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VI ARBETAR HÅRT
FÖR ATT GÖRA HÅRT
ARBETE ENKELT
Valtras huvudfokus är att förstå dina behov och
ge dig den bästa traktorupplevelsen. Om du är på
jakt efter en liten maskin som får jobbet gjort är
A-serien den perfekta partnern. Den har många av
funktionerna som de större modellerna har, men i
en mycket kompakt form. Den är rolig att köra, lätt
och smidig, utan att kompromissa med kraften.
Kliv in i den rymliga hytten, ta plats och se själv.
Den här maskinen är gjord för att arbeta.

Den prisbelönta A-serien är ett perfekt
exempel på vår designprincip – form följer
funktion. Den har oöverträffad balans
mellan snabba rörelser och optimal kraft,
både på marken och med redskap. Som
alltid med Valtras traktorer är A-serien enkel
att använda och tillförlitlig för alla uppgifter
du ställs inför.

Vi har alltid din bästa arbetsdag i åtanke,
och den verkliga stjärnan i A-serien är
hytten och ergonomin. Det är enkelt
att kliva in i och ur den bekväma och
funktionella hytten. När du sitter bekvämt
har du perfekt sikt över omgivningarna och
total kontroll över ditt arbete med det nya
och uppdaterade användargränssnittet.

A-SERIEN
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DEN LILLA JÄTTEN
A-serien är liten i storlek
med stor prestanda.
Oavsett var du befinner
dig, från trånga utrymmen
till öppna fält, ger den dig
kraften för att få jobbet
gjort.

KOMFORT HELA DAGEN

TVÅ TRANSMISSIONSTYPER

Hytten är utformad för att du
ska kunna arbeta bekvämt.
Du har gott om utrymme,
enkel åtkomst till reglagen och
utmärkt sikt. Kliv in, sätt dig
ned och känn dig som hemma.

Välj mellan två
transmissionsalternativ: Elektronisk
HiTech4-transmission och mekanisk
GL-transmission.
Båda är enkla att
använda och underlättar ditt arbete.

EN FRONTLASTARSPECIALIST
Den sluttande motorhuven och de stora
fönstren ger fri sikt över arbetsområdet,
och frontlastarens fundament integreras i
traktorchassit på fabriken för problemfri drift.

A-SERIEN
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HOPPA IN OCH
KOM IGÅNG
A-serien är din arbetsmaskin. Sätt dig i förarsätet
så förstår du varför. Med den rymliga hytten kan du
börja arbeta direkt, utan att något är i vägen, och
allt är lätt att nå.

2. SIKT

UTMÄRKT SIKT RUNT OM
Du får utmärkt sikt framåt, bakåt och åt sidorna över ditt
redskap. Väljer du till takfönster underlättar det ännu mer
vid arbete med frontlastaren.

3. ARBETE

GJORD FÖR ATT VARA PRODUKTIV
A-serien är ergonomiskt utformad, den
är enkel att använda och har den kraft
du behöver för att sätta dina redskap i
arbete.

Med A-serien får du en kompakt
traktor som ger hög produktivitet
och komfort hela dagen. Hytten
är ergonomisk och tyst och ger
dig utmärkt sikt i alla riktningar.
Med Valtra får du exakt rätt
traktor för dina behov. Alla sju
modeller i A-serien finns med
lättanvänd mekanisk GL-

transmission. Våra populära
modeller med 105 och 115
hästkrafter finns även med
HiTech4 fyrstegad powershifttransmission, som styrs
elektroniskt. Alla traktorer i
A-serien har Valtras välkända
fram-/backväxel med integrerad
handbroms.

1. ÅTKOMST
INGET I VÄGEN

Kliv enkelt in i hytten, luta ratten
bakåt med pedalen och ställ
in förarstolen för en perfekt
körställning.

A-SERIEN
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4. GL-MODELLER

8
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8. ENKEL SERVICE
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LÄTTANVÄND MEKANISK TRANSMISSION

GJORD FÖR ATT FORTSÄTTA ARBETA

GL-modellerna erbjuder en mekanisk transmission
som är enkel att använda. Som basalternativ ger
den dig 12+12 växlar. Med tillvalet HiTech2 får du
snabbväxel och totalt 24+24 växlar.

Fem snabba dagliga
kontrollpunkter garanterar
en oavbruten arbetsdag. Allt
underhåll är enkelt att utföra.

5. HITECH4-MODELLER
ELEKTRONISK TRANSMISSIONSSTYRNING

En sofistikerad lösning utan växelspakar som
ger rätt hastighet matchat för ditt arbete.
Samtidigt som den är lätt att använda.

2
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9. LÅG
ÄGANDEKOSTNAD
EFFEKTIV OCH PRODUKTIV

6. KRAFTFULL
HYDRAULIK

Det förmånliga priset är bara
början. Jämför de låga bränsleoch servicekostnaderna med
maskinens prestanda och se hur
mycket du tjänar.

3

FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DINA REDSKAP
A-serien ger dig hög
hydraulpumpskapacitet för effektivt
arbete med både redskap och
frontlastaren.
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7. LASTARE FÖRST

KONSTRUERAD FÖR FRONTLASTARARBETE
Det balanserade chassit gör arbetet med
Valtras högkvalitativa frontlastare enkelt
och tillförlitligt. Den utmärkta sikten och
den elektroniska styrningen gör den ännu
bättre.

10. CONNECT,
CARE & GO
A-SERIEN ÄR UPPKOPPLAD

Följ traktorns aktivitet med
telemetrilösningen Valtra
Connect, känn dig trygg med
avtalet Valtra Care för utökad
garanti och maximera drifttiden
med serviceavtalet Valtra Go.

FRONTLASTARE

FRONTLASTAR
SPECIALISTEN
A-serien är konstruerad för att ge dig total kontroll
över din traktor och din frontlastare, så att du kan
arbeta säkert och effektivt under alla förhållanden. Den
kompakta storleken gör att du får en snäv vändradie.
Och med de stora hyttfönstren och den fria sikten ser du
din last och din omgivning perfekt, även när lastaren är
upphöjd. Själva frontlastaren har böjda parallellstag som
följer motorhuvens linje för ännu bättre sikt.
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FRONTLASTARE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
Ren och modern balkkonstruktion med
inneslutna rörledningar
Böjda parallellstag som följer
motorhuvens linje
Utmärkt sikt över verktyg och redskap
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Hög pumpkapacitet för effektivt
frontlastararbete
Takfönster som tillval för enastående
sikt framåt
Armstöd med elektronisk joystick för
manövrering av frontlastaren
SoftDrive-lastardämpning och exakt
självnivellering
Lock-and-go-system för snabb till- och
frånkoppling av lastare
Fabriksmonterad, integrerad kraftig
underram
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DEN NYA 5:E SERIEN

UTFORMAD
MED FÖRAREN
I FOKUS
Valtras traktorer är redan från starten
utformade för att hjälpa dig att få mer
gjort. Varje funktion vi lägger till och
varje detalj vi uppdaterar görs med
enkelhet, komfort och lämplighet i
fokus.

Du kanske inte ens märker några av alla detaljer
och det är så vi vill ha det. Med buller är det t.ex.
det som inte är där som räknas. Hytten i A-serien
är utformad för att ha en låg ljudnivå på endast
75 dB. Hyttstrukturen är ett annat bra exempel –
den är smal framtill för att du ska kunna navigera
i trånga utrymmen som i djurstallar eller tät skog
men ändå bred nog vid axelhöjd för maximal
arbetskomfort.
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PERFEKT SIKT
Hela traktorn är utformad för
utmärkt sikt året runt. Med
den kompakta motorn och
den sluttande motorhuven får
du den bästa sikten framåt på
marknaden. Den rymliga hytten
med sex stolpar har sluttande
vindruta och en svepande
A-stolpe för bästa sikt framåt,
samt en stor bakruta och kort
tak för bra sikt bakåt. Som
tillval kan du få en förarstol
som kan vridas 180°, perfekt
för specialuppgifter, som
skogsbruk. Vi erbjuder även
kraftfulla arbetsljus, bakljus och
belysning upptill så att du kan
lysa upp ditt arbete hela tiden.

TVÅLEDNINGS SLÄPVAGNSBROMSAR
5:e generationens A-serie har nu alternativen
hydrauliska eller pneumatiska tvålednings
släpvagnsbromsar som hjälper dig att följa EU:s
föreskrifter. Traktorn känner automatiskt av typen
av bromssystem på släpvagnen, så att du kan
använda släpvagnar med både enlednings- och
tvåledningsbromsar.

DEN NYA 5:E SERIEN
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AUTOTRACTION PÅ ALLA
MODELLER
Med Valtras berömda
AutoTraction kan du köra
A-serien utan att röra kopplingen.
Med AutoTraction kan du
stoppa traktorn genom att helt
enkelt trampa ned bromsarna
och när du släpper upp
bromsarna börjar traktorn röra
sig igen. AutoTraction finns
alltid tillgängligt och redo att
användas och du kan slå på och
stänga av den med en stadig
vippströmbrytare på B-stolpen.
När du behöver kan du enkelt
frikoppla genom att trycka
ned båda bromspedalerna vid
hastigheter under 20 km/h.
Dessutom levereras alla
A-seriens traktorer med Valtras
välkända fram-/backväxel med
integrerad handbroms.

FÖRBÄTTRAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT
5:e generationens A-serie har många förbättringar som gör det enklare
att använda traktorn. Dessa inkluderar en på/ av-knapp för AutoTraction,
en ny körpedal och en förbättrad omkopplare för bakre redskapslyft.
Alla modeller kan fås med knappar på bakskärmen för manövrering av
trepunktslyften och armstödsreglage för elektronisk manövrering av
frontlastare.
På HiTech4-modellerna kan man också välja till på/av-brytare på bakre
stänkskärmen för kraftuttaget.

VALTRA CONNECT
ENKEL HYDRAULSTYRNING
Alla modeller i A-serien levereras med autocontrol, elektriskt
styrd redskapslyft som standard, vilket ger optimal
lyftkapacitet för din traktors storlek. Med hydraulik med öppet
centrum får du snabb drift för både din frontlastare och dina
redskap. Traktorn kan utrustas med upp till tre hydrauluttag
och det finns även en hydraulisk flödesreglering som tillval.
Ventilerna har snabbkopplingar så att du enkelt kan koppla till
och från redskap.

Valtra Connect är vår telemetrilösning som kontinuerligt
registrerar traktoraktivitet och GPS-position. Du
kan öppna och visa historik och realtidsdata på din
mobila enhet var som helst, när som helst. Med hjälp
av dessa data kan du och din Valtra-servicepartner
förutse underhållsbehoven och agera snabbare för
att lösa mindre problem utan att behöva besöka ett
auktoriserat servicecenter i onödan.
Valtra Connect finns för alla A-seriens traktorer, både i
GL- och HiTech4-modellerna.

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

VALTRA-TRANSMISSIONER
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LÄTTANVÄNDA
VALTRATRANSMISSIONER

GL-MODELL

HITECH4
• Revolutionär
Powershift: 4PS

• Open Centrehydraulik med 3
mekaniska ventiler
• MidSpec-armstöd
• 2 modeller A105,
A115

5:e generationens A-serie innehåller sju hårt
arbetande modeller och alla finns som GL-versioner
med en lättanvänd mekanisk transmission.
GL-transmissionen är den bästa mekaniska
transmissionen som någonsin skådats i dessa
traktorstorlekar och de 12 växlarna framåt
respektive bakåt är grupperade två och två för att
minimera antalet spakväxlingar.
BYGG DIN EGEN VALTRA A-SERIE
Den elektriska HiTech4transmissionen finns tillgänglig
för M-chassimodeller och vi
har även introducerat HiTech2transmissioner för S-chassimodeller.
HiTech2-transmissionen har 24
framåt- och 24 bakåtväxlar med 6
synkroniserade växlar i 2 grupper.
Den omfattar även PowerShuttle
med 2-växlad Powershift och
Speedmatching. För extra precision
har HiTech2 ett brett arbetsområde
med 12 växlar som täcker
hastigheter mellan 7 och 17 km/h.

Alla tre chassierna kan utrustas
med en 12+12R-transmission
med sex växlar i var och en av de
två gruppväxlarna. Den elektriskt
styrda HiTech4-transmissionen
finns tillgänglig för M-chassit
och har fyra gruppväxlar och fyra
Powershift-växlar, som också kan
styras automatiskt. Det går även
snabbt och enkelt att växla grupp
med hjälp av en vippströmbrytare.
Full körhastighet kan uppnås med
reducerat motorvarv för att spara
bränsle. Alla modeller levereras med
fyrhjulsdrift och AutoTraction som
standard.

S-CHASSI

M-CHASSI

L-CHASSI

A75–95

A105 OCH A115

A125 OCH A135

Motoreffekt

75, 85, 95 hk

105, 115 hk

125, 135 hk

Motor

Compact-seriens nya
3-cylindriga STEG
V-motorer från
AGCO Power

Compact-seriens nya
4-cylindriga STEG
V-motorer från
AGCO Power

Compact-seriens nya
4-cylindriga motorer
från
AGCO Power

Hjulbas

2250 mm

2430 mm

2500 mm

Valtra PowerShuttletransmission 12+12R
eller med HiTech2
24+24R

Valtra PowerShuttletransmission 12+12R

Valtra PowerShuttletransmission 12+12R

MODELL

GL-MODELLER
Mekaniskt styrd
transmission
Transmission
HITECH 4-MODELLER
Elektroniskt styrd
transmission, med
krypväxel som tillval

Valtra HiTech 4 med
fyrstegs Powershift;
16+16R-transmission
Elektrisk styrning,
inga växelspakar

MOTOR
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KOMPAKTA STEG
V-MOTORER
Med 5:e generationens A-serie får du mer kraft från de
avancerade och kompakta motorerna. Alla medelstora
till stora chassimodeller med fyrcylindriga motorer ger
nu 5 hk mer än föregående generation.

De senaste modellerna i A-serien
drivs av AGCO POWER MBTN-D5motorer. De tre minsta modellerna
har trecylindriga 3,3-litersmotorer,
medan de fyra största modellerna
har fyrcylindriga 4,4-litersmotorer.
Dessa användarvänliga motorer är
fullpackade med toppmodern teknik,

som common rail-bränsleinsprutning
på 1 600 bar och topplock med fyra
ventiler, samt ett serviceintervall på
600 timmar.
Den kompakta motorn innebär
att motorhuven kan vara
mindre för att ge bra sikt i

körriktningen. Steg V-enheten för
avgasefterbehandling sitter under
hytten för optimal sikt. Det kompletta
paketet innehåller DOC, DPF och
SCR med AdBlue och eftersom det
inte finns någon avgasåterledning
(EGR) använder motorn alltid ren och
frisk luft.

ALLT-I-ETT-EFTERBEHANDLINGSSYSTEM MED
dieseloxideringskatalysator (DOC),
dieselpartikelfilter (DPF) och
selektiv katalytisk reduktion (SCR).

DIN BÄSTA TRAKTORUPPLEVELSE
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ALLTID UPPKOPPLAD.
ALLTID FULL KONTROLL.
Du arbetar hårt. Kör fem jobb åt gången i utmanande och
varierande terräng, med långa arbetsdagar och kördistanser.
Det är vårt jobb att göra din traktorupplevelse så bra som
möjligt. Vår enkla Connect, Care & Go-tjänst ger oöverträffad
användbarhet som förenklar det dagliga arbetet och underhållet
utan extra kostnader för ägaren. Den bästa traktorupplevelsen
är inte bara maskinen eller stunden då du gör köpet – vi, våra
partners och vårt stora nätverk med återförsäljare står till tjänst
genom traktorns hela 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 oförutsägbar och
påverkas av många yttre
faktorer. Säsonger och priser
varierar så det kan vara svårt
att hålla kontroll på ekonomin.
För att kunna uppnå
framgångar med sinnesro
behöver du ekonomisk
stabilitet och fullständig
kontroll över dina kostnader.
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

PRATA MED OSS!

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

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.
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.

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

TILLVALS
PAKET
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.
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1. KOMFORT
Komfortpaketet tar din
bekvämlighetszon till en ny nivå.
Paketet finns för alla A-serie modeller.
Alternativ som ingår i komfortpaketet:

• Kraftuttag med 3 varvtal
540/540E/1000 (endast HiTech4)
• 3 bakre ventiler
• Hyttfjädring (endast HiTech4)
• Säte, luftfjädrat
• Passagerarsäte
• Vägbelysning med LED-bakljus och
övre belysning
• 4 främre + 4 bakre arbetsljus

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.

3. ANPASSA EFTER DINA BEHOV

2. VÄLJ DIN FRONTLASTARE

2. FRONTLASTARE

3. VALTRA UNLIMITED

A-serien är utmärkt för
frontlastararbete och
frontlastarpaketet är här för att
låsa upp den funktionen. Traktorns
utmärkta sikt och goda vändradie
kompletteras med det här
tillvalspaketet som innehåller:

Du kan lägga till alternativet Valtra
Unlimited till HiTech 4-modellerna för
att skräddarsy din traktor efter dina
behov.

Fabriksmonterad och testad
frontlastare och fundamentsats.

1. LÄGG TILL ETT TILLVALSPAKET
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DU INRIKTAR DIG
PÅ ARBETET.
VI INRIKTAR OSS
PÅ LÖSNINGEN.
Kostymer och traktorer – det är två saker som
blir precis rätt när de är skräddarsydda. Oavsett
om det beror på ändrade arbetsbehov eller om
man vill sticka ut från mängden finns det alltid
en anledning att välja Unlimited. Vad behöver
du? Vad har du drömt om? Vi får det att hända.
Tillgängligt för HiTech 4-modeller.
Med Valtra Unlimiteds skräddarsydda
lösningar blir din traktor ett verkligt
universalfordon. Den är byggd enligt de
specifikationer som ges av dig, med den
design, komfort och de funktioner du
behöver för att kunna prestera i alla miljöer.
FORM, FUNKTION OCH STIL
Valtra Unlimited ger dig fler möjligheter
till mångsidighet, från frontlastare och
kraftuttag till specialfärger för entreprenad.
Traktorerna i den 5:e generationens
A-serie är redo att arbeta i motsatt
riktning, och med Unlimited Studio
kan du skräddarsy din traktor för att
hantera professionella skogsarbeten,

med funktioner som skogsskydd och
timmerhanteringsutrustning. Du kan också
välja hyttens finish och lämna särskilda
förfrågningar som tar din traktorupplevelse
till nästa nivå.
FABRIKSMONTERAD
Alla tillbehör och all utrustning som utrustas
av Valtra Unlimited studio omfattas av
fabriksgarantin och vi tillhandahåller även
all service och alla reservdelar. Tillbehör
och utrustning som är tillgängliga från
Unlimited Studio inkluderar extraljus,
centralsmörjning, stereoanläggningar och
mycket mer.

UNLIMITED

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
FÖR A-SERIEN

C

*B Höjd

A

B

75 - 135 HK

*A Längd

KG

MODELL

MAX. EFFEKT

MAX. VRIDMOMENT NM

HK

kW

A75

75

56

STD
315

A85

85

63

350

A95

95

70

355

A105

105

78

435

A115

115

86

455

A125

125

93

520

A135

135

100

540

Bredd

Egen arbetsvikt kg:

Max total vikt kg:

Bredd:

Bredd på stänkskärmar:

A75 - A95: 3700
A105-A115: 4300
A125-A135: 4540

A75 - A95: 6200
A105-A115: 8500
A125-A135: 8500

A75 - A95: 2068-2207
A105-A115: 2068-2250
A125-A135: 2139-2361

Utan skärmbreddare: 1858
Smal:
2028
Bred:
2320

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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MODELL

SMALL

MEDIUM

LARGE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

33 MBTN-D5

44 MBTN-D5

44 MBTN-D5

MOTOR
AGCO Power motortyp

SMALL

MEDIUM

LARGE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

Hjulbas [mm]

2250

2430

2500

*A Längd [mm] (utan frontvikt)

4078

4367

4389

*A Längd [mm] (med frontvikt)

4424

4713

4735

MODELL
MÅTT

*B Höjd [mm] (min. däck SRI)

2664

2749

2774

*B Höjd [mm] (max. däck SRI)
Höjd bakaxelns mittpunkt till toppen av standardtak
[mm]
Vändradie (spårvidd 1704 mm) [m]

2714

2799

2824

1964

1999

1999

3,72

4,04

4,5

Markfrigång FRAM [mm] (max/min)

425/475

446/496

434/509

Markfrigång MITTEN [mm] (max/min)

390/440

428/478

453/503

Markfrigång BAK [mm] (max/min)

440/490

456/506

459/534

Vikt (tomma tankar) [kg]

3700

4305

4540

Viktdistribution front/bak [%]
Max framaxelvikt [kg]

40/60
3000

3500

3500

Max bakaxelvikt [kg]

5000

6400

6400

Max total vikt [kg]

6200

8500

8500

Bränslevolym, standard [l]

147

175 (GL) / 180 (HT4)

175

Bränslevolym, ståltank [l]

150

183 (GL) / 160 (HT4)

183

AdBlue, kapacitet [l]

13

13

13

Min däckstorlek

SRI 700
420/85R30
+320/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 800
420/85R38
+ 340/85R28

SRI 825
460/85R38
+ 380/85R28

Max däckstorlek

Antal cylindrar

3

4

4

Motorvolym, (liter)

3,3

4,4

4,4

Motorvarvtal vid maxeffekt [varv/min]

2000

2000

2000

Nominellt motorvarvtal [varv/min]

2200

2200

2200

Motorvarvtal vid max. vridmoment [varv/min]

1500

1500

1500

Motorvarvtal [varv/min]

850

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

700

Oljebytesintervall (timmar)

600

Utsläppsgrad

Stage V

Avgasreningssystem

DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION
GL-modeller

12+12R

HT2

24+24R

12+12R

HT4

16+16R

HT4 med krypväxel

32+32R

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

2,0 - 40

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

0,15

12+12R

HYDRAULIK
Lyftkraft bak, (max. kg)

3000

Typ av hydraulik
Pumpkapacitet max [l/min]

4300
Öppet centrum

65

Transmissions- och hydrauloljor

98

2 eller 3

Olja tillgänglig för redskap [liter]

20

32

Kraftuttag (GL-modeller)
Inkopplingstyp

Elektrohydraulisk

540 / 1000 @ motorvarvtal [varv/min]

1920 / 1960
1920 / 1560 / 1960

PTO (HT4-modeller)
Inkopplingstyp

98

Gemensam

Antal mekaniska hydraulventiler bak

540 / 540E / 1000 @ motorvarvtal [varv/min]

5200

Elektrohydraulisk

540 / 1000 @ motorvarvtal [varv/min]

1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ motorvarvtal [varv/min]

1920 / 1560 / 1960

32

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

Traktorerna som syns i den här broschyren kan vara extrautrustade. Ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

