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EN
RIKTIG
ARBETSHÄST.
Din mark är ditt liv.
Ditt jordbruk är din grund.
Din gröda är din karriär.
Din traktor är ditt verktyg.

Det är därför det är en Valtra.
Som en hantverkares pålitliga verktyg ger din Valtra dig självförtroende och mod
att få jobbet gjort. Varje dag. Alltid. I alla arbetsmiljöer.

På Valtra väljer vi alltid den mindre beresta vägen - därför att där vi kommer ifrån
är det så vägarna är. Vi tvekar inte att göra det lilla extra för dig.
Vi gör saker på det här sättet eftersom det är det bästa sättet att göra dem.
Och eftersom vi tror på att få saker gjorda.

Du kompromissar inte. Det gör inte vi heller.

Få jobbet gjort.
Skaffa en Valtra.
Din arbetsmaskin.
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FÖR PROFFS MED 
LÅNG OCH BRED 
ERFARENHET

Valtra är ett internationellt varumärke från Skandinavien. 
Vårt nordiska arv innebär att Valtras traktorer utför 
sina uppgifter säkert och effektivt. Dessutom kan du 
lita på Valtras kärnvärden: individualitet, pålitlighet och 
funktionalitet. 
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Valtras styrka har alltid varit att vi gärna lyssnar på våra 
kunder. Enligt våra kundundersökningar är de viktigaste 
skälen till att välja Valtra pålitlighet, låga driftskostnader 
och hög avkastning på investeringen. Den fjärde genera-
tionen av S-serien har testats i tuffa miljöer så att vi har 
kunnat optimera tekniska egenskaper, ergonomi, servi-
cefunktioner och produktivitet. Vi är säkra på att den nya 
S-serien ska uppfylla alla dina behov, både som lantbru-
kare och som investerare. 

Samarbetspartner med lantbrukare i mer än 60 år 
Valtra har byggt traktorer i mer än 60 år och har blivit ett 
av de mest välkända traktormärkena även internationellt. 
Valtra tillverkar nu fler än 23 000 traktorer om året. Vi har 
våra rötter i Finland, och alla traktorer från Valtra bygger på 
skandinavisk industridesign och praktiska tekniklösningar. 
Sedan 2004 ingår vi i AGCO familjen. Som världsledande 
inom jordbruksteknik är AGCO stolta över möjligheten att 
investera i Valtras expertis och förstklassiga produkter. 

Som kund hos Valtra kan du även dra nytta av stödet 
från AGCOs globala organisation när det gäller utökade 
garantier, servicekontrakt, leasingtjänster, utbildning, 
lojalitetsprogram, tekniker för precisionslantbruk, teleme-
trilösningar och världens största distributionsnätverk för 
jordbruksmaskiner. Din traktor i Valtra S-serien levereras 
med tjänster som gör din verksamhet mer lönsam både nu 
och i framtiden. 
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HAR DU FUNDERAT KRING 
LÖNSAMHETEN FÖR
DIN INVESTERING? 
DET HAR VI GJORT.

S274 AVT 270-290 HK
S294 AVT 295-325 HK
S324 AVT 320-350 HK

S354 AVT 350-380 HK
S374 AVT 370-400 HK
S394 AVT 405-405 HK

MODELLER OCH EFFEKT
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Den fjärde generationens Valtra S-serie är en traktor vars 
balanserade prestanda gör att du får ut mesta möjliga 
av din nya investering – maximala resultat till minimala 
kostnader. Vi har designat en tillförlitlig maskin, och du 
kan välja till precis de tjänster du vill ha. På så sätt kan 
vi säkerställa att du får bästa möjliga avkastning på din 
investering.  

Traktorerna i S-serien har allt du behöver, 
men ingenting onödigt utöver det. Varje 
detalj är noga uträknad eftersom lönsamhet 
kommer ur konkurrenskraftig teknik, pålit-
lighet, driftskostnader, ergonomi, tjänster 
och andrahandsvärde. Det här gör Valtra till 
investerarens naturliga val.

Så ett frö TILL framgång
Valtra S-serien är en stor traktor, och en stor 
investering som ger stora resultat – det kan 
du lita på. De grundläggande funktionerna 
är utformade för att klara av även mycket 

tuffa uppgifter. Den kraftfulla motorn, den 
steglösa transmissionen och den optimala 
viktfördelningen ger utmärkta prestanda. Den 
hydrauliska effekten räcker till för riktigt tunga 
redskap, både på fältet och i skogen. Den 
stora hytten är en bekväm arbetsmiljö, och 
körkomforten spelar i en helt egen liga. 

Valtra är den enda traktortillverkare vars 
grundfilosofi omfattar att kunna arbeta lika 
bra i båda riktningar (Valtra TwinTrac-sys-
temet för omvänd körriktning), något som 
underlättar många uppgifter.
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2

HÖJDPUNKTER 
PÅ DIN NYA 
ARBETSMASKIN
S-seriens pålitlighet kommer ur en mängd 
noga utvalda detaljer som är perfekt 
integrerade. Kombinationen av motorn 
och transmissionen med den senaste 
funktionsdesignen och en optimal 
användarvänlighet gör S-serien annorlunda 
än någon annan traktor du har provat.
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15 1. Valtra SmartTouch-användargränssnitt

2.  AGCO Power 8,4 liters motor (upp till 405 hk)

3. Arbetsbelysning, 4+2 framtill, 6 baktill

4. TwinTrac

5. Ergonomisk hytt (69 dBA)

6. Luftfjädrad hytt

7. Dieseltank (600 liter)

8. AdBlue-tank (60 liter)

9. Fjärde generationens design från Valtra  
(förbättrad sikt) 

10. Nya projektorstrålkastare (H7)

11. CVT-transmission (AVT – AGCO variabel trans-
mission)

12. Hydraulisk framaxelfjädring  

13. Långt axelavstånd (3 105 mm)

14. Integrerad frontlyft (50 kN)

15. Autoguide readiness as standard

16. LED-bakljus. S-serien är utrustad med våra 
berömda fjärde generationens LED-bakljus.

17. Andra teknikterminal. IsoBus och Autoguide kan 
köras från den andra teknikpekskärmen.
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BÄSTA MOTORN PÅ 
MARKNADEN
När du investerar i en traktor ur Valtra S-serien investerar 
du även i den mest tillförlitliga och effektiva motortekniken 
på marknaden. AGCO Power har mer än 60 års erfarenhet 
som tillverkare av motorer. Alla motorer i S-serien kommer 
från AGCO Power-fabriken i Finland. AGCO Power är global 
marknadsledare inom motorer för terrängbruk, och 
fabriken tillverkar fler än 70 000 motorer varje år.

Tillförlitligheten hos 8,4 AWF AGCO 
Power-motorn är nyckeln till S-seriens 
produktivitet. Motorn använder den 
senaste AGCO Power-tekniken för att 
uppfylla utsläppsnormerna för steg V. 
Det är även samma teknik som gör 

motorn så tillförlitlig utan att driftskost-
naderna ökar. AGCO Powers SCR-teknik 
introducerades i S-serien redan 2008, 
och då var det världens första traktor 
som använde den här tekniken.
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DUBBEL TURBOKRAFT 
Den nya Valtra S-serien har två turbo kompressorer i serie, 
vilket ger bättre vridmoment vid lägre varvtal och lägre 
avgastemperatur. Det ger bättre hållbarhet och lägre 
underhållskrav. Dessutom får du bättre köregenskaper och 
lägre emissionsnivåer utan att behöva investera i dyra, tekniska 
lösningar.  

Bränsleekonomin för S-serien har 
alltid varit konkurrenskraftig sett 
till uppnådda kilowattimmar, t.ex. 
relativt antalet kubikmeter trä som 
kan flisas eller antalet hektar som kan 
bearbetas. AGCO Power-motorn 84 
LFTV-D5 på den nya S-serien minskar 
bränsleförbrukningen ytterligare  
(5 %). Avgasrecirkulationen minskar 
även förbrukningen av AdBlue. Enligt 
tidskriften Profi (7/2012) är bränsleför-
brukningen endast 258 g/kWh, vilket 
är 13,1 % lägre än medelsnittet för 
andra traktorer i testet. 
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MARKNADENS MEST 
POPULÄRA, STEGLÖSA 
TRANSMISSION.
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Effektiviteten i Valtra S-serien blir ännu bättre tack vare den 
steglösa, variabla AGCO-transmissionen (AGCO AVT). Den här 
transmissionen tillverkas av AGCO i Tyskland och har varit 
marknadsledande för stora traktorer i Europa i många år. Att 
den är så populär beror både på mångsidigheten och på den 
goda bränsleekonomin. AGCO AVT kommer särskilt till sin rätt vid 
entreprenadarbete med långa körsträckor mellan olika platser, 
eftersom du kan köra effektivt på låga varvtal. 

Upp till 10 % mer kraft 
Valtras innovativa SigmaPower är standard 
på S-serien. När du behöver extra kraft från 
kraftuttag eller hydraulik kan motorns elek-
troniska styrsystem öka effekten med upp till 
10 % – upp till 405 hästkrafter för de största 
modellerna i S-serien. Effektförstärkningen är 
även tillgänglig när du kör i hastigheter över 
20 km/h. 

En innovation med det bästa från olika 
världar
I S-serien kombineras framsteg från Valt-
ra, AGCO Power och tyska ingenjörer. Det 
smarta traktorstyrsystemet som utvecklats av 
Valtra blir därför ett oslagbart paket: effektiv 
kraft i en lättanvänd och tillförlitlig traktor. 

Optimerad transmission
Den steglösa AGCO-transmissionen har olika 
arbetsområden för uppgifter där olika hastig-
heter används. Arbetsområde A är till för ar-
betssituationer där det behövs tung dragkraft, 
medan arbetsområde B används för allmänna 
vägtransporter. På så sätt kan dragraften och 
effektiviteten i transmissionen optimeras. När 
du t.ex. kör vid låga motorvarvtal är bränsle-
besparingarna betydande.
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Hytten i den fjärde generationens Valtra S-serie 
har det bästa från nordisk design och en optimal 
användarvänlighet. Studier har visat att en bra 
ergonomi förbättrar jobbprestandan, särskilt i 
kombination med Valtra TwinTrac-systemet för 
omvänd körriktning. 

ARBETA 
SNABBARE  
OCH MER 
BEKVÄMT
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Hytten har en fyrpunktsluftfjädring, Valtra 
AutoComfort, där den senaste tekniken 
används. Sensorer skickar information till 
styrsystemet, som i sin tur ser till att hytten 
alltid har rätt position. Med AutoComfort kan 
du även justera fjädringen så att den passar 
dig. 

S-serien är designad för att användas vid 
alla tider på dygnet, så luftkonditionering 
ingår som standard. Dessutom är förarsätet 
ventilerat. Det är bekvämt att arbeta i S-serien 
oavsett årstid. I standardutrustningen ingår 

även sex arbetsljus på fram- och baksidan, 
och Xenon-belysning finns som tillval. 

Med Valtras patenterade TwinTrac-system för 
omvänd körriktning kan du arbeta ännu mer 
effektivt, särskilt när du hanterar slåtterma-
skiner och andra tunga redskap. Traktorerna 
i S-serien är redan från grunden designade 
för att kunna användas i båda körriktning-
arna. Studier har visat att det kan vara ännu 
mer effektivt att arbeta i omvänd körriktning 
än i framåtläge i Valtra-traktorerna, tack vare 
att sikten är bättre. Den optimala ergonomin 

gör det enklare att arbeta fler timmar, vilket 
förbättrar produktiviteten ännu mer. 

Kör i omvänd riktning med  
en enda manöver
Det är snabbt och enkelt att byta till körning i 
omvänt läge. Det sitter en justerbar rattstång 
i hyttens bakre del, tillsammans med en 
gaspedal, bromspedal och ”koppling”. Alla 
andra kontroller sitter på Valtra ARM-armstö-
det, som roterar 180 grader tillsammans med 
förarsätet. 
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STYR DIN
N SERIE
Valtra SmartTouch har tagit användbarheten till en ny nivå. 
Den är mer intuitiv än din Smartphone. Inställningarna 
är lättillgänglig genom bara två klick eller svep och all 
teknik är integrerad i det nya formatet: Autostyrning, 
ISOBUS, Telemetri, AgControl och TaskDoc. SmartTouch är 
standardutrustning på Versu- och Direct-modellerna.

Lättnavigerad menystruktur. Logisk uppsättning av inställningar med 
svepgester. 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 arbetsbe-
lysningen på 9-tums pekskärmen. Det 
finns även på-/avknappar för arbetsbe-
lysningen och rotorljuset i armstödet.

Profiler för användare och redskap som 
enkelt kan ändras från valfri skärmmeny. 
Alla ändrade inställningar kommer att 
sparas i den valda profilen.
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MULTIFUNKTIONELL SPAK
1. Gummihandtag: Med förstklassigt material är kör-

spaken ergonomisk, lätt  användbar och bekväm.
2. Ergonomisk design: Designen gör det möjligt 

för enkel spakrörelse i alla fyra riktningar. 
Knappområdet i tummens naturliga position. 
Designen hos knapparna och strömbrytare har 
skapats baserat på en funktionalitet. Därför ser 
knapparna ut på olika sätt beroende på funktionen. 
Exempelvis har vippströmbrytaren för den bakre 
trepunktslyften en snabbsänkfunktion för snabb 
markisättning.

3. Tre programmerbara minnesknappar för alla 
traktorfunktioner (U-pilot). Exempelvis M1 för att 
lägga till marschfart och M2 för att sänka den.

4. Två linjärspakar för att styra hydrauliken.
5. Säker användning: Du kan vila tummen på 

området mellan knapparna utan att behöva hålla 
fingret på knapparna Ram omkring de linjära 
spakarna förhindrar felaktig användning.

6. Tydliga, enkla linjer: Enkla, tydliga linjer ger 
maskinen en lugn, stadig look och förbättrar 
användbarheten.

7. Framåt/bakåt-spak vid körspaken.

SKÄRM
8. Inga ytterligare skärmar krävs – skärmarna på 

Auto-Guide och säkerhetskameran är integre-
rade i SmartTouch-skärmen.

JOYSTICK
9. Ergonomiskt placerad hydraulisk joystick är 

nu försedd med ett 3.e reglage för hydraulik 
ovanpå.

KNAPPAR & BAKRE LYFT
10. Knappar: Konkav/konvex form gör det enklare 

att snabbt hitta ofta använda knappar.
11. Bakre lyft: Den lättanvändbara begränsaren 

gör det möjligt att utföra extremt små juste-
ringar på den bakre trepunktslyften.

DESIGN
12. Armstödets funktionella struktur ger ett bra 

grepp i svår terräng. Alla funktioner går enkelt 
att komma åt tack vare den logiska layouten 
och armstödet ger god support för minskad 
spänning i händerna. Placeringen av PTO-re-
glagen minimerar risken för oavsiktligt bruk.

13. Klädsel: Alcantara-klädsel. Förrådsutrymme 
under höljet.

14. Designad i Finland
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SMART JORDBRUK 
INBYGGT.

Valtra erbjuder en uppsättning smarta jordbrukstekniker 
som fungerar sömlöst tillsammans – Auto-Guide, ISOBUS, 
AgControlTM-sektionen, AgControlTM variabel hastighet och 
TaskDoc – som styrs från SmartTouch-terminalen. Dessa tekniker 
styr automatiskt traktorn och redskapen och förbättrar din 
noggrannhet och precision, minskar arbetstiden och ser till att du 
får bättre skörd och bättre avkastning på din investering.
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Smart jordbruk utnyttjar navigeringssignaler 
för att kartlägga dina åkrar och styra din 
traktor. Satellitvägledning gör automatisk 
styrning mer noggrann än manuell styrning, 
så att traktorn är exakt där den behövs hela 
tiden, på varje åker, under alla förhållanden.

När traktorn befinner sig på rätt plats, 
placeras även redskapen alltid korrekt på 
åkern. Med satellitkartor och ISOBUS-
kontroll kan redskapen sedan automatiseras 
så att de utför olika funktioner på olika 

delar av fältet och i olika rader. Exempelvis 
automatiserar AgControl-sektionen 
sektionskontrollfunktionerna i redskapen 
och AgControlTM automatiserar och styr 
funktionerna för variabel hastighet. 

Vår teknik utformas internt och vi använder 
leverantörer av högsta kvalitet för att garan-
tera konsekvent hög byggkvalitet och enas-
tående tillförlitlighet. Och alla maskinvaru- och 
programvarukomponenter är optimerade för 
respektive specifika traktor. 
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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.

CONNECT 
Håll kontakten var som helst, när som helst
När du väljer Valtra får du tillgång till ett team av 
specialister som hjälper dig att få ut mesta mö-
jliga av din verksamhet. Du kan kontakta lokal 
support genom vår kundportal som även ger 
tillgång dygnet runt till handledningar, informa-
tion 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.

CARE
Fullständig sinnesro
Med Valtra Care utökad garanti får du maximal 
sinnesro och tryggheten att reparationskost-
naderna för icke-slitdelar är täckta. Med Care 
kan du fixa dina omkostnader när du köper din 
Valtra-traktor eller när standardgarantin upphör. 
De är flexibla och erbjuder tre gränsnivåer: 0 €, 
290 € eller 590 € och finns tillgängliga upp till 5 
år eller 6 000 timmar.

GO
Maximera drifttiden
Fixa din kostnader när du köper din Val-
tra-maskin och säkerställ optimal prestanda, 
samtidigt som du får garanterad effektivitet och 
maskinens restvärde maximeras! Valtra Go-ser-
vicekontrakt säkerställer regelbundet och nog-
grant 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 EGEN VALTRA-ÅTERFÖRSÄLJARE
Din Valtra-återförsäljare representerar den 
bästa traktor- och redskapsexpertis i ditt 
område. Han 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 säkerställa att de 
tillhandahåller bästa möjliga service.

CONNECT
TRAKTORDATA, -INFORMATION  

OCH -TJÄNSTER.

CARE
UTÖKAD 

FABRIKSGARANTI.

GO
SERVICEKONTRAKT.
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ALLT DU BEHÖVER – ALLTID TILLGÄNGLIG
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 Parts-etiketten garanterar att du får 
originaldelar från Valtra som noggrant har kontrollerats och 
testats. 

LANTMÄNNEN FINANS HANDLAR BARA OM 
LÖSNINGAR.
Lantmännen Finans är ett snabbt och säkert alternativ för 
att finansiera köpet av din traktor. Finansieringen skräd-
darsys individuellt, baserat på ditt kassaflöde och din 
verksamhet – berätta hur mycket du har råd att betala 
månadsvis och vi kommer att skräddarsy ett flexibelt 
betalningsschema enligt dina behov och samtidigt beakta 
säsongsvarianter. Kontakta din närmaste återförsäljare för 
information om tillgängliga erbjudanden.

VALTRA UNLIMITED
Valtras Unlimited Studio på Suolahti-fabriken är vida 
känd för sin förmåga att uppfylla kunders önskningar. 
Unlimited Studio kan utrusta din traktor med eventuella 
tillbehör och utrustning som inte är tillgänglig direkt från 
produktionslinjen under ordinarie tillverkningsprocess.

Våra Valtra Unlimited-mekaniker är kvalificerade 
experter med tillgång till hela fabrikens färdigheter och 
expertis. Det säkerställa högsta möjliga kvalitets- och 
säkerhetsnivå för våra anpassade produkter. Samtliga 
tillbehör och utrustning som förses av Valtra Unlimited 
Studio omfattas av fabriksgarantin och vi tillhandahåller 
även all service och alla reservdelar.
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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.

AGCO ACADEMY
Traktorer och relaterad teknik, särskilt tekniker 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.
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TRAKTORMODELL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

MOTOR

Max. hk vid 2 000 varv/min, hk (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Max. hk vid 2 000 varv/min, med boost, hk 300 325 350 380 400 405 (298)

Max. vridmoment vid 1 500 varv/min, Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Max. vridmoment vid 1 500 varv/min, med 
boost, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Utsläppskontroll Steg 5 Steg 5 Steg 5 Steg 5 Steg 5 Steg 5

AGCO POWER-motorn 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 

Volym, liter/antal cylindrar 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

TRANSMISSION

Arbetsområde A (fält) 0,03–28 km/h vid framåtdrift, 0,03–16 km/h vid reversering

Arbetsområde B (transport) 0,03–40 km/h vid framåtdrift, 0,03–38 km/h vid reversering

Driftlägen Automatisk och manuell

KRAFTUTTAG (BAK) 2 hastigheter, 540 E + 1000 eller 1000 E + 1 000

1 000 varv/min vid motorvarvtal 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E eller 1000E varv/min vid motorvarvtal 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Utbytbar kraftuttagsaxel JA JA JA JA JA JA

FRONTLYFT Integrerad standardutrustning

Lyftkapacitet, kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Främre kraftuttag Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

BAKRE LÄNKAR Autocontrol, transportsvängningsdämpning (Drive balance control), slirkontroll

Lyftkapacitet, kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Dragstänger Cat 3 eller 4

HYDRAULIK Closed Centre, Load Sensing (CCLS)

Max. pumpeffekt, l/min 205 205 205 205 205 205

Hydraulolja Separat, max. 51 liter tillgängligt för redskap

Arbetshydraulik, fram Upp till 2 elektroniska hydraulventiler, styrspakskontroll

Arbetshydraulik, bak 4 eller 6 elektroniska hydraulventiler, 4 reglage som styrs med fingertopparna och 2 styrspakskontroller

Hydraulkopplingar, bak ”Trycklösa” kopplingar med till-/frånkoppling under tryck

Styrning Hydrostatisk, lutbar/teleskopisk rattstång

QuickSteer standard standard standard standard standard standard
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TRAKTORMODELL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

BROMSAR Oljekylda flerskiviga bromsar med hydraulisk manövrering och servoförstärkning

Parkeringsbroms Integrerad i fram-/backväxel, hydraulisk

FRAMAXEL MED FYRHJULSDRIFT

Typ STD STD HD HD HD HD

Max. styrvinkel 55°     

Fjädring Hydropneumatisk     

VOLYMER

Bränsletank, liter 600 600 600 600 600 600

AdBlue-tank, liter 60 60 60 60 60 60

MÅTT (FRAM-/BAKDÄCK)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Vikt utan last (med full tank, utan extravikt), kg 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Hjulbas, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Längd, mm 5670 5670 5670 5670 5670 5670

Höjd till tak, mm med 710/85R38-däck 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Minsta externa bredd, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Markfrigång, mm 472 472 472 472 472 472

Svängradie med/utan bromsar, m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

HYTT

Fjädring 4 stolpar med fyrpunktsluftfjädring (AutoComfort)

Standardutrustning
Deluxe-hytt med ”plant golv”, öppningsbart fönster bak, luftkonditionering, fläkt med värmeenhet och fyra hastigheter, justerbar rattstång, Valtra 
Evolution-säte, ISOBUS-redo, Auto-Guide-redo, 6 arbetslampor bak och 4+2 fram, Valtra Smart Touch-användargränssnitt.

Tillvalsutrustning
TwinTrac reverseringssystem, automatisk luftkonditionering, LED arbetslampor, fotvärmare, fullständig Auto-Guide med olika precisionsnivåer, 
AgControl-precisionsjordbruksalternativ etc.
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är ett världstäckande
varumärke som tillhör AGCO.

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

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

LANTMÄNNEMASKIN AB
Tel: 0771-386400
www.lantmannenmaskin.se
Ref nr. 064-0196-5

Traktorer som visas i denna broschyr kan vara utrustad med specialalternativ. Förändringar är möjliga – med ensamrätt.


