servicekontroller, serviceintervall på 600 timmar och
Valtra Connect, Care and Go.
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VI SKYDDAR DIG

FRONTLASTARE

FRONTLASTARMÄSTAREN

Här får ni er frontlastarspecialist. G-serien kommer med
integrerat lastarfäste för tung last, ett lock & go lastarredskap
och en modern utformning på lastararmen med inneslutna
rörledningar. Sikten är överlägsen, inklusive ett takfönster med
utmärkt sikt. Böjda parallella lyftstavar följer linjen på traktorns
huv. Vårt sortiment av skräddarsydda lastare har elektroniska
reglage i alla versioner.
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FRONTLASTARE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modern, minimalistisk
lastarmskonstruktion med inneslutna
rörledningar

1
2

Böjda parallella lyftstavar som följer linjen
på traktorns huv
Utmärkt sikt och fullständig vy över
verktygen
Lastavkännande (LS) hydraulpump med
upp till 110 l/min flöde
Takfönster för enastående sikt uppåt
Valtra ARM- eller SmartTouchanvändargränssnitt
Hydraulassistent
Live 3 tillvalsfunktion
Lock & go-system för snabb anslutning
och frånkoppling av redskap

10. Integrerat lastarfäste för tung last
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SMART JORDBRUK
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INBYGGD
SMART
TEKNIK

VALTRA GUIDE

Valtras smarta jordbruk är en
uppsättning teknik som fungerar sömlöst
– Valtra Guide, ISOBUS, sektionskontroll,
variabel giva och TaskDoc®.
Lättanvändbarheten är en viktig del av
våra tekniska lösningar.
Alla smarta funktioner kan styras
från vårt unika SmartToucharmstöd med bara två
tryckningar eller svepningar. En
bättre livskvalitet ligger till hands
- bokstavligen.
Om du väljer Active, kan du få
smart jordbruk och styra dem via
SmartTouch Extend-skärmen.
Valtra Guide hjälper dig
förbättra effektiviteten,
sänka överlappningen och
öka förarkomforten, oavsett
storleken på gården. Valtras
berömda lättanvändbara
smarta jordbrukslösningar finns
tillgänglig i Versu- och Activemodellerna.

Valtra Guide är vår
autovägledningslösning som har
utvecklats baserat på återkoppling
från verkliga användare. Vi ville se till
att inspelningen och konfigureringen
av körspår och gränser är så enkel
som möjligt. Valtra Guide är lösningen
när du vill arbeta mer effektivt och få
ut mer av åkern genom att oroa dig
mindre för luckor, överlappning och
onödiga körningar.
Valtra Guide använder GPSvägledning för att styra traktorn åt
dig. Den automatiska styrningen
följer körspåren med precision och
reducerar överlappningar, vilket
sparar tid, bränsle och pengar. Du kan
koncentrera dig på redskapet istället
för styrningen, så att du kan jobba
längre dagar, täcka större ytor och
ändå vara avslappnad.

ISOBUS

TASKDOC® PRO

VARIABEL GIVA

Med Valtras SmartTouch och ISOBUS kan du arbeta med alla typer av
ISOBUS redskap, oavsett tillverkare. SmartTouch låter dig ansluta redskap
snabbt och enkelt , och ger dig dessutom den höga kontrollnivå som
precisionsjordbruk kräver. ISOBUS-standard (ISO 11783) är vad som gör
detta möjligt.

Med TaskDoc® Pro blir
det mindre pappersarbete. Bara börja
arbeta så skapas all dokumentation du behöver
automatiskt. När du är
klar, överförs dokumentationen trådlöst till ditt
jordbrukshanteringssystem (FMS). Planera
kartor med variabla
givor på kontoret och
överför dem till traktorn
för automatisk styrning.
TaskDoc® Pro är enkel
och intuitiv.

VRC justerar automatiskt redskapets
applikationsmängd enligt en förplanerad
precisionskarta. Den tillämpar rätt mängd
insatsvara på varje del av åkern, varken för
mycket eller för lite. Den sparar resurser och
förbättrar kvaliteten och storleken på skörden.

ISOBUS gör förenliga redskap “Plug and Play”, så när du ansluter
redskapet till din Valtra-traktor, överförs alla relevanta maskindata till
terminalen omedelbart.

SMART JORDBRUK
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SMARTTOUCH ANVÄNDARGRÄNSSNITT I VERSU
1.

7

2.
3.

VALTRA
SEKTIONSKONTROLL
Med sektionskontroll
styrs traktorn och
redskapen automatiskt
och med precision för
att leverera optimala
frö- och gödselmängder till varje del av
åkern. Det hjälper dig
att minska produktionskostnaderna,
förbättra skördarna och
maximera dina vinster.

VALTRA CONNECT

4.

2

5

1

Designen möjliggör enkla
spakrörelser i alla fyra riktningar.

5.

Tre ventiler kan styras från
joysticken.

6.

Ytterligare fyra ventiler styrs med
de linjära spakarna.

7.

Knapparna och reglagen har
utformats med betoning på
funktionen, därför ser knappar
med olika funktioner ut på olika
sätt.

8.

4

2

9.
6

3

Tre programmerbara
minnesknappar (M) för alla
traktorfunktioner (U-pilot).
Framåt/bakåt-spak vid
körspaken.
Inga ytterligare skärmar
krävs – Valtra Guide och
säkerhetskameran är
integrerade i SmartTouchskärmen.
Bakre lyft – Den lättanvändbara
begränsaren gör det möjligt att
utföra extremt små justeringar
på det bakre länkaget.
Armstödets funktionella struktur
ger ett bra grepp i svår terräng
och ger god support till armen.

5
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FÖRSTA 3 ÅREN GRATIS MED VERSU

Valtra Connect är vår telemetrilösning som
spelar in traktoraktivitet och GPS-rörelser
hela tiden. Den kan visa historik och data i
realtid på din mobila enhet, och du kan få
åtkomst till data, när som helst, var som
helst. Med dessa data kan du och din
Valtra-partner förutse dina underhållsbehov
och reagera snabbare för att lösa mindre
problem och undvika extra besök på ditt
auktoriserade servicecenter.

Enkel menynavigering.

Inställningarna är logiska och enkla att
göra med sveprörelser. Alla inställningar lagras automatiskt i minnet.

9-tums pekskärmen, stora kontroller,
inställningar och funktioner är lätta att
förstå.

Du kan tilldela valfritt reglage vilken
hydraulikfunktion som helst, inklusive
hydrauliska fram- och bakventiler, främre och bakre länkage samt frontlastaren.

Det är lätt att konfigurera arbetsbelysningen på 9-tums pekskärmen. Det
finns även på-/avknappar för arbetsbelysningen och rotorljuset i armstödet.

Profiler för förare och redskap som
enkelt kan ändras från valfri skärmmeny.
Alla ändrade inställningar kommer att
sparas i den valda profilen.

Connect är standard på Versu och tillval för
HiTech- och Active-modellerna.

AGCO-telemetri för kunden
Fullständigt kund- och användardriven
användarupplevelse

AUTOMATVÄXLING FRÅN VALTRA
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OSLAGBAR
AUTOMATVÄXLING
FRÅN VALTRA

VERSU
•

Revolutionerande Powershift: 6PS

•

Lastavkännande hydraulik med 4
elektroniska spolar

•

SmartTouch armstöd

•

4 modeller G105-G135

Kom igång smidigt med Valtra shuttle. Alla modeller i
G-serien har integrerat parkeringsläge och AutoTraction
så att du får en smidig start. Nya Powershift med 6
hastigheter ger dig fler möjliga arbetshastigheter.
Valtras revolutionerande automatik inbegriper
funktioner som automatväxling – AUTO1 erbjuder
en gaspedalsfunktion och justerbar motorbroms
medan AUTO2 ger föraren större frihet att välja
växlingsgränser. Det finns t.o.m. en inbyggd HillHoldfunktion i alla modeller i G-serien, och därutöver
erbjuder vår avancerade Versu-modell en CVT-liknande
körspaksfunktion.
Valtra Powershift är den mjukaste
transmissionen på fyra hjul. Ta bort
foten från kopplingen och du har
automatisk kontroll – med Valtra
kan du köra din Powershift-traktor
som en CVT. I de automatiska
lägena sker växlingen automatiskt
baserat på accelerations- och
vridmomentskraven – och alltid med
den bästa bränsleekonomin. Versu-

modellerna har en revolutionerande,
patenterad hydraulikassistent
som automatiskt ger dig ett
större hydrauluttag, antingen vid
stillastående eller under körning,
utan att påverka körhastigheten.
Ingen annan Powershift kan göra
detta! Även tillgänglig på Active
och Hitech om de är utrustade med
elektriska frontventiler.

HITECH

ACTIVE

•

Revolutionerande Powershift: 6PS

•

Revolutionerande Powershift: 6PS

•

Hydraulik med öppet mittläge med 3
mekaniska spolar

•

Lastavkännande hydraulik med 3
mekaniska spolar

•

Valtra ARM armstöd

•

Valtra ARM armstöd

•

4 modeller G105-G135

•

4 modeller G105-G135
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NYA KOMPAKTA
STEG
V-MOTORER
G-serien är byggd från grunden som
en fyrcylindrig traktor

AGCO Powers kompakta motorer
har varit kraftpaketet i Valtras
traktorer i 70 år, och erbjuder
hög effekt och stort vridmoment.
Den kompakta 4,4 liters motorn
möjliggör en låg huv och utmärkt
sikt. Motorns allt-i-ett-system för
efterbehandling renar avgaserna

enligt utsläppsnormerna för steg
V. Den kompakta motorn sitter
på traktorns högra sida, under
hytten, så att avgaserna renas
och synfältet maximeras. Ett höjt
motorluftintag gör att ren, kall
luft kommer in med reducerad
begränsning.

MOTOR

DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE

DIN BÄSTA 
TRAKTORUPPLEVELSE
Du arbetar hårt. Kör fem jobb åt gången i utmanande
och varierande terräng, med långa arbetsdagar
och kördistanser. Det är vårt jobb att göra din
traktorupplevelse så bra som möjligt. Vår enkla
Connect, Care & Go-tjänst ger oöverträffad
användbarhet som förenklar det dagliga arbetet
och underhållet utan extra kostnader för ägaren.
Den bästa traktorupplevelsen är inte bara maskinen
eller stunden då du gör köpet – vi, våra partner och
vårt stora nätverk med återförsäljare står till tjänst
genom traktorns hela livscykel.
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DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE
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SINNESRO. INOM
RÄCKHÅLL.
Vi tror på en sömlös förbindelse mellan våra
kunder, återförsäljare, maskiner och Valtras
fabrik. När du är uppkopplad kan du välja önskade
service- och garantipaket för att uppfylla dina
förväntningar och krav. Vi tar hand om dig så att
du kan ta hand om din verksamhet.

HÅLL KONTAKTEN VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST

CONNECT
TRAKTORDATA,
INFORMATION OCH
TJÄNSTER.

När du väljer Valtra får du tillgång till ett team av specialister
som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din verksamhet.
Du kan kontakta lokal support genom vår kundportal som
även ger tillgång dygnet runt till handledningar, information
om kontrakt samt tjänster beträffande dina maskiner.
Telemetrilösningen Valtra Connect spelar in traktoraktivitet
och GPS-rörelser hela tiden. Den kan visa historik och data
i realtid på din mobila enhet, och du kan få åtkomst till data,
när som helst, var som helst. Med dessa data kan du och
din Valtra-partner förutse dina underhållsbehov och reagera
snabbare för att lösa mindre problem och undvika extra
besök på ditt auktoriserade servicecenter.

FULLSTÄNDIG SINNESRO

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com
CARE

Med utökad garanti får du maximal sinnesro och trygghet. I
Sverige erbjuder Lantmännen Maskin 2 års fabriksgaranti och
5 års maskinskadeförsäkring på din Valtra.

FABRIKSGARANTI.

MAXIMERA DRIFTTIDEN

GO

SERVICEKONTRAKT.

Fixa dina kostnader när du köper din Valtra-maskin och
säkerställ optimal prestanda, samtidigt som du får garanterad
effektivitet och maskinens restvärde maximeras! Valtra
Go-servicekontrakt säkerställer regelbundet och noggrant
underhåll, vilket förlänger tillförlitlig drift av din Valtra-traktor.
Servicekostnaderna är små jämfört med vad reparationerna
skulle kosta vid bristande service. Valtra Go-servicepaketet
inkluderar allt föreskrivet underhållsarbete som kan bokas
upp till 10.000 timmar för nya och begagnade maskiner.

DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE
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EKONOMISK
STABILITET MED
KOSTNADS
KONTROLL
Alla gårdar är unika. De har sina särskilda
egenskaper och utmaningar. Därför erbjuder
vi en flexibel lösning som hjälper dig att hålla
kontroll på dina kostnader.
Gårdens inkomster kan
ofta vara oförutsägbar och
påverkas av många yttre
faktorer. Säsonger och
priser varierar så det kan
vara svårt att hålla kontroll
på ekonomin. För att
kunna uppnå framgångar
med sinnesro behöver du
ekonomisk stabilitet och
fullständig kontroll över dina
kostnader.
Både maskiner och
utrustning är en väsentlig
del av och en stor utgift
på en gård. Valtras G-serie
kommer med innovativa

smarta jordbruksfunktioner,
den viktigaste nyckeln till
kostnadseffektivitet och
effektivitet tillsammans med
Connect, Care & Go.
Finansieringen av en Valtramaskin är nu enklare och
mer flexibel än någonsin
tidigare. Med programmet
Köp, hyr och leasa som
erbjuds av AGCO Finance
ger vi dig chansen att skapa
en finansieringslösning som
uppfyller just dina behov.

LET’S TALK MORE!

KÖP

TRAKTORÄGARSKAP
MED CONNECT, CARE &
GO SOM TILLVAL

HYR

KORTTIDSHYRNING
MED ALLOMFATTANDE
TJÄNSTER

LEASA

OPERATIONELL LEASING
MED ELLER UTAN
SERVICEKONTRAKT

DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE
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Customer Magazine

LÅS UPP

Saknar du en smart jordbruksfunktion? Valtra Guide är
nyckeln till smart jordbruk och öppnar många möjligheter. När
du utrustar din Valtra-traktor med Valtra Guide vid köptillfället
kan du även förse den med andra smarta jordbruksfunktioner.
Du kan göra detta när du köper traktorn eller vid ett senare
tillfälle när du har behov av nya funktioner. Kontakta din
lokala återförsäljare för priser och mer information om att
uppgradera dina smarta jordbruksfunktioner.

+

In Derbyshire

Making
a difference
Page 10

2/2020

+

In Denmark

Maritime radar
on roof helps
SAR operations

+

In Dorset

A passion
for farming
Page 20

Page 16

Smart farming in Switzerland

SWISS FUTURE FARM USES
NEWEST TECHNOLOGIES

Page 06

DIN EGEN VALTRA-ÅTERFÖRSÄLJARE
om de senaste innovationerna och de mest
effektiva arbetsmetoderna. Du har även
tillgång till tidningens arkiv online och kan
läsa artiklar som går tillbaka till år 2000.

Din Valtra-återförsäljare representerar den
bästa traktor- och redskapsexpertisen i ditt
område. De förstår de tekniska aspekterna
av din traktor och dina utmaningar. Du kan
alltid vända dig till din återförsäljare och
få överlägsen service från konsulttjänster,
underhåll, reparationer och reservdelar till
inköp av ny utrustning. Valtra-återförsäljare
är oberoende entreprenörer. AGCO
granskar sina återförsäljare varje år för
att vara säkra på att du får bästa möjliga
service.

AGCO ACADEMY

ORIGINALDELAR OCH TILLBEHÖR AV
HÖG KVALITET – ALLTID TILLGÄNGLIGA

AGCO GÖR DEM OSLAGBARA,
VI GÖR DEM KOSTNADSEFFEKTIVA.

Valtras omfattande reservdelsservice
levererar delarna du behöver så snabbt
som nästa morgon. Detta hjälper dig att
göra din traktor produktiv under de hektiska
plog- och skördetiderna. AGCO Partsetiketten garanterar att du får originaldelar
från Valtra som noggrannt har kontrollerats
och testats.

På AGCO Finance skräddarsyr vi din
finansiering baserat på ditt kassaflöde och
din verksamhet. Berätta hur mycket du har
råd att betala månadsvis så skräddarsyr
vi ett flexibelt betalningsschema enligt
dina behov samtidigt som vi beaktar
säsongsvariationer.
Vi erbjuder även andra finansieringstjänster

som leasing, uthyrning och försäkring.
Våra tjänster varierar mellan länderna, så
kontrollera vår webbplats eller kontakta din
närmaste återförsäljare för information om
tillgängliga erbjudanden.
VALTRA TEAM
Valtra Team är vår kundtidning som
publiceras två gånger om året. Varje
nummer innehåller användbar information

Traktorer och relaterad teknik, särskilt
teknik för precisionsjordbruk, utvecklas
i snabb takt. Valtra Academy utbildar
kontinuerligt Valtra-återförsäljare och
servicetekniker. På så sätt får du alltid
förstklassig och uppdaterad expertis från
din Valtra-återförsäljare.
VALTRA COLLECTION
Valtra Collection erbjuder kläder och
tillbehör av hög kvalitet för arbete och
fritid. Materialen och detaljerna väljs med
omsorg. Valtras arbetskläder är tillverkade
av lätta men extremt tåliga material. Stilen
är modern och reflekterar Valtras moderna
designspråk.

TILLVALSPAKET
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TILLVALS
PAKET
Vi erbjuder färdiga tillvalspaket
som gör det enkelt att välja
funktionerna du behöver på din
G-serie

KOMFORTPAKET

TEKNIKPAKET

TEKNIKPAKET PLUS

Komfortpaketet tar komforten till en helt
ny nivå. Det här paketet är tillgängligt
för alla HiTech-, Active- och Versumodeller i G-serien. Tillval som ingår i
Komfortpaketet:

Teknikpaketet lägger till funktioner
som gör det enklare och mer effektivt
att ansluta och använda G-serien och
redskapen. Teknikpaketet är tillgängligt
för alla Active- och Versu-modeller i
G-serien. Tillval som ingår i det här
paketet:

Teknikpaket Plus är vår mest
avancerade lösning, och innehåller
allt du behöver för smart jordbruk.
TTeknikpaket Plus är tillgängligt för alla
Active- och Versu-modeller i G-serien.
Tillval som ingår:

• Framaxelfjädring

• Wayline Assistant

• Upphängd hytt och säte, luftfjädring +
• Arbetsbelysning Premium eller
Premium+ med LED-lampor

• Komplett Valtra Guide: ett av 4 tillval
med Novatel- eller Trimble-antenn

• Backljusautomatik

• ISOBUS bak
• Avancerat (Asr, med radar) (endast
med Versu)

• Precisionsjordbruk: Ett av 4 tillval för
sektionskontroll eller sektionskontroll
och variabel giva
• SmartTouch Extend
• TaskDoc® Pro

• Strömuttagsset

Tillvalspaketen erbjuder allt från ökad
komfort och enklare redskapshantering
till avancerade funktioner för precisions
jordbruk.
Komplettera din arbetsmaskin med
frontlastarpaketet och avsluta med Valtra
Unlimited anpassningstillval.
Ta en titt och avgör vilket tillvalspaket som
bäst passar dina behov.

1. VÄLJ
TILLVALSPAKET

TEKNIKPAKET PLUS
TEKNIKPAKET
KOMFORTPAKET

2. VÄLJ
FRONTLASTARE

FRONTLASTARE

3. ANPASSA EFTER
DINA EGNA BEHOV

VALTRA
UNLIMITED

FRONTLASTARPAKET
G-serien är utmärkt för arbete med frontlastare och
frontlastarpaketet är avsett att låsa upp den funktionen.
Traktorns utmärkta sikt och goda svängradie kompletteras
perfekt av detta tillvalspaket vilket inkluderar:
• Frontlastare och lastarfäste monterade och testade på
fabriken

VALTRA
UNLIMITED
Du kan lägga till Valtra Unlimitedtillval i vilket tillvalspaket som helst
för att anpassa din traktor efter dina
exakta behov.
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DU INRIKTAR DIG
PÅ ARBETET.
VI INRIKTAR OSS
PÅ LÖSNINGEN.

När du väljer en Valtra-maskin, får du din drömtraktor
samtidigt som dina unika krav uppfylls. Valtra Unlimited betyder
att din traktor byggs enligt dina önskemål med den design och
komfort som du behöver för att prestera i alla miljöer. Oavsett
om du letar efter en traktor för vägunderhåll eller kommunala
uppgifter eller om du söker specifika funktioner för jordbruk eller
andra ändamål, är Valtra Unlimited rätt lösning. Det är
din arbetsmaskin av en anledning.
Med Valtra Unlimited är möjligheterna helt
obegränsade. Vad behöver du? Vad har du
för dröm? Klappat och klart. Vi får det att
hända.

också anpassas och även särskilda
önskemål kan uppfyllas snabbt.

En speciell lack kan ge din traktor ett
distinkt utseende som drar blickarna till
sig. Om du behöver en viss färgsättning
för entreprenadarbete eller särskilda
myndigheter eller om du vill släppa loss
kreativiteten, säkerställer Valtra Unlimited
att dina behov uppfylls. Valtras traktorer
kan utrustas med ratt och säte av tåligt
högkvalitativt läder för garanterad komfort
och snyggt utseende. Inre paneler kan

Alla tillbehör och all utrustning som
utrustas av Valtra Unlimited studio
omfattas av fabriksgarantin och vi
tillhandahåller även all service och alla
reservdelar.

FABRIKSMONTERAD

Tillbehör och utrustning som är tillgängliga
från Unlimited Studio inkluderar extraljus,
centralsmörjning, stereoanläggningar och
mycket mer.

UNLIMITED

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
FÖR G-SERIEN
105 - 135 HK

Min 4405 - Max. 4600 mm

Med Valtra Guide box - Max. 2910

Min 2755 - Max. 2830 mm

A

B

Min 1720 - Max. 2525 mm

Bredd på stänkskärmar:

KG

A: skog 1858
B: smal 2034
C: bred 2310

Egen arbetsvikt 5140 kg
Max total vikt 9500 kg

MODELL

HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

MÅTT MED 540/65R38 + 440/65R28

MODELL

MAX. EFFEKT
HK

kW

MAX. BOOSTEFFEKT
HK

kW

MAX. VRIDMOMENT NM
STD

Hjulbas [mm]

2550

Längd (utan frontlyft)

4452

Transportlängd, med frontlyft

4514

Höjd, utan Valtra Guide box, [mm]

2805

Bredd, max [mm]

2380

Vändradie [m]

4.36

LADD-

Markfrigång mid [mm]

443
460

G105

105

78

110

82

440

470

Markfrigång bak (utan dragkrok) [mm]

G115

115

85

120

90

460

510

Vikt (fulla tankar, + förare] [kg]

5140

Viktdistribution front/bak [%]

41/59
9500

G125
G135

ECO

115

86

125

93

518

555

STD

125

93

130

97

520

540

Max total vikt [kg]

560

Bränslevolym, grundläggande [l]

200

Bränslevolym, ståltank [l]

160

AdBlue, kapacitet [l]

21

Min däckstorlek (bak SRI 750)

420/85R34 + 340/85R24

Max däckstorlek (bak SRI 825)

600/65R38 + 480/65R28

135

100

145

107

550

Se specifikationstabellen för ytterligare motordata. BOOST-effekt är tillgänglig
för åker och väg (B5 och högre hastigheter). Sigma Power tillgänglig för allt
kraftuttagsarbete men inte i 540E.

C

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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MODELL

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTOR

VERSU

MODELL

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

HYDRAULIK

Agco Power motortyp

44 MBTN-D5

Lyftkraft bak, (max. kN)

Antal cylindrar

4

Lyftkraft hela lyftområdet, [ kN]

60
50

Motorvolym, (liter)

4.4

Lyftkraft hela lyftområdet, [fram, kN]

option, 30

Motorvarvtal vid maxeffekt [varv/min]

2000

Typ av hydraulik

mittläge

Nominellt motorvarvtal [varv/min]

2200

Pumpkapacitet max [l/min]

100

Motorvarvtal vid max. vridmoment [varv/min]

1500

Transmissions- och hydrauloljor

* G125 Eco-läge maxeffekt vid [varv/min]

1750

Antal mekaniska serviceventiler bak

2 eller 3

--

* G125 Eco-läge max vridmoment vid [varv/min]

1250

Antal elektriska serviceventiler bak

--

3 eller 4

lastavkännande
110
Vanlig olja

Motorvarvtal [varv/min]

850

Antal PÅ-/AV-ventiler bak

Tillval 1

Låg tomgång (shuttlespak på P) [varv/min]

700

Antal elektriska serviceventiler FRAM

2,3 eller 4

Oljebytesintervall (timmar)

600

Olja tillgänglig för redskap [liter]

24 (med extrafyllning …44)

Utsläppsgrad

Steg V

KRAFTUTTAG

Avgasreningssystem

DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

2 hastigheter @ motorvarvtal [varv/min]

540@1920 + 1000@1964

3 hastigheter @ motorvarvtal, tillval [varv/min]

540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

Antal växlar

24+24R

3 hastigheter + körhastighet tillval

med GS-förhållande 29.23

Med krypväxel

48+48R, tillval

Fram PTO tillval, hastighet @ motorvarv [varv/min]

1000@1920

Antal arbetsområden

4 (A, B, C, D)

GRÄNSSNITT

Antal powershift-växlar/område

6

Valtra ARM (armstödsreglage)

STD

--

STD hastigheter vid 2200 varv/min [km/h]

1.3 - 43

Valtra SmartTouch-användargränssnitt

--

STD

Maxhastighet 43 km/ uppnås vid [varv/min]

1910

Valtra Connect

*EcoSpeed-modell, 43 km/ uppnås vid [varv/min]

1640

Valtra Guide-tillval

Lägsta kryparhastighet vid 2200 varv/min [km/h]

0.11

Framaxelupphängning

hydraulisk, tillval

Tillval
--

STD
Tillval

Du tacklar extrema förhållanden varje dag.
Du arbetar i utmanande miljöer, klimat och landskap.
Du jobbar hårt, över långa arbetsdagar och kördistanser.
Du arbetar med uppgifter som kräver hastighet, kraft och precision.
För att bibehålla komplett kontroll förtjänar du en visionär partner.
För att vara kontinuerligt ansluten behöver du den smartaste maskinen.
Därför litar du på Valtra.
Vi arbetar hårt för att göra hårt arbete enkelt.
Vi hittar nya sätt att lösa dina utmaningar.
Vi gör maskiner som är tuffa på utsidan och smarta på insidan.
Våra traktorer är byggda för att hålla länge.
Byggda för att fungera. Byggda för dig.

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se
är ett världstäckande
varumärke som tillhör AGCO.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.
Changes possible - all rights reserved.

