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 å r 2021 slutade på bästa sätt för Valtra,  
vi registrerade flest traktorer i kategorin  
69–400hk vilket motsvarar drygt 80% av  

totalmarknaden.   
År 2022 har börjat lika starkt, både för Valtra 

Sverige och för Valtra Norden. Fler upptäcker 
den nya femte generationens Valtra och under 
inledningen av året är Valtra den traktortillverkare 
som har flest inregistrerade traktorer i Sverige.  

Är du intressera av att testa vad vi har att er
bjuda finns det möjlighet att boka provkörningar 
hos Lantmännen Maskin. Har du redan bestämt 
dig för en ny Valtra har vi gott om nya maskiner  
i lager. De är tillgängliga för snabb leverans och 
till ett bra pris.  

Finns den modell du drömmer om inte i lager  
kan vi erbjuda snabba leveranser på fabriks
beställda traktorer.  

Med tanke på dagens bränslepriser vill jag 
tipsa om Valtra EcoPower, som är utrustad med 
bränslebesparande teknik. Valtra EcoPower är 
utvecklat för att sänka traktorns driftskostnader  
och ett mycket bra val för dig som kör långa 
transportsträckor. Med en knapptryckning kan 
du välja mellan två olika motorinställningar och 
sänka motorvarvtalet, samtidigt som det maxi
mala vridmomentet bibehålls eller ökar. Det kan 
ge en bränslebesparing på upp till tio procent.  

Sedan har du väl noterat att Valtras Gserie  
är en vinnare igen?  

Farm Machines jury har röstat fram Valtras 
Gserie till den bästa allroundtraktorn på mark
naden.  

Nu önskar en trevlig vår och hoppas att vi  
ses på mässorna under försommaren. Vi finns  
på plats på Elmia Wood den 2–4 juni samt på 
Borgeby den 29–30 juni. 

Alexander Löwenberg 
national sales manager nordics
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 S martTurn som svänger traktorn och arbetsred
skapet automatiskt vid vändtegen kompletterar 
fält arbetenas automatisering tillsammans med 

Auto UPilotvändtegsautomatiken och Valtra Guide. 
Föraren behöver inte alls röra vid ratten under arbetet. 
Arbetets precision förbättras, bränsle och tid sparas, 
åkern packas mindre och föraren kan koncentrera  
sig fullständigt på arbetets resultat. SmartTurn garan
terar också möjligast trygga och effektivaste svängar  
i mörker, dimma och damm.

Med Valtra SmartTurn definieras först åkerns gränser 

och vändtegen, om de inte redan finns färdigt i skiftets 
uppgifter. Efter det kalibreras de största vridvinklarna 
med kopplat arbetsredskap genom att svänga traktorn 
kraftigt åt höger och vänster. Före fältarbetet inleds 
väljs ett av två möjliga vändningsalternativ. Usvängen 
och tegkörning passar både för bogserade och på  
trepunktslyften monterade redskap. 

SmartTurn är en helt med programvara skapad  
egenskap, som är en utrustning i nya med Valtra Guide 
utrustade traktorer. •

www.valtra.se

SmartTurn svänger traktorn  
automatiskt på vändtegen

SmartTurn fullbordar effektiviteten på vändtegen

U-sväng.  
Traktorn svänger automatiskt på vändtegen till den 
okörda körlinjen bredvid. På vändtegen gör traktorn  
en liten sväng, vars radie beror på den maximala  
vridvinkeln. 

Tegkörning.  
Traktorn svänger automatiskt på vändtegen till den tredje,  
fjärde eller längre belägna körlinjen. Kräver en mindre vändteg  
än U-svängen.

SmartTurn Innovation
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HögRe pReCision  
i seKTionssTyRningen  
– uTAn exTRA KosTnAd

Snart får Valtras kunder tillgång  
till Section Control 96 med 
Multi boomfunktion. Det gör 
precisionsjordbruket ännu mer 
exakt. 

Den nya funktionen Section 
Control 96 kan dela upp en red
skapsbom, exempelvis en spru
ta eller matare till en såmaskin,  
i upp till 96 olika sektioner. De 
här sektionerna kan i sin tur  
delas in i tre på varandra följan
de rader. På en såmaskin kan  
till exempel gödningsmedel  
och utsäde dispenseras separat 
med extrem noggrannhet. 

Section Control 96 kan även 
styra ett redskap fram och ett 
bak på traktorn. 

Installationen genomförs  
enkelt och smidigt i samband 
med schemalagt underhåll. För 
samtliga Valtratraktorer med 
Section Control 36 är det kost  
nadsfritt att installera Nya  
Section Control 96 med Multi
boomfunktionen.

De Valtrakunder som använ
der Section Control 24 eller som 
ännu inte har någon sektions
styrning på sin traktor kan be
ställa den nya funktionen mot  
en extra avgift. •

 v altra har öppnat ett showroom online – öppet dygnet runt. Under  
Covid19pandemin startade Valtra ett virtuellt showroom, för att er
bjuda kunderna en liknande miljö och ett lika brett utbud som hos en 

av Lantmännen Maskins återförsäljare. Satsningen har varit en framgång 
och Valtra showroom är en väldigt populär webplats.

– Den virtuella utställningshallen har säsongsbundna tävlingar, online
spel och mycket detaljerade 3Dmodeller av våra traktorer, säger Jussi 
Valkonen, Director, Marketing Communications.

Valtra Showroom lanserades i augusti 2020, i samband med lanseringen 
av den nya Gserien. Där finns information om Valtras traktorer och finan
siering, onlinebutiken Valtra Collection, virtuella provkörningar och till och 
med en finsk bastu. Våren 2021 utvecklade vi den virtuella utställningen 
med en lastbil från Valtra SmartTour och den kan du utforska både invän
digt och utvändigt. 

– Valtra Showroom har blivit en del av Valtras webbplats och vi kommer 
att fortsätta utveckla den. Det är det enklaste sättet att besöka en av  
Valtras återförsäljare och du kan göra det hemifrån, säger Valkonen.

vIrTuellT Showroom  
för valTraTrakTorer

Har du inte möjlighet att besöka en av våra återförsäljare kan du alltid besöka vårt virtuella 
showroom på valtra.se. Välkommen in, vi har öppet dygnet runt. 

Valtra Showroom
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Läs mera: valtra.seNews Sverige

lantmännen maskin öppnar  
valtraCenter i Skövde
I maj får anläggningen i Skövde ett lyft i 
form av ett kompetenscenter med fokus  
på Valtra.

Västergötland är ett pulserande land
skap när det kommer till lantbruket. I ett 
steg att komma ännu närmare kunderna  
i regionen öppnar Lantmännen Maskin  
ValtraCenter på anläggningen i Skövde.

– Vi vill skapa ett större fokus på Valtra  
i området och på ett bättre sätt erbjuda  
vår specialistkunskap. Med ett ValtraCenter  
kan vi visa demo och visningsmaskiner 
från större delen av Valtras programutbud, 
förklarar Dennis Oskarsson, regionchef 
för marknad Väst.

Förutom showroom med visningstrakto
rer och den senaste utrustningen kommer 
det anordnas event av olika slag det nya 
kompetenscentret. Invigningen blir 6–7  
maj 2022. •

Testa valtra hos lantmännen maskins partnergård hagshultskossorna
Funderar du på en ny traktor? På Lantmännen Maskins partnergård Hags
hultsskossorna är det möjligt att prova på olika Valtratraktorer. 

– Vi vill testa ett nytt koncept som ett komplement till de demovisningar vi 
redan har, säger Algot Sandahl som är Lantmännen Maskins koordinator för 
demokörningarna hos Hagshultskossorna. 

– Vi samlar våra demomaskiner på en plats. Det spar tid och ger kunderna 
en bättre upplevelse. Givetvis fortsätter vi även fortsätta med våra vanliga de
mokörningar ute på gårdarna. 

Fokus på partnergården är Valtra, ny teknik och precisionsodling på små
ländska höglandet. Det blir event, internutbildningar men även privata visningar 
som bokas via en säljare hos Lantmännen Maskin. 

På gården finns det idag en Valtra G135 och en Valtra N175 Unlimited. 
– Vi tror att relativt små, lätta traktorer med GPS och vågsystem på lastarna 

kan hjälpa oss med effektivisering och uppföljning i vår vallodling och vårt ko
pensionat, säger Carl-Johan Bertilsson på Hagshultskossorna. 

Invigningen sker under våren 2022. •

älskar du också din valtra?
Berätta det för oss! Under  
#MINVALTrA på Instagram hittar 
du flera nöjda Valtrakunder med 
sina traktorer och vi publicerar 
flera av dem i våra sociala kanaler.  
Följ taggen #MINVALTrA  
– välkommen in du med!

Kolumn
Lantmännen Maskin
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 I dessa tider när en kris avlöser en an
nan känns det bra att vara i en bransch 
som är så nära kopplad till livsmedels

produktionen. Nu förstår alla hur viktigt 
det är att vi fortsätter att producera bra 
och säkra, närproducerade livsmedel. 
Alla lantbrukare kan sträcka lite extra på 
sig och känna hur viktiga ni är. 

Det skrivs många rubriker nu om höga 
priser på insatsvaror på grund av vad 
som händer i världen. Det skrivs alldeles 
för lite om att man också får bättre betalt 
än någonsin för både oljeväxter, spann
mål och mjölk. Snart kommer sannolikt 
även kött ge bättre betalt. Tvärtemot vad 
många tror ser odlingskalkylerna okej ut. 

Det stora problemet är osäkerheten, 
något vi måste arbeta aktivt med även i 
maskinbranschen. Så långt har Lantmän
nen Maskin lyckats bra med att säkra 
både tillgång och pris. Vi kan leverera 
nya traktorer inom rimlig tid. 

Funderar du på att köpa ny traktor? 
Det kommer aldrig att komma ett bättre 
tillfälle än nu. Du kanske är intresserad 
av en Valtra med EcoPower, som hjälper  
dig att sänka bränsleförbrukningen.  
Med nya Valtra Precision Lift&Load får 
du bättre kontroll över hur mycket lasten 
väger, oavsett om det handlar om foder, 
spannmål, eller något annat. Bättre  
kontroll och mer precision kan hjälpa  
dig att spara pengar. 

Den 6–7 maj invigdes vårt nya  
ValtraCenter på Lantmännen Maskins 
anläggning i Skövde, välkommen  
på besök.

Per Wretblad 
produktchef valtra traktorer,  
lantmännen maskin



TexT oCH FoTo oTTAVIo rEPETTI

valTraTrakTorer 
oCh vaTTenbufflar

Franco Morisiasco är en djärv man.  
För 20 år sedan bytte han inriktning  
på sitt lantbruk och i dag driver han  
norra Italiens största buffelhjord.  
För två år sedan bytte han hela sin  
traktorflotta och arbetar nu enbart  
med traktorer från Valtra.
Valet var självklart – eftersom trakto
rerna är prisvärda, komfortabla och  
har fantastiska vägegenskaper.

Familjen Morisiasco har fraktat inhemsk vattenbuffel från södra till norra Italien

Franco Morisiasco (höger)  
och hans son, Ivan.
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 f ranco Morisiasco och hans 
familj har ett väletablerat 
jordbruk i Piedmont, nord
västra Italien. Familjen har 
sysslat med storskaligt jord 

bruk under många år och har fött 
upp bufflar sedan 2002. I dag äger 
de några av Italiens bästa raser. 

– Vi födde upp nötkreatur i flera 
årtionden innan vi gick över till  
Holsteinmjölkkor på 80talet, och 
med den rasen toppade vi rank
ningen för mjölkproduktion, säger 
Franco Morisiasco.

En dag fick han sedan prova 
buffel mozzarella, en specialitet som 
härstammar från de södra delarna 
av Italien. Han fattade tycke för den 
speciella osten, bestämde sig för 
att satsa och bli den första lantbru
karen att föda upp inhemsk vatten
buffel i Piedmont.

Det var ett djärvt drag, ungefär 
lika djärvt som att byta ut hela  
maskinparken till Valtra. Nu återfinns 
sju Valtratraktorer i GNT och S
serien på familjegården.

– Vi köpte en Valtra N och en 
Valtra S 2020. I slutet av 2021 be
ställde vi ytterligare fem traktorer 
och är nu stolta ägare till två G115 
Versutraktorer, en N174 Direct,  
tre T Series Directmodeller och en 
S274. N och S är båda modeller  
i fjärde generationen, medan de 
andra är modeller i femte generatio
nen, säger Franco Morisiasco.

Franco Morisiasco driver familje
gården Moris med sina barn Ivan, 
Elena och Elisa. Gården ligger bara 
några kilometer nordväst om Cuneo  
och där finns nu norra Italiens 

största buffelhjord. De 1200 djuren 
föds upp på moderna anläggningar 
och producerar mjölk, mozzarella, 
keso, kryddad ost, glass och ingre
dienser till kosmetika. 

2017, 2018 och 2019 vann går
den utmärkelser för bästa genetik 
på den italienska jordbruksmässan  
i Caserta. I dag säljer Moris Farm 
inte bara mejeriprodukter utan  
även inhemsk vattenbuffelgenetik.  
Numera föder kunder i Italien, 
Frank rike, Storbritannien, Tyskland,  
ryssland och Indonesien upp  
Morisiascobuffel.

spännande utveckling
Familjeföretaget har varit med om 
en spännande utveckling och tack 
vare traktorerna från Valtra är nu 

arbetsmiljön betydligt bättre och ar
betet betydligt mer effektivt. 

– Alla traktorer beter sig bra på 
ett fält, men på vägar kan det bli 
knepigt. Den komfort Valtra som er
bjuder vid vägkörning är den bästa 
på hela marknaden. Fjädringen är 
verkligen effektiv, hytten är tyst och 
du får utmärkt luftkonditionering 
oavsett vilka förhållanden som råder, 
säger gårdens huvudförare Alin  
Sapunaru.

– Elektroniken är också först
klassig. Tack vare SmartTouch är 
armstödet, som verkligen är avan
cerat, väldigt enkelt att använda. Vi 
har även installerat autopilot, vilket 
ger oss perfekta rader utan att vi 
behöver anstränga oss.

”den komfort valtra som  
erbjuder vid vägkörning är den 
bästa på hela marknaden.”

Valtra-Traktorer  
på Moris farm:

• 2 st. G115 Versu
• 1 st. N174 Direct
• 1 st. T145 Direct
• 1 st. T175 Direct
• 1 st. T235 Direct
• 1 st. S274

Täckgrödor

Moris tar det alternativa jordbruket på stort allvar. Gården har minskat 
mängden mineralgödsel och använder sig av växelodling, där man  
varvar majsodlingen med bönor för att fylla på det kväve som går för
lorat. Inget behandlat utsäde används, utan endast täckgrödor.

De senaste åren har familjen har köpt sju stycken nya traktorer från Valtra.
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sju traktorer från Valtra
Samtliga Valtratraktorer är utrusta
de med automatiserad styrning och 
telemetri via AutoGuide. Det gör 
dem redo för styrning med variabelt 
varvtal och andra precisionsarbe
ten i fält.

Moris Farm har ett miljövänligt  
lantbruk och jobbar exempelvis 
med minimal jordbearbetning och 
biodynamiskt jordbruk. Franco  
Morisiasco och hans familj är fast 
beslutna att även införa de tankarna 
i uppfödningen. 

– Vi använder inte antibiotika 
och strävar efter att helt undvika 
läke medel i framtiden, säger han.

– När våra djur har ett hälsosamt 
liv får vi också de bästa produk
terna. •

”fjädringen är verkligen  
effektiv, hytten är  
tyst och du får utmärkt  
luftkonditionering oavsett 
vilka förhållanden som 
råder.”

Även om Moris är en mycket modern gård finns det fortfarande utrymme för traditioner.  
På den här bilden välsignar prästen i den intilliggande byn hjorden och gården. På så sätt  
har Sant’Antonio hedrats i flera hundra år.
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buffelköttet är nyttigt och  
kan även förtäras rått. 

Alternativa grödor

För att utvärdera olika matintoleranser har gården under de två  
senaste åren genomfört tester för att förbättra djurens hälsa.  
Då upptäckte man att det går att undvika matsmältningsproblem 
genom att byta från soja och vetehalm till halm från ärtor och  
korn. Direkt efter kalvningen används solrosolja.

Njut av din måltid! 
Buffelkött är hälsosamt, det inne-
håller bara 1,5 % fett och 35 mg  
kolesterol per 100 g, jämfört med 
cirka 80 mg för nötkreatur. Det pas-
sar perfekt i en balanserad kost. 

Ett tips är att äta köttet när det är 
moget, tillaga det vid låg tempera-
tur så blir det mört, annars kan  
det med fördel även ätas blodigt.
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 l ennart Eklund har som så  
många andra av Valtras kun
der väldigt många olika 
arbets uppgifter. Han har 80 

hektar skog, 20 hektar jordbruks
mark, sköter väghållning och plogar.

– Jag har kört Valtra sedan 1984, 
det är den perfekta traktorn för  
skogen och för svenska förhållan
den. När jag behövde köpa en ny 
traktor bestämde jag mig för att 
testa en TwinTrac och det var ett 
mycket bra beslut, säger Lennart.

TwinTrac är tillgängligt för trakto
rerna i Valtras NSerie, TSerie och 
SSerie och Valtra är den enda till
verkares som erbjuder fabriksmon
terad reversering som tillval på 
traktorer från 105 upp till 405 häst
krafter.

– Det är verkligen jättebra, det är 
så smidigt när man bara kan vända 
på stolen och kan köra baklänges, 
säger Lennart.

Förarsätet i Valtras traktorer går 
att vrida i 180 grader, vilket gör att 
det är lätt att ändra riktning utan  
att lämna sätet. Föraren behöver 
inte heller vrida lika mycket på rygg 
och nacke, utan kan sitta med en 
fördelaktig arbetsställning under 
hela arbetspasset.

– Sikten är fantastisk och alla 
reglagen följer med stolen vilket  
gör att man aldrig behöver vända 
på sig. Det är en enorm fördel.

Valtras traktorer har så  
många användningsområden
Han har varit månskensbonde  

under många år, men sedan han 
gick i pension har han fått mer tid 
att arbeta med sitt eget lant och 
skogsbruk, samtidigt som han  
hjälper en samfällighet med väg
hållning.

– Det fina med Valtras traktorer  
är att de har så stora användnings
områden, jag kan använda den här  
traktorn både till slåtterarbeten,  
foderskörd, snöröjning, vägskrap
ning och annat, säger han.

En annan fördel är att TwinTrac 
ger ett effektivare arbetssätt.  
Enligt forskning, som ett oberoende 
forskningsinstitut har gjort på upp
drag av Valtra, spar TwinTrac både 
tid och bränsle. resultatet visar  
att föraren sparar 12 procent av  
sin tid och att traktorn kräver elva 
procent mindre bränsle än vid  
konventionellt arbete.

Enligt Lennart Eklund finns det 
ytterligare en fördel.

Det är att han kan använda sin 
traktor till allehanda arbetsupp
gifter. 

– Valtras traktorer är så allround 
att de passar både inom skogsbruk, 
men även till vallodling, spannmål 
och väghållning. Dessutom är de 
byggda för de nordiska förhållan
dena vilket gör att jag inte behöver 
vara orolig för att den ska krångla 
på vintern, förklarar han.

– Jag vet att jag kan lita på min 
Valtra. •

Lennart eklund

gård  
Arbetar med väghållning,  
skogsbruk och lantbruk.

Bor  
I Askersund, Närke

Traktorer  
Valtra N135 TwinTrac, Valtra N92

I snart 40 år har Lennart Eklund varit en nöjd Valtra 
kund. Men efter det senaste inköpet är han jättenöjd.
– Min nya TwinTrac är fantastisk, säger han.
TexT oCH FoTo HyBrID STATE

”TwInTraC är fanTaSTISk”

Lennart Eklund har kört Valtras  
traktorer i 40 år och han är  
oerhört nöjd med sin Twintrack.

Lennart Eklund om fördelarna med sin nya N135
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TexT oCH FoTo HyBrID STATE

 Valtra N134 active är ett utmärkt  
val i skogen.

För Lars Gunnar Forsberg i Skellefteå  
är Valtra ett självklart val.

 l ars Gunnar Forsberg lägger 
mycket av sin tid i skogen – som 
skogsmäklare och skogsägare. 

För honom var det självklart att 
välja en Valtra N134 active. 

– Det är den kompanjon jag be
höver i skogen, säger han. 

Det är i skogen som Lars Gunnar  
Forsberg trivs bäst. Han har ett 
skogs bruk på 1460 hektar och för 
tredje gången har han nu valt en 
traktor från Valtra. Den här gången 
en N134 active. 

– Valtras traktorer är anpassade  
för skogen, min N134 har ett bra  
hydraulflöde hög markfrigång och är 
stabil med frontlastare och har fram
förallt ett skogstak så att jag har sikten 
uppåt. Jag ser precis vad som händer 
över mig, hela tiden, säger han. 

– För mig är Valtra ett självklart 
val, det finns inget alternativ. 

Han kombinerar sin N134, från fjär
de generationen, med en vagn från  
Moheda och en kran från samma till
verkare. 

– Det är lätt att integrera, jag har 
alla spakar i armstödet, lätt att koppla 

på vagnen  och koppla bort. För mig 
är det viktigt att det är smidigt, att 
traktorn har bra framkomlighet och 
att jag har sikten uppåt. Det är en 
stark frontlastare och den är utrus
tad med TwinTrac, vilket gör arbetet 
enklare för mig. Sedan är den snygg 
också.  

en maskin för alla jobb 
Framförallt använder han traktorn i 
skogen, men han använder den även 
till att ploga snö under vintern och 
till allehanda uppgifter på sin gård. 
Den används även för att dra trailer
vagn för att förflytta grävmaskinen. 

– Det är en allsidig maskin som 
klarar alla jobb. Det spar tid och jag  
behöver inte ha så många olika  
maskiner. Det är det som är grejen, 
säger han. 

Vid köpet av sin N134 fick han god  
hjälp av försäljaren från Lantmännen 
Maskin i Skellefteå, som hjälpte  
honom att förstå fördelarna med 
både TwinTrac och skogstak. 

– Jag hade inte testat något av 
det, jag fick provsitta och tyckte att 

det kändes bra, men den är jättebra. 
Den är bättre än vad jag hade vå
gat hoppas på. Jag har full sikt hela 
tiden  
och jag ser vad jag ska göra. Det 
finns många fördelar med att kunna 
rotera förarsätet och köra baklänges, 
det gör att arbetet blir effektivare  
och man får bättre komfort, säger 
Lars Gunnar Forsberg. 

– Jag tycker att det är viktigt med 
en bra service inför köpet, men även 
efteråt och det får jag. Det är ett 
mycket bra samarbete, där de har 
kunskapen som behövs för att jag 
som kund ska känna mig trygg. •

Skogsägare Lars Gunnar Forsberg: 

”för mIg är valTra eTT SjälvklarT val”

Lars gunnar Forsberg
skogsbruk

ort  
Skellefteå

Arbetsområde  
Skog, snöröjning, väghållning

Traktorer  
N134 Active med en Moheda 151 
4WD / M70 kran
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Fjärrstyrda traktorer 

 d e senaste åren har Valtra 
testat fjärrstyrda traktorer 
till en mängd olika uppgif
ter och tekniken har finsli
pats för att kunna användas 

i vardagen av våra kunder. Nu kan 
alla standardtraktorer med Valtra 
Guide utrustas med fyra kameror 
och ett modem för fjärrstyrning och 
de passar till så varierande ända
mål som jordbruksuppgifter, rädd

ningstjänst, flygplatser i försvaret, 
samt för entreprenad arbeten.

Fjärrstyrning hjälper lantbruka
ren att bli mer effektiv i fält. En fö
rare kan exempelvis styra två olika 
traktorer, som arbetar oberoende av 
varandra, med hjälp av Valtra Guide, 
Auto UPilot och SmartTurn. Fjärrs
tyrda traktorer manövreras antingen 
från en hyttliknande station eller via 
en liten bärbar styrenhet.

Använd fjärrstyrda traktorer till jordbruk och särskilda uppgifter

Kameror monterade på utsidan visar föraren  
vad som händer runt traktorn.

konverTera en vanlIg valTra  
TIll en fjärrSTyrd TrakTor  
på bara en halvTImme
TexT ToMMI PITENIUS FoTo VALTrA ArKIV

Fjärrstyrda traktorer har använts till att ploga  
snö i områden med säkerhetsbegränsningar,  
som flygplatser och vägar. För snart fyra år  
sedan sattes ett nytt hastighetsrekord när  
en obemannad Valtra häll en hastighet över  
73 km/timmen när den plogade en väg.

12  valTra Team  1/2022



det går att sätta in en fjärrkontroll i samtliga  
standardtraktorer från valtra, generation fyra och fem. 

– Tänk dig till exempel en situation 
där en lantbrukare eller entreprenör 
måste gräva ett dike med en gräv
maskin. Den utgrävda jorden lastas 
på släpet på en traktor i närheten. 
Utan fjärrkontroll måste föraren flyt
ta traktorn längre fram allt eftersom 
diket grävs ut, annars måste traktorn 
manövreras av en annan förare. Med 
en bärbar fjärrkontroll kan föraren 
flytta traktorn framåt utan att stiga  
ut ur grävmaskinen, säger Pekka 
Päivikkö, produktchef på Valtra.

Traktorns prestanda påverkas 
inte av fjärrstyrningen och systemet 
kan monteras eller tas bort på trettio 

minuter. Systemet kan monteras på 
valfri Valtrastandardtraktor ur den 
4:e eller 5:e generationen, det enda 
som behövs är för att ansluta syste
met är en 5Ganslutning eller mots
varande höghastighetsanslutning 
till internet via ett offentligt nätverk 
eller gårdens eget nätverk.

Fjärrstyrningen  
skyddar föraren
Fjärrstyrda traktorer passar framför
allt till uppgifter som kan vara farliga  
för föraren, som inom räddnings
tjänst och hos polisen, samt inom 
försvaret.

Exempelvis kan en IBCbehållare  
med farliga kemikalier och sprän
gämnen som har hittats på en flyg
plats transporteras bort med en 
fjärrstyrd traktor under övningar. 
Det finns inga risker för föraren efter   
som traktorn kan köras på flera 
hundra meters avstånd, eller till och 
med hundratals kilometers avstånd. 
Ett annat alternativ är att använda 
den fjärrstyrda traktorn vid militära 
eller humanitära uppdrag, som när 
en gruva ska rensas ut.

2018 sattes ett nytt hastighets
rekordför den fjärrstyrda traktorn, 
då höll en obemannad Valtra T254 
Versu en hastighet 73 km/h när den 
plogade en väg och året därpå an
vändes ett par fjärrstyrda traktorer 
till att ploga startbanan på Ivalo, 
EU:s nordligaste flygplats.

Automatiserad styrning och fjärr
styrning är de sista stegen mot ett 
helt autonomt traktorarbete. Fjärr
styrning kan även användas tillsam
mans med normal drift, där föraren 
kan styra traktorn på vägen för att 
sedan fjärrstyra den i fält. Fjärrstyr
ning är också ett utmärkt alternativ 
vid produktutbildning och traktorde
monstrationer. •

Här styrs traktorn från en skåpbil. Det går även att fjärrstyra en traktor med reglage i en 
annan traktor, eller mer begränsat via en portabel styrenhet.
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 lantbrukaren Christoph  
Brunner från österrike vann 
en fullständig renovering av sin 

Valtra 6350 HiTech i pristävlingen 
Vin to Win sommaren 2021. Hans 
traktor från 2005 hade en mätar
ställning som visade 9 500 timmar 
och var i gott skick när den kom  
i Suolahti i slutet av oktober 2021. 
Brunner bad exempelvis om att få 
behålla växellådan intakt eftersom 
den alltid har fungerat perfekt. De 
enda komponenter som faktiskt  
var trasiga var laddaren och vatten
pumpen, men ingen av dem var  
originaldelar från Valtra. I övrigt hade 
traktorn servats av en auktoriserad 
återförsäljare som bara använder  
originaldelar från Valtra.

– Vi mätte uteffekten och hyd
rauliken, och de var exakt desamma 
som när traktorn lämnade fabriken.  
Generellt sett var det tydligt att trak
torn hade underhållits väl, smörjts 
regelbundet och hållits ren, säger 

Pasi Lupsakko, som deltog i reno
veringen.

Ett särskilt team från Valtras  
underhållstjänster genomförde ren o  
veringen vid sidan av sina ordinarie 
arbetsuppgifter. Projektet var väldigt  
bra träning för de medarbetare som 
jobbar med reservdelar och under
hållstjänster.

– Det fanns inga läckor när trak
torn kom in. Kassettätningen på 
bakaxeln byttes ut på kundens be
gäran, och en av hydraulslangarna 
hade lite ytfukt, så den byttes också 
ut. Tanken var att byta ut alla miss
tänkta delar vi hittade när vi demon
terade traktorn ner till ramen säger 
Eeli Heimonen, som också deltog i 
renoveringen.

Även Valtras underhållsservice 
normalt sett inte erbjuder totalreno
vering kan den utföras av kunden 
själv eller på ett lokalt servicecenter. 
Vi erbjuder renoverade transmissio
ner och motorer, Valtras servicepa

ket och omfattande reservdelstjäns
ter i samband med renoveringar. 
Även om målet inte är att göra den 
ultimata renoveringen, som i tävling
en Vin to Win, så är det fortfarande 
värt att underhålla äldre traktorer. •

ChrISToph brunner vInner  
den ulTImaTa renoverIngen av SIn valTra

Eeli Heimonen, Joni Harjaluoma och Pasi Lupsakko  
utförde en totalrenovering av den österrikiska kundens 
Valtra-traktor. Traktorn var klar före jul, men på grund  
av fördröjningar orsakade av corona pande min ska  
traktorn levereras till kunden under 2022.

Renoverade komponenter

• Hyttens insida
• Nya däck
• Lackerad ram
• Lysdioder
• Laddare
• Vattenpump
• Parallellstagsändar
• Nya steg
• Ny huvudströmbrytare
• Nya svängskärmar
• Lackerad motorhuv
• Totalt byttes ungefär  

650 delar ut

TexT oCH FoTo ToMMI PITENIUS, ErWIN BIrGLECHNEr
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ChrISToph brunner vInner  
den ulTImaTa renoverIngen av SIn valTra

Just nu!

90.000:- i rabatt 
vid köp av Valtra EcoPower 
N155e eller T175e

50.000:- i rabatt 
vid köp av Valtra EcoPower 
G125e Active eller Versu

Modell G125e N155e T175e

Standard ECO Standard ECO Standard ECO

Nominellt varvtal (varv/min) 2.200 1.900 2.100 1.900 2.100 1.800

Max vridmoment (Nm)
Med effektförstärkning 
Vid varvtal

540
1.500

555
1.250

660
1.500

700
1.250

780
1.500

900
1.100

Priser exkl moms. Erbjudandet gäller t o m 30/6 2022. 
Traktorn på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

2 traktorer i 1 
– med bara en enkel knapptryckning

Mindre slitage 
och buller

Högre 
vridmoment

Lägre bränsle-
förbrukning

Lägre 
varvtal

Kör klimatsmart och 
spara bränsle med EcoPower

Spara upp till 10 % bränsle.
LH

22
03

YOUR WORKING MACHINE

Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Teckna serviceavtal
Det ger en förutsägbar och jämn fördelning av 
din maskinkostnad. Betala per månad eller i 
samband med service – alltid med samma belopp. 

Följ oss på 
sociala medier



lagra daTa om vIkT, kvalITeT,  
TId oCh plaTS I mInneT 

Precision Lift & Load med integrerad lastarvåg

En smart lastarvåg gör mycket mer än att bara väga lasten. Den kommer även 
ihåg tidpunkten för lastningen och vilken typ av gods som lastats. Dessutom 
ställer den automatiskt lastaren i önskat läge och förhindrar att lyftarmen slår 
emot byggnadens tak. En integrerad våg kan också komma åt platsinformation 
från Valtra Guide och senare visa den exakta lastningspositionen på kartan.
TexT oCH FoTo ToMMI PITENIUS

 v ille Kari har en gård med 60 
mjölkkor i Lehtimäki, Finland 
och han föder även upp de  
tjurar som föds på gården. 

Han arbetar också med entreprenad 
och skog, samt säljer grus från sin 
egen grusgrop. Till sin hjälp har han 
två traktorer.

– Vi bedriver ekologiskt lantbruk, 
vilket innebär att vi måste upprätt
hålla ett löpande register över foder
balansen. Foderbalansen visar hur 

mycket foder som har gjorts, hur 
mycket som har delats ut och  
hur mycket som återstår. Dessutom 
krävs platsinformation för att fast
ställa hur mycket foder som finns i 
varje bunker, silo eller bal, säger Kari. 

– Precision Lift & Load är till  
stor hjälp med att upprätthålla foder
balansen.

När Kari samlar ensilage från  
bunkern anger den smarta lastaren 
till exempel hur mycket foder som 

har samlats in, när och var. Foder
vagnen är också utrustad med en våg 
som används vid foderblandningen. 
Kor, kvigor och tjurar har alla egna 
recept.

Hastighet och precision
Ville Kari har även mer än tre års 
erfarenhet av den eftermonterade 
lastarvågen QCompanion, som han 
använder med sin Valtra T234 Direct. 
Den eftermonterade lastarvågen lag

Funktionen Precision Lift & Load i traktorn 
Valtra N175 Direct har ökat precisionen för  
allt lastarbete och gjort det enklare att spåra 
foderbalansen. Ville Kari har använt Precision  
Lift & Load till över 100 timmars lastarbete, 
samt en eftermonterad lastarvåg i tre år.
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Funktioner hos precision Lift & Load

• Väger last
• registrerar plats, tidpunkt och typ av last
• Användarvänlig skakfunktion
• Lastaren flyttas till det inställda läget med  

en enda knapptryckning
• övre och nedre gränser för lastaren, till exempel  

vid arbete inomhus

Ville Karis gård

• Mejerigård som producerar mjölk, kött och spannmål
• Två heltidsanställda plus en eller två säsongsarbetare
• 300 hektar
• 60 kor
• 140 kalvar, kvigor och tjurar
• Skogsentreprenad, grusförsäljning, vägunderhåll
• Maskinpark med Valtratraktorer: T234 Direct, N174 Versu,  

T203 Direct, N142 Direct, A93 och 6750
• Grävmaskiner Kobellco 140 och yuchai 135, NH teleskoplastare,  

skördetröska Sampo rosenlew C6

Det är enkelt att visa lagrade uppgiftsdata på datorn. Rapporten visar uppgiftens namn, 
vikt, antal skopor, tidpunkt och plats, och den exakta platsen för varje last kan visas på 
Google Maps med ett enda klick.

Precision Lift & Load  
väldigt enkelt att använda.

rar dock ingen platsinformation.
– En av fördelarna med att Preci

sion Lift & Load integreras i traktorn 
är att skopan automatiskt vrids till 
vägningsläget. Med den gamla lastar
vågen var skopan alltid tvungen att 
vridas till det kalibrerade mätläget. 
Ibland kändes det som att det tog en 
evighet att vänta på att skopan skulle 
komma i exakt rätt läge, för klarar Kari.

Den integrerade lastarvågen är  
väldigt precis. 

– När vi sålde sand från grus
gropen var vi tvungna att uppskatta 
mängden. På samma sätt uppskatta
des balar och liknande med ögon  
mått, berättar Kari.

– Nu går det att fakturera för saker 
som spannmål eller grus med exakt 
precision utan att det blir för få eller 
för många kilo. Det är enkelt att visa 
köparen den lastade kvantiteten som 
underlag till faktureringen.

Det är också enkelt att hålla reda 
på vilka uppgifter som har utförts  
eftersom namnet på varje uppgift,  
vikten på varje last, antalet laster  
och lastningsplatsen står i ett Excel
kalkylblad. Sådana data kan sedan 
användas för att verifiera vilka  
upp gifter som har utförts, om en  
EUinspektör kommer på besök.

Precision Lift & Load kan till och 
med användas för snöplogning, efter
som plogen som är ansluten till front
lastaren automatiskt kan återgå till 
plogningsläget med en enkel knapp
tryckning. På samma sätt går det att 
ställa in en övre gräns för frontlasta
ren så att den inte höjs för högt inuti 
ladan. När inställningarna har skapats 
stannar de kvar i systemminnet som 
separata profiler. •

Ville Kari har erfarenhet av både traditionella  
lastarvågar och av Precision Lift & Load,  
integrerade i SmartTouch-armstödet.
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Aebi Schmidt Finland | 40420 Jyskä
www.aebi-schmidt.com/suomi

Aebi Schmidt Sweden | 596 34 Skänninge
www.aebi-schmidt.com/sweden

Skräddarsydda plogar och
spridare för traktorer

Omfattande utbud av
sopmaskiner för traktorer

Utrustning för avisning, tvättning och
sopning för industri- och stadsområden
samt för flygplatser

Ledande när det gäller fullständiga och heltäckande 
lösningar för både vinter- och sommarunderhåll.
Sedan 1934.

Arctic:

AEBI077622_Anzeige_Arctic_10Sprachversionen_03_2022.indd   2 09.03.22   08:37
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TexT ToMMI PITENIUS FoTo VALTrA ArKIV

OLDTIMER

valTra oCh världenS  
SnabbaSTe lanTbrukare
 vad har Tommi Mäkinen, Ari 

Vatanen, Carlos Sainz, Timo 
Salonen, Marcus Grönholm, 

och Juha Kankkunen gemensamt?
De är alla världsmästare och 

även lantbrukare som kör Valtra
traktorer. 

Samarbetet mellan Valtra och  
rallystjärnorna var särskilt tajt från  
1980talet fram till början av 2000 
talet.

– Ari Vatanen var så populär i 
Frankrike att mattan bokstavligt  
talat nöttes ner kring honom när 
människor köade för att få auto
grafer under på SIMAutställningen 
i Paris. Juha Kankkunen öppnade 
dörrarna till Argentinas president 
Carlos Menem när vi startade ett 
importföretag där. Fyrtio journalister 
kom till presidentens gård, och  
vi var med i kvällsnyheterna, säger 
Arto Tiitinen, dåvarande Försälj

ningsdirektör för Valtra.
– Tommi Mäkinen vann Argenti

nas rally omedelbart efter presskon
ferensen. På bara några år sålde  
vi 700 Valtratraktorer i Argentina.

Alla rallymästare som sponsrades 
av Valtra var lantbrukare. Alla körde  
Valtra och kunde verkligen sina 
traktorer. Tommi Mäkinen tävlade 
till och med och var finsk mästare i 
plöjning. Både han och Kankkunen 
har sina gårdar ett par mil söder  
om fabriken i finska Suolahti.

– Mitt samarbete med Valtra  
började väldigt tidigt, när jag tävlade 
i plöjning. Juha Kankkunen och  
Ari Vatanen var redan inblandade  
i Valtras rallyaktiviteter, och jag tog 
efter dem. Det här samarbetet fort
satte ända till 2003 när jag slutade 
tävla, minns Tommi Mäkinen, fyrfal
dig rallyvärldsmästare.

Mäkinen odlar fortfarande grödor 

på sin gård och kör flera hundra  
timmar om året i sina Valtra N och  
Ttraktorer. Förutom jordbruket och 
maskinerna är Mäkinen även motor
sportskonsult hos Toyota, som vann 
VM dubbelt genom Sebastien Ogier 
och Elfyn Evans förra säsongen.

Tredubbel vinst för Valtra
Samarbetet mellan Valtra och rally
förarna har handlat om betydligt  
mer än att bara visa en logotyp på 
overallen. olika former av samarbete 
utvecklades och många evenemang 
som verkade spontana var resultatet  
av mycket noggranna förberedelser. 
rallystjärnorna fanns ofta med på 
både nationella och internationella 
jordbruksmässor. 

– I VMrallyt på Nya Zeeland  
vann Valtraförarna tredubbelt. Då 
flög alla våra Valtraåterförsäljare  
i oceanien till Sydön och firade  
segern tillsammans, minns Tiitinen. 

Förutom att ha logotypen på  
framsidan av overallen såg Valtra till 
att förarna hade ytterligare en logo
typ på vänster krage, eftersom det  
är den delen av kroppen som syns  
i TV när förarna intervjuas genom  
bilfönstret efter en specialsträcka.

– För att bevara trovärdigheten var 
det viktigt att alla sponsrade förare 
var lantbrukare. Dessutom är rally lite 
mer jordnära än exempelvis Formel 1. 
Samarbetet skapade en känsla av att 
kunderna, vårt eget nätverk och rally
förarna tillsammans var ett vinnande 
team. rallyn och traktordragningen, 
som vi också sponsrade samtidigt,  
visade styrkan hos Valtra och att vi 
kan vinna tuffa lopp, säger Tiitinen. •

Ari Vatanen har varit 
lantbrukare i både  
Finland och Frankrike.

Under närmare 20 år 
var Valtra och Tommi 
Mäkinen ett team. 

”rallyförarna, våra  
kunder och alla  
på valtra var ett  
vinnande team.”
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 I västra Skåne, inte långt från 
Landskrona, ligger Svalövsgår
den. Det är Lantmännens  
för söks  gård i södra Sverige 
och huvudsyftet är att bedriva 

växtförädling på de 1400 hektaren.
Till sin hjälp har driftsledare 

Carl-Fredrik Norling numera en 
Valtra S394, fjärde generationen.

– Vi fick traktorn inför vårbruket 
och har fått ett väldigt positivt in
tryck. Den har flera fördelar, säger 
CarlFredrik som arbetat på går
den i mer än tio år och varit drifts
ledare sedan 2015.

 inbyggd smart teknik 
Sserien har en väldigt stark och  
effektiv motor, den senaste tekniken 
från AGCo Power gör att den klarar 
Steg 5 avgaskrav. Den har också 
två sekventiella turbokompressorer 
för ett bättre vridmoment vid lägre 
varvtal och lägre avgastemperatur 
vilket förbättrar hållbarheten och 
minskar underhållsbehovet. Lägg 
där till att nya AGCo Powermotorn 
84 AWF minskar bränsleförbruk
ningen med ytterligare fem procent. 

– Man känner ju hela tiden att 
kraften finns där när jag behöver 

den, säger driftledaren.
– Men det som jag framförallt är 

imponerad av är den enkla hante
ringen av GPS:en. Det handlar om 
ett par knapptryck för att hitta en 
rak linje och sedan sköter den sig 
själv. Det är väldigt positivt, man 
slipper krångel och spar tid. 

I S394 är Valtras smarta teknik 
inbyggd och de fungerar fläckfritt, 
Valtra Guide, ISoBUS; sektionskon
troll, variabel giva och TaskDock.

– Allt är väldigt lätthanterligt.  
Sedan är det positivt med den flexi
bla placeringen av knapparna till 

Smart, stark och kraftfull. Valtras Sserie hjälper  
dig att få ut det bästa av din investering.
En maxad produktion till en minimerad kostnad.
TexT oCH FoTo HyBrID STATE

S – Som I SmarT, STark oCh krafTfull 
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hydrauliken. Det går bra att flytta 
runt dem och är enkelt att åter
ställa. Det är praktiskt att kunna 
organisera det som man vill ha det 
och när vi är flera som delar på en 
traktor.

Bra arbetsmiljö
Han är även imponerad av de stora 
fönsterytorna som ger bra sikt ini
från hytten och även av den goda 
förarkomforten. I Sserien har hyt
ten fyrpunktsluftfjädring, Valtra 
Auto Comfort där sensorer skickar 
information till styrsystemet och 
ser till att hytten alltid är i rätt läge. 
Med AutoComfort kan föraren  
justera fjärdingen efter sina egna 
önskemål. Förarstolen är också 

ventilerad och klimatanläggning i  
förarhytten är standard.

– Förr kunde man känna ett 
skumpande i hytten, det finns inte 
längre. Även om arbetsdagarna 
i traktorn är långa sitter kroppen 
skönt i hytten under hela passet, 
säger driftsledare CarlFredrik  
Norling.

Till Sserien finns ytterligare  
ergonomiska tillval, ett exempel är 
Valtras TwinTrac, som med en en
kel rörelse ger förarenen omvänd 
körposition, samtidigt som Smart
Toucharmstödet roterar med  
förarsätet i 180 grader.

Sserien är designad för att vara 
smart, stark och kraftfull. •

Valtra s394

• Max effekt med boost: 405 hk
• Max vridmoment med boost: 

1600 Nm
• Max pumpeffekt: 205 l/min
• Vikt utan last: 10300 kg

s-serien finns i modellerna: 
S274, S294, S324, S354, S374,  
S394

S – Som I SmarT, STark oCh krafTfull 

Svalövsgården är Lantmännen Maskins  
försöksgård i södra Sverige. De kör en  
Valtra S394.

Driftsledare Carl-Fredrik Norling  
är väldigt nöjd med den nya trak-
torn. Framförallt med arbetsmiljö 
och GPS.
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 I nför den tredje säsongen av FSL 
(Farming Simulator League) slogs 
två tidigare lag ihop och bildade 

Valtras nya lag. I det nya teamet  
tävlar Thomas Gottbehöde, Malte 
Schünemann, Vincent Laatz,   
Martin Paulsen och Marcel Renke 
för Valtra. Totalt tävlar 16 lag i ligan, 
och prispotten uppgår till hundratu
sentals euro under årets säsong.

– Att spela i Farming Simulator 
League är inte ett heltidsjobb, men 
det är fortfarande mer än bara en 
hobby. Flera spelare tar ledigt från 
sitt jobb eller studier för att foku
sera mer på spelet. När det gäller 
framtiden beror allt på hur Giants 
Software utvecklar spelet och ligan, 
samt om publikens intresse för  
spelet växer, säger Marcel renke.

Många, men absolut inte alla, 
spelare Farming Simulator har sina 
rötter i lantbruket, så även inom 
Valtras team.

Lugnet är en styrka
En av teamets stora styrkor är deras 
lugn och beslutsamhet. Det kommer 
framförallt till sin rätt i offlineturne
ringar som spelas framför en live
publik, till exempel på mässan Agri
technica. De lag som inte är vana vid 
att spela inför en stor publik gör ofta 
fler misstag eller avviker från sina 
normala strategier, något som leder 
till sämre resultat.

– Förmågan att behålla lugnet, 
vara effektiv och fokusera är defini
tivt en fördel för vårt team. Vi för
söker att inte ta onödiga risker. Det 

här är ofta en bra taktik, särskilt i 
liveturneringar när du verkligen kän
ner trycket från publiken och närvaron 
av de andra lagen. Tyvärr byttes alla 
offlineturneringar ut mot onlineturne
ringar förra säsongen på grund av  
covid, förklarar renke.

Valtras team startade säsongen 
bra och teamet gick in i finalspelet 
som tvåa, men tyvärr kudne laget 
inte behålla formen in i slutspelet 
utan fick se sig besegerat i en av  
de inledande omgångarna.

– Det har varit en fantastisk resa, 
och alla medlemmar i Team Valtra  
ser verkligen fram emot att få tävla 
igen, säger renke.

– Valtra stöd har betytt väldigt 
mycket för oss och vi hade absolut 
inte lyckats lika bra utan deras stöd. •

framgångS för valTra  
I farmIng SImulaTor league
Farming Simulator är ett tvspel där spelarna simulerar  
olika jordbruksuppgifter. Spelet har sålt mer än 25  
miljoner exemplar, och har 90 miljoner nedladdningar  
till mobila enheter. Laget sponsras av Valtra och tävlar  
i den högsta serien av Farming Simulator League.
TexT ToMMI PITENIUS FoTo VALTrA ArKIV

I Farming Simulator får spelarna använda 
autentiska jordbruksmaskiner, inklusive  
flera traktormodeller från Valtra.

Vincent Laatz, Thomas Gottbehöde, Martin Paulsen, Marcel Renke och Malte Schünemann 
spelar för Team Valtra i Farming Simulator League.
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Bekanta dig med kollektionen: www.shop.valtra.com Valtra Collection

SommararTIklar från valTrakollekTIonen!

Handduk

V42803200 29 €
Jacquardvävd handduk 
med traktormönster. 
100 % bomull.

Keps

V42801510 25 €
Modern, sömlös  
och slät keps med 
gummitryck framtill.

Solglasögon  

V42802160 52 €
Snygga solglasögon  
med UVA, UVB och 
UVCskydd. Tillverkade 
av Uvex.

T-shirt och 
shorts för barn 

V42802013–17 25 €
Cool kombination för sport 
och fritid. 80 % bomull,  
20 % polyester.  
Storlekar: 92/98, 104/110, 
116/122, 128/134, 140/146

Huvtröja

V42805511–17 82 €
Stretchig, sportig huvtröja. 
Fickor på sidan och bröstet 
med blixtlås. reflekterande 
3Dtryck på ärmen. 
Storlekar: XS–XXXL

T-shirt

V42804912–17 29 €
Valtralogotyp på fram
sidan, stort tryck på 
baksidan. 50 % bomull, 
50 % polyester.
Storlekar: S–XXXL

De här och flera andra fantastiska produkter finns tillgängliga online på shop.valtra.com eller  
hos din lokala återförsäljare hos Lantmännen Maskin. Urvalet hos återförsäljare kan variera beroende på tillgängligheten.  
Alla priser är rekommenderade försäljningspriser inklusive moms. Priset kan variera på olika marknader – med ensamrätt. valTra Team  23



www.youtube.com/valtrasverigewww.instagram.com/ValtraSverige
Gilla oss på Facebook.
www.facebook.com/ValtraSverige

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

Bekanta dig med modellerna: valtra.se Valtra Modeller

Gserien

ModeLL
MAx. HK*

sTAndARd BoosT

G105 105 110

G115 115 120

G125e 125 130

G135 135 145

Samtliga modeller i Gserien erbjuds med  
transmissionen HiTech, Active eller Versu.

Aserien
ModeLL MAx. HK*

A75 75

A85 85

A95 95

A105 105

A115 115

A125 125

A135 135

Alla Aseriens modeller finns tillgängliga med  
HiTech transmissionen. Modellerna A75–A95  
finns även med HiTech2 transmission och model
lerna A105–A115 med HiTech4 transmission.

Sserien

ModeLL
MAx. HK*

sTAndARd BoosT

S274 270 300

S294 295 325

S324 320 350

S354 350 380

S374 370 400

S394 400 405

Tserien

ModeLL
MAx. HK*

sTAndARd BoosT

T145 155 170

T155 165 180

T175e 175 190

T195 195 210

T215 215 230

T235 235 250

T235 Direct 220 250

T255 235 271

Även till Tseriens modeller går det att välja  
mellan transmissionen HiTech, Active, Versu  
eller Direct, med undantag för modellen T255 
som finns med transmissionen HiTech, Active 
eller Versu.

Nserien

ModeLL
MAx. HK*

sTAndARd BoosT

N135 135 145

N155e 155 165

N175 165 201

NSeriens modeller erbjuds med transmissionen 
HiTech, Active, Versu eller Direct.

* ISo 14396


