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VI ARBETAR HÅRT
FÖR ATT GÖRA HÅRT
ARBETE ENKELT
På Valtra ligger huvudfokus på att förstå dina
behov och ge dig den bästa traktorupplevelsen.
När du behöver mer av din maskin är T-serien
det ultimata precisionsverktyget med gott om
kraft. Perfekt sikt runt om innebär att du har
full kontroll på området runt maskinen medan
du sitter bekvämt i hytten. Och genom att låta
tekniken arbeta åt dig kan du vara säker på
att alla delar av arbetsdagen hanteras med
precision.

Skönhet, hjärna och muskler – den
prisbelönta T-serien är en vinnare på
alla fronter, och kraften i smart teknik
kombineras med styrkan hos en
6-cylindrig motor. Kliv in i hytten och
omsluts av en otrolig traktorupplevelse
med perfekt sikt dygnet runt samt gott
om plats. Den praktiska displayen på

A-stolpen ger dig information och kontroll
precis där du behöver det. Valtra Smartteknik ger dig total kontroll över ditt arbete.
T-serien är kungen i alla terränger och
kommer igång och rör sig smidigt medan du
drar nytta av fördelarna. När du värdesätter
kraft, precision och vinst är T-serien din
arbetsmaskin.

T-SERIEN
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DIN ARBETSMASKIN
T-serien är utformad för dig,
med inbyggd komfort och
perfekt ergonomi. Den ger
kraft när du behöver det
och ger dig full kontrol din
körning såväl inom lantbruk
som entreprenad, komplett
med anpassningsalternativ.

DEN SMARTA ARBETSPLATSEN

KRAFT OCH EFFEKTIVITET
Den stora sexcylindriga steg V-motorn från AGCO Power ger
dig rätt mängd kraft för att få jobbet gjort med enastående
bränsleekonomi, samtidigt som du uppfyller de senaste
utsläppskraven.

Prestera bättre med 5:e generationens T-serie.
I allt från instrument till den omarbetade
styrkonsolen och PowerShuttle är T-serien
smartare och enklare.

ENKELT ÄGARSKAP
Enkel att köra och
underhålla. Med ett
serviceintervall på
600 timmar får du mer
produktiv arbetstid, och
med Connect, Care &
Go kan du arbeta med
sinnesro.

T-SERIEN

EN MODERN
ARBETSHÄST
Om du skulle designa och bygga en traktor är
det så här den skulle se ut. Smart, bekväm och
kraftfull – T-serien kompromissar inte med
något.

1. KOMFORT
HELA DAGEN

ANVÄNDARGRÄNSSNITT SOM FUNGERAR FÖR DIG
Komfort, ergonomi och användarvänlighet
står i centrum av T-serien. Förbättringarna
i 5:e generationen omfattar förbättrade
användargränssnitt och reglage samt en
smart display på A-stolpen som ger dig
information precis där du behöver den.
Rattstången och ratten har förnyats för
bättre inställningar och sikt. Och med
branschledstjärnan SmartTouch på Versuoch Direct-modellerna blir varje dag
lönsammare och lugnare.
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2. STYRKA FÖR
ALLT
KRAFT FÖR ALLA UPPGIFTER

Den 6-cylindriga AGCO
Power-motorn är gjord för
att hålla länge. Med lågt
varvtal och högt vridmoment
är den hållbar, effektiv
och kraftfull nog för alla
jobb. Steg V-motorerna
har justering med
hydrauliska ventillyftare
och ett serviceintervall på
600 timmar, vilket resulterar
i lägre servicekostnader och
längre livslängd.

3. DIN ARBETSMASKIN
TEKNIK TILL DIN TJÄNST

Med helt integrerad teknik i en traktor
som är gjord för att arbeta – din maskin
arbetar åt dig och ger dig mer precision,
högre vinst och högre hastighet. Du får
information om allt gällande traktorns
prestanda, exakt redskapsstyrning,
exakta körspår och optimala
användarvänlighet. Det som brukade vara
en bra gissning förvandlas till kunskap,
med data som grund. Spara tid, spara
pengar och spara dina nerver – kör smart
och kom hem i tid.

T-SERIEN
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4. KUNG I ALLA TERRÄNGER
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FULLT DRAG

8. TÄNK ÅT ANDRA
HÅLLET
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Kör bekvämt vart arbetet än tar dig. Du får
höga körhastigheter med hög nyttolast, en jämn
körupplevelse på vägen samt hög markfrigång och
pneumatisk framaxelfjädring för komfort i terräng.

VALTRAS UNIKA TWINTRAC-SYSTEM

Kör framåt och bakåt med
Valtras unika TwinTrac-system för
reversering. Med den otroliga sikten
bakåt och Skyview-tak som tillval kan
du arbeta effektivt och säkert i alla
riktningar.

5. BRA SIKT DYGNET RUNT
SE NÄSTA RÖRELSE I ALLA FÖRHÅLLANDEN
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Sikten från förarsätet är utmärkt i alla riktningar, under
alla förhållanden. LED-varselljus förbättrar säkerheten
och gör även att andra ser dig. Sidorutetorkarna håller
sikten klar på sidorna och 10 takluftventiler håller
fönstren imfria.
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6. SPARA I VARJE
SVÄNG
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LÅG ÄGANDEKOSTNAD

Få mer valuta för pengarna
med Valtra. Valtras motor,
tillverkad internt med
hydrauliska ventillyftare håller
kostnaderna nere och den
kraftfulla och smidiga maskinen
är konstruerad för att spara
pengar, bränsle och tid.

7. UNIVERSAL

OBEGRÄNSADE FUNKTIONER OCH ALTERNATIV
Anpassa din T-serie med Valtra Unlimited, lägg till en
fabriksmonterad frontlastare eller välj ett alternativ som
underlättar ditt arbete. Oavsett vad du vill och behöver
kan vi göra ditt universalfordon precis rätt för dig.
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9. GÖR DET
ENKELT

OKOMPLICERAD KÖRNING
Active- och HiTechmodellerna gör
arbetsupplevelsen enkel
och okomplicerad, men
alltid av högsta klass. Med
de mekaniska reglagen på
hydraulventilerna och det
ergonomiska armstödet
har du kontroll, och med
displayen på A-stolpen är
inställningarna enkla och
intuitiva.

10. CONNECT,
CARE & GO
ALLTID UPPKOPPLAD,
ALLTID TOTAL KONTROLL

Få total sinnesfrid med
effektiva reparationer, minskad
stilleståndstid och regelbundna
serviceintervall. Med Connect,
Care & Go får du fasta kostnader
och kan vara lugn.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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UTFORMAD MED
DIG I FOKUS
Allt i 5:e generationens T-serie är utformat med föraren i fokus
för maximal komfort, ergonomi och sikt. Instrumentpanelen
och rattstången är smala och ger fri sikt över framhjulen och
frontmonterade redskap eller frontlastare. Mittkonsolen är
utformad för att ge mer benutrymme även för de längsta förarna.
Sätt dig och ta en ordentlig titt runt omkring dig – vart du än
vänder blicken finns det många förbättringar för den bästa möjliga
arbetsdagen.

T-serien levereras med utmärkt
arbetsbelysning för mörka och svåra
förhållanden samt med säkerhetshöjande
LED-varselljus. Sikten dygnet runt, hela
året om förbättras ytterligare i hyttens
konstruktion. Det framåtlutande taket
med stor takruta som tillval har minimala
överhäng för fantastisk sikt. För speciella
uppgifter förbättrar tillvalet SkyView-hytt
sikten ytterligare.
Den unika, svepande A-stolpens
konstruktion ger bättre framåtsikt,
bättre aerodynamik vid transport och

gör att luftintags- och avgasröret kan
placeras nära hytten för bättre hållbarhet.
Luftkonditioneringen är placerad på taket för
lättskött underhåll.
Du vet redan att hytten är utformad med
komfort i centrum, men utseendet i hyttens
inre är också äkta hög kvalitet. Du kan välja
mellan två hyttinredningar: Standard (ljus)
och Premium, som levereras med ett elegant
mörkt tak och sidopaneler, en läderratt
och kromdetaljer på de flesta av de 12
luftventilerna.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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A-STOLPENS DISPLAY
Den stora, tydliga och ergonomiskt
placerade displayen på A-stolpen är
standard på alla modeller. Den visar
nödvändig information om traktorn, gör det
möjligt att välja viktiga traktorinställningar
och hjälper att observera traktorns
prestanda. Alla inställningar styrs enkelt
med en kodare (roterande ring) och två
tryckknappar.

HÖGST UPP
Överst på displayen visas viktig information
som körhastighet, tid, motorvarvtal och
bränslenivåer. När det behövs kan resten av
skärmen tonas ned.

I MITTEN OCH LÄNGST NED
Den mellersta och nedre skärmen visar
traktorns transmissionsstatus och
prestanda, inklusive förinställda växlar och
farthållarhastigheter. Du kan konfigurera
områdena för att visa information som är
viktig för dig och dina uppgifter. I HiTech- och
Active-modellerna fungerar det också som ett
användarvänligt verktyg för inställningar.

INFORMATION OCH
VARNINGSLAMPOR
är också integrerade i
A-stolpens display som två
område med LED-ikoner, som
tänds vid behov.

FRONTLASTARE

KRAFT
FÖR ALLA
UPPGIFTER
Valtras T-serie är ett utmärkt val för
en mängd uppgifter som kräver kraft,
som lyft, lastning och dragkraft – utan
att kompromissa med den smidiga
rörelsen. Frontlyften begränsar inte
framhjulens utmärkta styrvinkel och det
gör inte heller frontlastaren. Med den
kraftfulla främre och bakre hydrauliken
sparar du tid och pengar, och dessutom
får du enkel kontroll även med tyngre
redskapskombinationer.
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FRONTLASTARE
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DEN 6-CYLINDRIGA T-SERIEN ÄR
EN FANTASTISK LASTARMASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fullständig elektrisk styrning av lyftkraften på upp till mer
än 2,5 ton* med en multifunktionsjoystick

8
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God sikt över lastaren, redskapen och ditt arbete
Lock & go-system för snabb till- och fronkplling av
redskap
Lastaren har en 3:e direktfunktion tillgänglig för flera
uppgifter, även för dem som behöver konstant flöde eller
extrem precision

5
1

7

4
3

Elektriska flödesgränser för lastarfunktioner och full
kontroll (tid och flöde) för 3:e direktfunktion
En ren och robust balkkonstruktion med inneslutna
rörledningar för tunga arbeten
Upp till 160 (200) l/min hydraulkapacitet och en patenterad
hydraulassistent garanterar effektivitet när det är mycket
som ska lastas
Ett takfönster för utmärkt sikt uppåt – vilket behövs med
lyfthöjder nära 5 m*

9

Stor men smidig traktor (vändradie 5,25 m) ger snabbare
logistik

10

10. Lång hjulbas och tillräcklig vikt för utmärkt stabilitet vid
arbete med frontlastare

*se separat broschyr eller kontakta din återförsäljare för
lastarmodeller och -specifikationer

Modellerna Valtra Direct, Versu och
Active har Lastavkännande hydraulik
med hög kapacitet och hydraulpumpar
på 115 eller 160 l/min. Även 200 l/
min kan väljas i specialfall. Det finns
separata oljor för transmissionen och
hydrauliken, upp till sju serviceventiler
bak och fyra ventiler fram. I Versu- och
Direct-modellerna är alla ventiler helt
justerbara med elektronisk styrning
med SmartTouch-användargränssnitt.
På modellerna Active och Hitech styrs
de bakre ventilerna mekaniskt och de

främre ventilerna – för frontlastare,
frontlyft eller båda – styrs elektroniskt
med joysticken på armstödet, och är
enkla att ställa in med displayen på
A-stolpen.
För tunga redskap är T-serien en
utmärkt maskin för maximalt grepp
tack vare viktbalansen på 40 %/60 %.
Den integrerade frontlyften ger
dig den högsta lyftkapaciteten på
51 kN och upp till 95 kN baktill. Den
unika lyfthöjden på 890 mm gör

det enkelt att utföra tunga arbeten.
Kraftuttag finn tillgängligt med tre
varvtalsinställningar, med eller utan
drivhjulsberoende kraftuttag. Valtras
unika automatiska slirreglering
(ASR) garanterar den mest effektiva
dragkraften genom att minska onödig
slirning. Systemet fungerar med alla
redskap, monterade eller bogserade,
och är tillgängligt för Active- och
Versu-modeller (STD i Direct).

SMART FARMING
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INBYGGD
SMART TEKNIK
Valtra Smart Farming är en serie tekniker
som fungerar smidigt tillsammans –
Valtra Guide, ISOBUS, Sektionsstyrning,
Variabel dosering och TaskDoc®. En
viktig princip i utformningen av våra
tekniklösningar är användarvänligheten.

VALTRA AUTO
U-PILOT HEADLAND MANAGEMENT SYSTEM

VALTRA GUIDE
Valtra Guide är vår autostyrningslösning som har utvecklats baserat på
feedback från verkliga användare.
Vi ville göra inspelning och konfigurering av körspår och gränser så enkelt
som möjligt. Valtra Guide är följeslagaren som hjälper dig att arbeta mer
effektivt och få ut mer av dina fält
under tiden som du oroar dig mindre
om luckor, överlappning och onödig
körning på fältet.

Med Auto U-Pilot
startar vändtegssekvenserna automatiskt när
traktorn kör över en
angiven vändtegslinje,
vilket gör arbetet både
exakt och enkelt.

Valtra Guide använder GPS-styrning
för att manövrera traktorn åt dig.
Den automatiska styrningen följer
körspåren exakt och minskar överlappningar, vilket sparar tid, bränsle
och pengar. Eftersom du inte behöver
fokusera på styrningen kan du
koncentrera dig på redskapet, arbeta
längre dagar, täcka mer mark och
ändå slappna av.

Här ligger bekvämlighet nära till
hands. Smart Farming är nyckeln till
okomplicerade arbetsdagar, högre
lönsamhet och maximal precision.
Alla smarta funktioner kan styras med
det innovativa SmartTouch-armstödet.
Uppgifter hanteras med tryckningar
och svepningar, precis som på en
smartphone, till och med ännu enklare.
Smart Farming-fuktionerna är även
tillgängliga i Active- och HiTechmodellerna. De styrs via den separata
SmartTouch Extend-skärmen.
Valtra Guide ökar effektiviteten,
minskar överlappningen och förbättrar
förarkomforten, oavsett lantbrukets
storlek. Du kan välja mellan
noggrannhet på meter-, decimeter- och
centimeternivå beroende på behov och
tillämpning.

TASKDOC® PRO

ISOBUS

VARIABEL DOSERING

Med TaskDoc® Pro blir det mindre pappersarbete. Påbörja
arbetet så skapas all dokumentation du behöver automatiskt.
När du är klar kan dokumentationen överföras trådlöst till ett
gårdsprogram (Farm Management System – FMS). Förbered
kartor med variabel applicering på gårdskontoret och överför
dem till traktorn för automatisk styrning. TaskDoc® Pro är enkelt
och intuitivt.

Med Valtra SmartTouch och
ISOBUS kan du arbeta med alla
ISOBUS-kompatibla redskap
från alla tillverkare. SmartTouch
möjliggör snabb och enkel
anslutning av redskap och ger
dig den höga kontrollnivå som
precisionsjordbruk kräver. Det
är ISOBUS-standarden (ISO
11783) som gör detta möjligt.

Utrustningen Variabel giva justerar
automatiskt redskapets doseringsmängd
enligt föreskriftskartan. Den ger exakt rätt
mängd insats för varje del av fältet enligt
den planerade doseringen – varken för
mycket eller för lite, vilket sparar resurser
och förbättrar grödans kvalitet och
lönsamhet.

ISOBUS-kompatibla redskap
används “Plug and Play”, och
vid anslutning av redskapet
till Valtra-traktorn överförs
alla relevanta maskindata
omedelbart till terminalen.

SMART FARMING
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SMARTTOUCH-ANVÄNDARGRÄNSSNITT
I MODELLERNA VERSU OCH DIRECT

7

1.
2.
3.

2

VALTRA 
SEKTIONSSTYRNING

4.
5

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.

1

Designen möjliggör enkla
spakrörelser i alla fyra riktningar.
Tre valfria ventiler kan styras från
joysticken
Ytterligare fyra ventiler styrs från
vippreglagen.
Knapparna och reglagen
är utformade efter bästa
funktionalitet, och därför ser
knappar med olika funktioner
annorlunda ut.

5.
6.
7.

8.

4

2

9.
6

3

Tre programmerbara
minnesknappar (M) för alla
traktorfunktioner (U-Pilot).
Framåt/bakåt-spak i körspaken
Inga ytterligare skärmar
krävs – Valtra Guide och
säkerhetskameran är
integrerade i SmartTouchskärmen.
Trepunktslyft- Det lättanvända
höjd reglaget möjliggör även
de minsta justeringarna av
trepunktslyften.
Armstödets funktionella design
ger bra grepp i ojämn terräng
och bra stöd för armen.

10. Med Active och HiTech kan

5
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du även styra SmartFarmingfunktioner via tillvalsskärmen
SmartTouch Extend.
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VALTRA CONNECT

DE 5 FÖRSTA ÅREN ÄR GRATIS

Valtra Connect är vår telemetrilösning
som ständigt registrerar traktoraktivitet
och GPS-rörelser. Den kan visa historik
och realtidsdata på mobila enheter och
du kan komma åt datan var och när som
helst. Med hjälp av dessa data kan du
förutse underhållsbehov med din Valtraservicepartner och agera snabbare för
att lösa mindre problem och undvika att
besöka ett auktoriserat servicecenter i
onödan.

AGCO-telemetri för kunder
En upplevelse som drivs helt av
kunder och användare

Lättnavigerad menystruktur.

Inställningarna är logiska och enkla
att konfigurera med svepgester. Alla
inställningar sparas automatiskt i minnet.

9-tums pekskärm, stora reglage,
lättförstådda inställningar och funktioner.

Du kan tilldela valfritt reglage för manöverering av valfri hydraulfunktion, inklusive främre och bakre hydraulventiler,
frontlyft, trepunktslyft och frontlastare.

Konfigurera arbetsbelysningen enkelt
med 9-tums pekskärmen. Arbetslampor
för Premium och Premium+ har även
inställbara hörnljus som styrs av
hjulvinkelgivaren i framaxeln.

Profiler för förare och redskap som enkelt
kan ändras från alla skärmmenyer. Alla
ändringar i inställningarna sparas i den
valda profilen.

VALTRA-TRANSMISSIONER
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OSLAGBAR VALTRATRANSMISSION
Transmissionerna i Valtras T-serie är designade och
tillverkade av Valtra, och med 5:e generationen finns
det nya funktioner även här. Med Valtra kan du köra din
Powershift-traktor som en CVT. I automatiska lägen utför
transmissionen växlingen baserat på krav för acceleration
och vridmoment, för att alltid ge dig bästa bränsleekonomi
och kraften du behöver. Snabbare gruppväxling förbättrar
din körupplevelse på alla modeller, och med displayen
på A-stolpen kan din maskin enkelt konfigureras för
fullständiga prestanda.

I Valtras T-serie tillhandahåller traktorns
transmission automatiskt rätt kraft för
jobbet. HiTech-, Active- och Versumodellerna levereras med Powershift
och Direct-modellerna levereras med
Direct CVT. Versu och Direct levereras
med det användarvänliga SmartTouchanvändargränssnittet som standard.

5:e generationens T-serie har nya
funktioner, ny hårdvara och programvara
som stödjer smidiga och snabba
förändringar i arbetsområdet. Automatiska
gruppväxlingar kan ställas in mer fritt
efter förarens behov. I manuellt läge
kan Powershift-körspaken också byta
gruppväxel. Du kan välja toppfart på alla
modeller, 40 eller 50 km/h, och för större
modeller finns en höghastighetsversion på
upp till 57 km/h.

VERSU
• Femstegs Powershift
• Load Sensing-hydraulik
• Pumpkapacitet, standard 115 lpm
• 160/200-literspumpar som tillval
• SmartTouch-användargränssnitt
• Smart display på A-stolpen

DIRECT
• Fyra arbetsområden
• Stark CVT
• Automatiskt och manuellt läge
• Load Sensing-hydraulik
• SmartTouch-användargränssnitt
• Smart display på A-stolpen

HITECH

ACTIVE
• Femstegs Powershift

• Femstegs Powershift

• Load Sensing-hydraulik

• Open Centre 73/90 liters hydraulik

• Mekaniska hydraulreglage

• Reglage för mekanisk ventil

• Pumpkapacitet, standard 115 lpm

• Basic- eller armstödsreglage

• 160/200-literspumpar som tillval

• Smart display på A-stolpen

• Smart display på A-stolpen

MOTOR
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ROBUST STEG V-MOTOR
T-serien är en mångsidig och en smidig arbetsmaskin som inte
kompromissar med kraften på marken eller för kraftuttaget.
Den 6-cylindriga steg V-motorn justerar ventilerna med
hydrauliska ventillyftare vilket garanterar styrka som inte tar
slut. Insprutningstrycket på 2 000 bar säkerställer maximal
precision och bränsleeffektivitet. En turbokompressor i rätt storlek
med elektrisk by-pass ventil ger högt vridmoment även vid låga
varvtal. De avancerade motorfunktionerna uppfyller de senaste
utsläppsstandarderna utan extra kostnader för dig.
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När du behöver lite mer muskler ger Sigma
Power extra kraft vid arbete med kraftuttaget.
En motorboost på 15 hk finns tillgänglig för
T-serien. En startboostfunktion gör att du
kan komma igång även med tung last utan
att kompromissa med steg V-reglerna för
avgasutsläpp. I T235-modellen är boosten
30 hk och i T255-modellen upp till 36 hk, vilket
ger kraft vid all användning av kraftuttaget vid
transporthastigheter.

Torque (Nm)

SIGMA POWER OCH BOOST

Boost

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
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Valtra T175e är en EcoPower-modell som
passar perfekt för tunga dragarbeten
och som ger dig möjligheten att välja en
motorkurva med lågt varvtal för att optimera
bränsleförbrukningen. Motorns vridmoment
ökar när toppvarvtalet minskas med 20 %, vilket
även minskar motorbuller, vibrationer och ger
en bränslebesparing på 10 %. Minskade varvtal
och lägre kolvhastighet innebär längre livslängd
både för motorn och traktorn.

Power (Hp)

T175 ECO-LÄGE

AGCO Power-motor i rätt storlek
Skönheten med motorerna på 6,6 och
7,4 liter är att slagvolymen är perfekt
för kraften, vilket betyder effektiv total
bränsleekonomi och stark dragkraft vid alla
motorvarvtal.
Robust avgasefterbehandling
Du kan köra traktorn utan att oroa
dig för överbelastning på motorn
och dyra serviceunderhåll. Motorns

efterbehandlingssystem rengör avgaserna
enligt steg V-standarden – utan
kompromisser på sikten.
Bäst helhetsekonomi
Genom ett 70 år långt samarbete har
Valtra och AGCO Power optimerat
bränsleförbrukningen till den mest effektiva
nivån. T-seriens motorer har dessutom
justering med hydrauliska ventillyftare för
lägre servicekostnader.

DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE
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ALLTID UPPKOPPLAD.
ALLTID FULL KONTROLL.
Du har ett hårt arbete. Du arbetar i en krävande och varierande miljö,
utför flera uppgifter parallellt, jobbar länge och avverkar långa sträckor.
Det är vår uppgift att göra din traktorupplevelse till den bästa möjliga.
Vårt servicekoncept Connect, Care & Go ger oöverträffad funktionalitet
som förenklar det dagliga arbetet och underhållet utan extra kostnader.
Den bästa traktorupplevelsen är inte bara maskinen, eller tidpunkten du
köper den – vi, våra partners och vårt omfattande återförsäljarnätverk
är här för att hjälpa dig under hela traktorns livscykel.

ENKEL DAGLIG SERVICE
Det behövs bara fem snabba kontroller
för att garantera en oavbruten arbetsdag.
Allt underhåll är enkelt att utföra.
Kontrollera visuellt om det finns däck- och
oljeläckage. Rengör gallren och kylaren.
Kontrollera kylvätskenivån.
Kontrollera bränsle- och AdBlue-nivåerna.
Kontrollera oljenivån i motorn.
Kontrollera transmissionens oljenivå.

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 oförutsägbara 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.
Maskiner och utrustning är
både en viktig del och en
stor kostnad för alla typer
av lantbruksarbete. Man
behöver olika lösningar för
olika situationer, t.ex. flexibla
ägarskapsmodeller.

Finansieringen av en Valtramaskin är nu enklare och mer
flexibelt än någonsin tidigare.
Med programmet Rent,
Buy, Lease som erbjuds
av AGCO Finance kan vi
bygga en finansieringslösning
som uppfyller dina
behov. Tillsammans med
Connect, Care & Go är
det här det bästa sättet
att hålla verksamheten
kostnadseffektiv och stabil.

KÖP

LET’S TALK MORE!

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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AGCO ACADEMY

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.

ORIGINALDELAR OCH TILLBEHÖR AV
HÖG KVALITET – ALLTID TILLGÄNGLIGA
Valtras omfattande reservdelsservice
levererar delarna du behöver så snabbt
som nästa morgon. Detta hjälper dig att
göra din traktor produktiv under de hektiska
sådd- och skördetiderna. AGCO Partsetiketten garanterar att du får originaldelar
från Valtra som noggrannt har kontrollerats
och testats.

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.

DIN EGEN VALTRA-ÅTERFÖRSÄLJARE
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 konsultering,
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.

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.

AGCO GÖR DEM OSLAGBARA,
VI GÖR DEM KOSTNADSEFFEKTIVA.
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
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.

TILLVALSPAKET

COST-EFFECTIVE
OPTIONS TO MEET
YOUR NEEDS
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1

Att bygga din arbetsmaskin med Valtra är en upplevelse i sig
själv. Vi erbjuder hundratals olika tillbehör och alternativ att välja
bland, vilket ger ett oändligt antal olika kombinationer. Eftersom
det kan vara svårt att välja kan vi nu erbjuda kostnadseffektiva
tillvalspaket som hjälper dig att fatta ett beslut.
Tillvalspaketen gör det enklare att specificera en ny traktor:
Inget viktigt saknas och traktorns andrahandsvärde tas också
med i beräkningen. När utrustningen köps som ett paket är
den billigare än om den beställs separat. Det bästa av allt är
att tillvalspaketen inte begränsar dig från att välja ytterligare
funktioner från Unlimited Studio.

VÄLJ TILLVALS
PAKET
Välj ett kostnadseffektivt
tillvalspaket som passar
dina behov.

VÄLJ
FRONTLASTARE
2

3

Paketet låser upp
en hel värld av möjligheter
för frontlastararbete
inklusive en fabriksmonterad
och testad frontlastare &
fästjärn.

ANPASSA EFTER
DINA BEHOV
Du kan lägga till
alternativet Valtra Unlimited
till valfritt tillvalspaket för
att skräddarsy din traktor
efter dina behov.

TILLVALSPAKET
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COMFORT

COMFORT PRO

TECHNOLOGY PRO

• AIRES framaxelfjädring och
tryckluftssystem

• Förstklassigt inre

• Vindrutetorkare med bred vinkel

• Automatisk luftkonditionering +
nedre värmarenhet

• Full Valtra Guidecentimeternoggrannhet med
Novatel- eller Trimble-mottagare

• Fjädrande hytt

• Höger sidorutetorkare

• Körspårsassistent

• Säte, Air Suspended+ ELLER Valtra
Evolution

• Precisionsjordbruk: en av fyra
alternativ, sektionskontroll eller
sektionskontroll och variabel
dosering

• Premium arbetsljus eller Premium+ med
LED-lampor

• SmartTouch Extend
• TaskDoc Pro
• Auto U-Pilot
• Alla alternativ från Comfort och
Technology

TECHNOLOGY
• Hela Valtra Guide: ett av fyra
alternativ med Novatel- eller
Trimble-mottagare
• ISOBUS baktill
• AutoControl D, transport
dämpning + slirkontrollsystem
för trepunktslyft med
radarsensor
• Automatiskt slirregleringssystem
(Versu och Direct)
• Eluttagssats
• Alla alternativ från Comfort

TECHNOLOGY PRO X
• Valtra Section Control 36 + VRC
5-produkter
• TaskDoc Pro-serverlicens i 1 år
• DKE-agrirouter i 1 år
• Alla alternativ från Technology,
Technology Pro och Comfort

UNLIMITED
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DU HITTAR ARBETET.
VI GER DIG ARBETSSÄTTET.
En traktor är den perfekta maskinen för kommunal verksamhet,
skogsbruk, flygplatsunderhåll och försvar. Vare sig anledningen är
ändrade arbetsbehov eller lusten att sticka ut från mängden, finns
det alltid en anledning att välja Unlimited. Vad behöver du? Vad har du
drömt om? Det är fixat. Vi får det att hända.

PRESTANDA FÖR ALLA ÄNDAMÅL
Unlimited studio har plats för tillbehör och
utrustning som inte kan tillhandahållas direkt
av produktionslinjen under den normala
tillverkningsprocessen. Med Valtra Unlimited
är din traktor ett riktigt multifunktionellt
fordon, byggt enligt dina specifikationer och
med den design, komfort och de funktioner
du behöver för arbete i alla miljöer.

FABRIKSMONTERADE
Alla tillbehör och all utrustning som
monterats av Valtra Unlimited Studio
omfattas av fabriksgarantin och vi
tillhandahåller även alla service- och
reservdelar till dem. Tillbehör och
utrustning som finns tillgängliga från
Unlimited Studio omfattar extra belysning,
centralsmörjning, stereosystem och
mycket mer.

UNLIMITED
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KOMMUNAL VERKSAMHET

Multifunktionellt fordon hela året om
Bestämmelserna för maskiner inom
kommunal verksamhet gör särskilda
funktioner nödvändiga. Ett särskilt
färgschema, säkerhetsfärger och
-lampor, varningsskyltar och andra
säkerhetsfunktioner kan monteras i Valtra
Unlimited Studio. Genom att byta ut
specialiserade fordon, som väghyvlar och
sopmaskiner, mot en traktor kan du öka
effektiviteten avsevärt, både ekonomiskt
och vad gäller produktiviteten.

FLYGPLATSUNDERHÅLL

Som en lastbil och mer därtill
En traktor kan enkelt ersätta lastbilar på
flygplatser tack vare deras mångsidighet
och lämplighet. Med rätt verktyg, såsom
plogar, sopmaskiner och gräsklippare,
kan din Unlimited-traktor användas
året runt. Funktioner som flygplatsradio
tillsammans med rätt däck, lampor
och färger gör din maskin perfekt för
flygplatsunderhåll.

FÖRSVAR

Ett verkligt universalfordon

SKOGSBRUK

För krävande arbete i ojämn terräng
Med TwinTrac och Skyview-hytt är N-serien
ett utmärkt val för skogsbruksarbete, men
med Unlimited får du ut ännu mer av din
maskin. En Kesla-kran kan fabriksmonteras
med en monteringssats för skogsbruk,
med enkla avmonteringsalternativ.
Skogsbruksdäck och LED-arbetsljus
ger arbetskomfort, och i SmartTouchmodellerna kan skogslastarreglagen
integreras smidigt i det ergonomiska
Valtra-armstödet.

Tillämpningar inom försvaret kräver
fordon med speciella förmågor. För snabb
arbetstakt, vida arbetsområden och långa
transporter behöver du säkerhet, stor
bränslekapacitet, flertalet redskap och
arbetskomfort. Med individuellt utvalda
funktioner, extrem manöverduglighet
samt kraftfull bogsering och lastkapacitet
kan traktorer och utrustning från Valtra
Unlimited användas som ersättning för
andra fordon.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
FÖR T-SERIEN
155-271 HK

Min. 5 140 – max. 5 360 mm

KG

Med Valtra Guide-box – max. 3 210

Min. 3 080 – max. 3 130

A

Min. 2 200 – max. 2 550 mm

Stänkskärmsbredder:
A: skog 2 081 mm
B: smal 2 280 mm
C: bred: 2 550 mm

Egen arbetsvikt 7 300 kg
Max. totalvikt 13 500 kg

MODELL

HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT
T145-T255

MÅTT MED 600/65R28 + 710/70R38
MAX. EFFEKT

MODELL

HK

kW

T145

155

T155

165
ECO
STD

MAX. BOOSTEFFEKT MAX. VRIDMOMENT NM

Hjulbas [mm]

2995

Längd (utan frontlyft)

5800

HK

kW

STD

114

170

125

640

680

Transportlängd, med frontlyft

5360

121

180

132

680

740

Höjd, utan Valtra Guide box, [mm]

3130

175

129

190

140

850

900

Bredd, max [mm]

2550

175

129

190

140

740

780

Vändradie [m]

5,25

T195

195

143

210

154

800

870

Markfrigång mid [mm]

560

T215

215

158

230

169

870

910

Markfrigång bak (utan dragkrok) [mm]

600

T235 (HiTech/Active/Versu)

235

173

250

184

930

1000

Vikt (fulla tankar, + förare] [kg]

7300

T235 Direct

220

162

250

184

900

930

Viktdistribution front/bak [%]

40/60

T255 (HiTech/Active/Versu)

235

173

271

199

930

1000

T175e

LADD-

Se specifikationstabellen för ytterligare motordata. Boostvärden är tillgängliga i fältoch körhastighet samt med Sigma Power (tillval) vid användning av kraftuttaget. För
modellerna T195, T215, T235, T255 är Sigma Power STD och boostkrafter på upp till
250 hk kan även nås vid stillastående användning av kraftuttaget. T255: Boostvärdet är
250 hk för dragkraft på fältet. T235 Direct: Boostvärdet är 230 hk för dragkraft på fältet.

B

Max total vikt [kg]

13500

Bränslevolym, grundläggande [l]

380

Bränslevolym, ståltank [l]

250

AdBlue, kapacitet [l]

70

Min däckstorlek (bak SRI 875)

540/65R28 + 650/65R38

Max däckstorlek (bak SRI 925)

600/65R28 + 710/70R38

C

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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MODELL

HITECH

ACTIVE

VERSU

DIRECT

MODELL

T145-T255

MOTOR

HITECH

ACTIVE

VERSU

DIRECT

T145-T255

HYDRAULIK

Agco Power motortyp T145, T155

66 LFTN-D5

Lyftkraft bak, (max kN)

81

81 eller 95

Agco Power motortyp T175–T255

74 LFTN-D5

Lyftkraft hela lyftområdet, [kN]

75

75 eller 89

Motor, antal cylindrar (volym, liter)

66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4)

Lyftkraft hela lyftområdet, [främre, KN]

Motorvarv vid max. effekt [varv/min]

1900

Typ av hydraulik

Open center

Load Sensing

Motorns nominella varvtal [varv/min]

2100

Pumpkapacitet max. [l/min]

73(90)

115 (160, 200)

Motorvarv vid max. vridmoment [varv/min]

1500

Transmissions- och hydrauloljor

Vanlig olja

Separata oljor

T175 Eco-läge max. effekt vid [varv/min]

1700

Antal mekaniska serviceventiler bak

2, 3 eller 4

--

T175 Eco-läge max. moment vid [varv/min]

1100

Antal elektriska serviceventiler bak

--

2…5

Tomgång [varv/min]

850

Antal PÅ/AV-ventiler bak

Låg tomgång (fram/backväxelspak på P) [varv/min]

650

Antal elektriska servicevent. FRAM

Oljebytesintervall (h)

600

Transmissions- och hydraulolja

Utsläppsgrad

Steg V

KRAFTUTTAG

Avgasreningssystem

DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

tillval, max. 51

--

1
2,3 eller 4

40

47

2 varvtal vid motorvarv [varv/min]

540@1890 + 1000@1897

3 varvtal vid motorvarv, tillval [varv/min]

540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522

Antal växlar

30+30R

CVT

3 varvtal + drivhjulsberoende alternativ

med GS-förhållande 41,03 (40 km/h) eller 40,79 (50 km/h)

Med krypväxel

STD

-

Frontkraftuttag, tillval, varvtal vid motorvarv [varv/min]

1000@2000

Antal arbetsområden

4 (A, B, C, D)

4

GRÄNSSNITT

Antal Powershift-växlar/område

5

-

Valtra ARM (armstödsreglage)

Tillval

--

STD-hastigheter vid 2 100 varv/min med krypväxel [km/h]

0.6-401 eller 0.7-50 eller 0.7-572

0.03-40/50/57

Valtra SmartTouch användargränssnitt

--

STD

Topphastighet 43 km/uppnås vid [varv/min]

1900 eller 15001

1700

Valtra Connect

STD

Topphastighet 53 km/uppnås vid [varv/min] (tillval)

1970

1800

Valtra Guide, tillval

Tillval

Lägsta kryphastighet vid 2 200 varv/min [km/h]

0.6 eller 0.7

0.03

Framaxelfjädring

Pneumatisk, AIRES

1)
2)

Alternativ EcoSpeed 0,7–40 (lägsta hastighet 0,7 km/h)
Höghastighetsmodell, T175 och större

Du tacklar extrema förhållanden varje dag.
Du arbetar i utmanande miljöer, klimat och landskap.
Du jobbar hårt, med 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.

är ett världstäckande
varumärke som tillhör AGCO.

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174
201 21 Malmö
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

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

www.valtra.com
showroom.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.

