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VI ARBETAR HÅRT  
FÖR ATT GÖRA HÅRT 
ARBETE ENKELT
I över 70 år har Valtra arbetat med lantbrukare för att utveckla tillförlitliga 
traktorer och den senaste tekniken. Vårt uppdrag på Valtra är att förstå och 
förutse dina behov och ge dig den bästa möjliga traktorupplevelsen.
Modernt jordbruk och entreprenadarbete kräver mångsidighet, kraft och 
precision. Förutom att du behöver kraften att arbeta med alla redskap 
på ett smidigt och effektivt sätt behöver du en maskin som vet hur den 
tillhandahåller den kraften, tillförlitligheten, hållbarheten och den låga 
totala ägandekostnaden som gör ditt företag framgångsrikt.

Maskinerna i Q-serien är ett nöje att arbeta 
med och alla förares dröm. De erbjuder 
den perfekta kombinationen av kraft, 
funktionalitet, precision och prestation 
för förbättrad effektivitet och lönsamhet. 
Traktorn i Q-serien är en kvalitetstraktor 
med stort K. Det är därför Q-certifierade 
återförsäljare är de enda proffsen som är 
kvalificerade att tillgodose dina behov. 
De representerar den bästa kunskapen, 
servicen och eftermarknadskapaciteten för 
att säkerställa att du drar maximal nytta av 
Q-seriens fördelaktiga totala ägandekostnad 
och fördelar inom smart jordbruk.

När ditt företag behöver en maskin med 
tillräckligt mycket kraft för att hantera 
alla uppgifter och använda alla redskap 
levererar Q-seriens 6-cylindriga motor 
på 7,4 liter och CVT-transmission den 
kraft du behöver när du behöver den. 
Konsekvent åtdragningsmoment och hög 
kraftöverföring innebär att du alltid har den 
kapacitet som krävs för att få jobbet gjort.

Q-serien är bara 337 cm hög (med Valtra 
Guide) och har ett axelavstånd på 305 cm 
vilket gör den till en perfekt proportionerad 
arbetshäst som är stabil i fält och smidig på 
vägen.

DEN NYA Q-SERIEN
Allt med Q-serien är intelligent utformat för 
att maximera sikten och komforten hela 
dagen – den lättåtkomliga hytten med de 
robusta, självrengörande aluminiumstegen, 
270-graderstorkaren, sidorutetorkaren, den 
dynamiskt sluttande huven och det smart 
placerade luftintaget och avgasröret.

Valtras berömda lättanvända smarta 
teknik är standard och är sömlöst 
integrerad i förarhytten och ergonomiskt 
placerad för ultimat bekvämlighet 
och användarvänlighet. Förarprofiler i 

SmartTouch gör att det går snabbt och 
enkelt att växla mellan förare och uppgifter. 
Avancerad telemetri möjliggör enkel och 
smidig maskinparkshantering och FMIS-
integrering. Tack vare data som delas 
med Q-certifierade återförsäljare kan 
fjärrdiagnostik förutse underhållsbehov i 
förväg, vilket säkerställer 101 % drifttid. Få 
mer gjort och gör det bra med Q-serien.

2Q-SERIEN



THINKS 
LIKE  
A PRO

WORKS 
LIKE A 
BEAST

2 Vi arbetar hårt för att göra  
hårt arbete enkelt

2  Den nya Q-serien

4  Thinks like a Pro,  
Works like a Beast

6  WORKS LIKE A BEAST:  
Smart kraft

8 En pålitlig transmission

10  Överlägsen fjädring 

12  Kraftfull hydraulik

14  Arbeta sent. Arbeta i ljus. 

16  En välbalanserad arbetshäst

18  Fullständig komfort

20 THINKS LIKE A PRO:  
Smart teknologi

22 Teknik nära till hands

24  Maskinhantering

26  Maximal drifttid

28 Obegränsade möjligheter

30  Tekniska specifikationer  
för Q-serien

INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

Smart teknik är helt integrerad 
i Q-serien. Teknik i hytten som 
Valtra Guide, Sektionskontroll med 
Multiboom, Variabel giva, Valtra U-Pilot 
vändtegsautomatik, SmartTurn och 
ISOBUS-funktioner styrs helt enkelt 
med det prisbelönta SmartTouch-
gränssnittet som är enklare att 
använda än din smartphone.

Avancerad telemetri med Valtra 
Connect och teknologier  som 
Agrirouter och TaskDoc Pro gör 
maskinparkshantering, hantering 
av uppgifter och arbete med 
gårdsdataprogram smidigt och 
effektivt. Q-serien är en lättanvänd, 
intelligent maskin som är byggd för 
proffs. 

Q-seriens AGCO Power-motor på 
7,4 liter har exakt rätt slagvolym för 
en traktor av den här storleken. Den 
smidiga och effektiva steglösa CVT-
transsmisionen styr denna kraften 
när och där den behövs. Maximal 
effekt vid låga varvtal innebär smidig 
och effektiv dragkraft samtidigt 
som bränsleekonomin upprätthålls. 

Hydraulpumpen ger över 200 l/min 
och den uttagbara hydrauloljevolymen 
på 75 liter säkerställer att Q-serien 
kan användas med alla redskap. Med 
ECO-alternativet för hydraulpumpen 
kan maximalt flöde uppnås vid 
1 650 varv/minut, vilket gör Q-serien 
till en intelligent och effektiv maskin. 

7.4 L AGCO  
Power

INTEGRERAD  
SMART TEKNIK
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THINKS LIKE A PRO, 
WORKS LIKE A BEAST.

Kraft utan riktning är oanvändbart. Du måste ha fokus och den 
intelligens som krävs för att tillämpa kraften effektivt. Q-serien 
är en traktor med hög effekt och teknologin för att utföra alla 
precisionsodlingsarbeten. Tänk på den som ett precisionsverktyg av 
hög kvalitet för ökad produktivitet och lönsamhet.  

1. DET BÄSTA 
KRAFTPAKETET
MARKNADENS BÄSTA TRAKTOR MED HÖG 
EFFEKT FÖR ETT SMARTARE JORDBRUK.
Kvalitet du kan lita på! Med Q-serien 
får du en riktigt smidig körning 
med bästa möjliga bränsleekonomi 
tack vare den marknadsledande 
AGCO Power-motorn på 7,4 liter 
och marknadens mest beprövade 
CVT-transmission. Med SmartTouch 
blir körningen extra enkel eftersom 
Q-traktorns kraft riktas dit den behövs. 

SIDORNA 6-8 OCH 20-22 SIDAN 26

SIDAN 8 OCH 10

3.  101 % DRIFTTID 
OCH TOTAL KONTROLL
EN MASKIN AV HÖG KVALITET FÖRTJÄNAR EN 
HÖGKVALITATIV SERVICE. 
Det är bara Q-certifierade återförsäljare 
som är kvalificerade att se efter 
dina affärsbehov, så att du kan 
fortsätta arbeta dag efter dag. De 
är bäst i branschen och erbjuder 
flexibla finansieringsalternativ – så 
att du får kontroll på kostnaderna, 
expertkunskaper och 100 % uppkopplad 
tillgänglighet som ger 101 % drifttid.

2. ETT PROFFS NÄR 
DET GÄLLER BÅDE 
KRAFT OCH VINST
ETT KRAFTPAKET SKAPAT FÖR TUFFA 
TAG MED EN KRAFT, INTELLIGENS OCH 
MÅNGSIDIGHET SOM GER DIG MAXIMAL 
PRODUKTIVITET.
Vill du spara pengar? Det ordnar Q! 
Den låga totala ägandekostnaden, 
mångsidigheten när det gäller 
uppgifter och den smarta 
jordbrukstekniken gör Q-serien till 
ett proffs på att maximera din vinst. 
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4. KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET
HÄRLIG ATT KÖRA, ENKEL ATT HANTERA OCH ETT NÖJE ATT JOBBA MED. 
Ingenting slår Q när det gäller bekvämlighet under långa dagar i 
hytten! Den fullt justerbara rattstången och tekniken som alltid är nära 
till hands i den användarvänliga och luftfjädrade AutoComfort-hytten 
gör Q-serien till en dröm att köra och ett nöje att jobba med.

SIDAN 10 OCH 18

10. OBEGRÄNSADE 
MÖJLIGHETER  
PRESTIGE, PRODUKTIVITET  
OCH LÖNSAMHET. 
Verklig mångsidighet handlar om 
att du ska kunna anpassa arbetet 
efter dina behov så att du får 
högre vinst, bättre produktivitet 
och mer prestige. 

SIDAN 28

5. BÅDE DAGENS OCH 
MORGONDAGENS LANTBRUK
BYGGD FÖR ATT HÅLLA.
Q-serien är en smart jordbrukstraktor som ger största 
möjliga skörd med minsta möjliga ansträngning. Den är 
byggd i Finland av världens mest hållbara traktormärke.

SIDORNA 20-26

9. ARBETA PRECIS 
SOM DU VILL.  
SPARA BÅDE TID OCH DIN RYGG  
MED TWINTRAC. 
Med TwinTrac från Valtra Q-serien 
kan du enkelt vrida förarens 
position 180 grader så du får full 
kontroll över de bakre redskapen 
och marknadens bästa sikt när du 
arbetar åt rätt håll. 

SIDAN 18

7. ARBETA MED FULL KAPACITET
BYGGD FÖR STORA JOBB. SVARAR MED PRECISION.  
Den kraftfulla hydrauliken med 75 liters oljevolym och 
200-literspumpen med ECO-alternativ är avsedda för lyft 
av tunga redskap. 

SIDAN 12

6. SE BRA ÅRET OM
ARBETA I ALLA VÄDER. DYGNET RUNT. 
Hytten har 6,5 kvadratmeter 
glasyta, en marknadsledande 
270-graders vindrutetorkare och en 
utmärkt arbetsbelysning så att du 
kan se vad du gör i alla situationer. 

SIDAN 14

8.  STORT 
KRAFTPAKET. 
LÄTTA FÖTTER. 
EN KOMPAKT TRAKTOR SOM BLIR 
STOR NÄR DET BEHÖVS.
Den låga egenvikten på 9 200 
kg gör Q-serien till ett smidigt 
kraftpaket med hög effekt och 
en max totalvikt på hela 16 ton!

SIDAN 16
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WORKS LIKE A BEAST: 
SMART KRAFT
Den stora motorn är bara toppen av isberget.  
Den kraft du behöver från Q-serien för att jobba som 
en arbetshäst används på ett intelligent sätt och styrs 
dit du behöver den när du behöver den. EcoPower-
konceptet är konstruerat för tunga dragarbeten, 
vilket säkerställer att det höga vridmomentet och den 
stabila robustheten hos den beprövade AGCO-motorn 
används vid låga varvtal och förblir konstant högt i hela 
intervallet från 1 000 till 1 500 varv/minut.  
Maximal effekt uppnås vid 1 850 varv/minut.

Q-seriens beprövade 6-cylindriga AGCO 
Power-motor på 7,4 liter är en populär 
och beprövad vinnare från Valtras traktor i 
T-serien. 

Intelligenta enkla lösningar som enkel 
turbo med icke-variabel geometri förbättrar 
effektiviteten, medan de hydrauliska 
ventillyftarna säkerställer enkel och 

EN PÅLITLIG MOTOR
kostnadseffektiv service. Den avancerade 
men robusta efterbehandlingen av 
avgaserna gör inte bara motorn renare, 
utan minskar också motorbelastningen, 
vilket ger mjukare drift och lägre 
servicekostnader. Q-seriens motor har 
ingen avgasrecirkulation, vilket håller den 
ren och effektiv. Luftintaget sitter högre upp 
för renare, friskare luft.  

MAXIMAL EFFEKT. LÅGA VARVTAL
Spara bränsle och sänk utsläppen utan att 
kompromissa med kraften. Valtras koncept 
med lågt varvtal och maxeffekt, den så 
kallade EcoPower-principen, används i 
hela Q-serien. I Q305 är effektförstärkning 
(boost) alltid tillgängligt. Andra modeller 
erbjuder vanlig boost-funktion för att ge 
extra kraft när du behöver det som mest. 

Transport-boost är fullt tillgänglig när 
körhastigheten når 18 km/tim, medan 
Sigma Power ökar effekten till kraftuttaget 
om det används när du är i rörelse. I Q305 
är denna funktion också tillgänglig när den 
står stilla.
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Få mer gjort med mindre 
påfrestning för dig och motorn 
då alla maskiner i Q-serien 
har ett lågt nominellt varvtal 
på 1 950 varv/minut. Maximal 
effekt uppnås vid 1 850 varv/
minut och uteffekten förblir 
tillförlitligt hög inom intervallet 
1 500 till 1 800 varv/minut. Tack 
vare funktionen Permatorque 
uppnår Q-serien ett utmärkt 
vridmoment på 1 280 Nm vid 
låga varvtal på 1 000 till 1 500 
varv/minut! 

TOTALT VRIDMOMENT
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EN PÅLITLIG 
TRANSMISSION
Q-seriens CVT-transmission har konstruerats 
och utvecklats internt av AGCO i Tyskland, vilket 
garanterar att den passar perfekt med Valtra.  

EN DRIVLINA DU 
KAN LITA PÅ
Kombinationen av en beprövad 
6-cylindrig motor med en tillförlitlig 
CVT-transmission har resulterat i en 
vinnande drivlina som du kan lita på 
för att leverera den kraft du behöver 
när du behöver den.    

EN SMART TRANSMISSION
Q-serien har den smidigaste 
körningen tack vare den smarta CVT-
transmissionen som ger jämn, steglös 
kraftöverföring, även vid låga varvtal, 
vilket sparar bränsle. Ren kraft när du 
behöver det.

Drivlinan är enkel att hantera via 
SmartTouch-användargränssnittet. 
Transmissionen kan styras i två lägen 
 – manuellt och automatiskt. Automatiskt 
läge ger oöverträffad användarvänlighet. 
I automatiskt läge väljer Q-seriens 
elektroniska transmissionshantering 

automatiskt det lägsta möjliga 
motorvarvtalet för att bibehålla den 
lägsta bränsleförbrukningen. Du arbetar 
som du vill och låter Q tänka som ett 
proffs åt dig. Föraren ställer helt enkelt in 
hastigheten med körpedalen, körspaken 
eller farthållaren, beroende på vilket 
som passar föraren eller uppgiften bäst. 
Med belastningsvakten kan föraren 
ändra traktorns beteende för ännu mer 
ekonomisk eller intensiv drift för att spara 
antingen bränsle eller tid, beroende på 
dina kostnadsbesparande preferenser.

8TRANSMISSION



0 10 30 5020 40 60
0

100

FÄLTEFFEKTIVITET. BRÄNSLEEKONOMI

DEN SMIDIGASTE KÖRNINGEN HELA DAGEN

Du kan enkelt få Q-serien att jobba 
på det mest effektiva sättet. När mer 
kraft behövs ökar motorn automatiskt 
varvtalet i auto läge för att matcha 
arbetsbelastningen. När effektbehovet 
minskar, minskar motorvarvtalet 
automatiskt, vilket sparar bränsle.

CVT-transmissionen har två 
arbetsområden, A och B, som båda 
startar vid 0 km/h. A är gjort för 
fältarbete och tunga dragarbeten 
medan B är perfekt för körning 
på väg. Bakåt är maxhastigheten 
38 km/h.

Luta dig bara tillbaka, slappna av 
och låt Q-serien sköta jobbet!  CVT-
transmissionen säkerställer rätt 
motorvarv för alla arbeten. I de flesta 
fall är det strax under 1 500 varv/

minut. Det bidrar till att hålla nere 
bränsleförbrukningen samtidigt som 
kapaciteten bibehålls för att enkelt 
hantera belastningstoppar.  

ME
KA

NI
SK

 KR
AF

TÖ
VE

RF
ÖR

IN
G

HASTIGHET I KM/H

Arbetsområde A Arbetsområde B
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ÖVERLÄGSEN 
FJÄDRING
 På Valtra anser vi att din komfort är vårt ansvar. Långa 
dagar på fältet och på vägen behöver inte ta ut sin rätt. 
Din arbetsmiljö måste vara avkopplande, säker och 
bekväm. Den nya Q-serien är konstruerad med föraren 
i åtanke, med luftfjädring och lyxiga säten för maximal 
komfort och ergonomi hela dagen. 

Q-serien levereras med AutoComfort 
hyttfjädring som tillval, som automatiskt 
anpassar sig omedelbart till olika 
körförhållanden och situationer. 

AutoComfort använder Valtras CANbus-
system för att kontinuerligt kommunicera 
mellan stötdämpare, lägessensorer 

och en styrenhet. Det justerar hela 
tiden stötdämparnas styvhet baserat 
på rörelsedata från lägessensorn och 
information om läget på fram-/backväxeln 
och bromsarna som tillhandahålls av 
CANbus. Luftfjädrarna i hytten håller en 
jämn höjd oavsett belastning.

KOMFORT HELA DAGEN
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AIRES-FRAMAXEL
Valtra har över 25 års erfarenhet av luftfjädrande 
framaxlar. Aires pneumatiska framaxelfjädring 
ger en smidig körning och absorberar stötar 
från ojämna vägar och fält och kan hantera hög 
dragkraft med +/−9 graders fjädrad pendling och 
+/−50 mm fjädringsrörelse.

EN SMIDIG KÖRNING, 
OAVSETT VÄDER
Till skillnad från olja påverkas inte 
viskositeten av luft när temperaturen 
varierar. Det innebär att du med Aires 
framaxelfjädring kan vara säker på att 
körningen blir smidig även under den 
varma sommaren eller under de kallaste 
vinterdagarna. 

SVÄVA PÅ MOLN
Aires-fjädringen ger dig en riktig känsla av att 
”sväva på moln”. Systemet fungerar bra med både 
lätt och tung belastning och även med konstant 
varierande belastning, t.ex. användning av 
frontlastare. Till skillnad från andra traktorer med 
hög effekt är Valtra Q-serien väl utrustad för tungt 
arbete med frontlastare.

ROBUST MEKANIK
Problemfri fjädringsfunktion garanteras 
och det finns inga servicepunkter eftersom 
fjädringsmekaniken är robust och enkel 
med två luftbälgar, automatisk nivåreglering 
och robusta stötdämpare. Den långa 
svingarmen med stöd i det mittersta chassit 
stabiliserar rörelser. 

HYDRAULISK

PNEUMATISK

rörelse
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KRAFTFULL  
HYDRAULIK
Q-serien har en kraftig lastkännande hydraulik som är 
gjord för att arbeta med stora redskap – med stora 
behov. Den separata hydrauloljebehållaren rymmer 75 
liter. Allt är tillgängligt för redskap. Redskapsslangarna är 
enkla att ansluta tack vare de lättanvända spakarna för 
tryckutjämning.

ARBETA MED FULL KAPACITET
Q-serien är en arbetshäst som kan 
lyfta 4 800 kg framtill och 10 000 kg i 
trepunktslyften. Standardhydraulpumpen 
levererar över 200 l/min vid nominellt 
motorvarvtal och med ECO-alternativet 
uppnås det här flödet redan vid 1 650 varv/

minut. Som ett riktigt proffs hanteras 
alla hydraulreglage elektroniskt från 
SmartTouch-armstödet och deras funktioner 
och inställningar kan integreras i den 
omfattande, men lättanvända U-Pilot 
vändtegsautomatiken.
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ENKELT DRAG
Q-serien erbjuder ett 
omfattande urval av 
dragkrokar för olika 
användarkrav och marknader.

HYDRAULVENTILER
Baktill på Q-serien finns det upp till fem helt justerbara hydraulventiler. 
Standardventilerna har ett maximalt flöde på 120 l/min och premiumventilerna 
som tillval har ett flöde på 140 l/min samt spak för tryckutjämning. Tack vare de 
lättanvända snabbkopplingarna och locken går det snabbt och enkelt att koppla 
redskap. Power Beyond kan kombineras i alla alternativ.

Frontlyft, främre snabbkopplingar och till och med frontlastare kan styras med upp 
till fyra fullt justerbara elektroniska främre ventiler. Dessutom finns funktionen för fri 
retur framtill.

KOPPLA SOM ETT 
PROFFS
Q-serien är gjord för att 
arbeta med stora redskap. 
Trepunktslyften är noggrannt 
designad för tunga redskap, 
med stark geometri och 100 mm 
lyftcylindrar. De två lyftstängerna 
har två lägen. I det främsta 
läget har de en maximal 
lyftkraft på 100 kN, 
medan i det bakre läget 
uppgår till 108 kN.  

KRAFTUTTAG UNDER 
KÖRNING
Det robusta kraftuttaget med två 
varvtalslägen kan enkelt styras från 
SmartTouch-användargränssnittet eller 
från utsidan via de enkla reglagen på 
bakskärmen. Kraftuttagstappen är 
utbytbar.
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ARBETA SENT. 
ARBETA LJUST.
Förvandla natt till dag med Q-seriens omfattande och 
smarta belysningsalternativ. Utöver det omfattande 
LED arbetsljuspaketet finns även överlägsen LED 
färdbelysning. Snygga LED varselljus är standard.
Intelligent belysningsautomatik och reglering 
med SmartTouch gör att du kan se vad du gör och 
koncentrera dig på uppgiften.

BRA SIKT DYGNET RUNT, HELA ÅRET OM
Om du arbetar långa timmar in på kvällen 
måste du se mer än bara vad som 
finns framför dig. Du måste se allt runt 
omkring dig. LED färdbelysning uppfyller 
trafikförordningen och slås automatiskt på 
och av beroende på vilken annan belysning 
som väljs. De tvådelade övre strålkastarna 
ger överlägsen belysning och kan användas 
i både nedre (halvljus) och övre (helljus) 
läge.

Arbetsbelysningen är noga genomtänkt 
och monterad runt traktorn för att ge 
360-graders belysning. De energieffektiva, 
integrerade främre LED arbetsljusen i 
Valtras ”hockeyklubba” ger en kombinerad 
belysning på 8 000 lumen där du behöver 
den som mest. De andra åtta arbetsljusen 
ger stark belysning runt om traktorn.

Skyview-hytten som tillval levereras med 
två extra arbetsljus monterade baktill. 
En annan fin detalj är den löstagbara 
ficklampan som sitter precis på insidan av 
hytten.

Belysningen tar förstås inte slut där. 
Möjligheterna är oändliga med en mängd 
extra arbetsljus och säkerhetsbelysning 
från Unlimited.
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SE VAD DU GÖR
Små men smarta detaljer gör 
hela skillnaden! Till exempel LED 
innerbelysningen som lyser upp din väg 
in i hytten för säkert och enkelt insteg. 

BRA SIKT DYGNET RUNT, 
ÖVERALLT
Integrerade arbetsljus fram, sida, bak 
och på hytten är noggrant placerade för 
att ge total 360 graders sikt nattetid. 

SÄKER OCH ENKEL KOPPLING
Baktill på traktorn sitter ett särskilt ljus för 
trepunktslyften som är noggrant placerat 
för att ge ett starkt och klart ljus så att du 
enkelt kan koppla redskap, oavsett tid på 
dygnet. 

VAR SYNLIG. VAR SÄKER.
Den helt nya Q-serien har två bakre 
blinkers integrerade i hyttaket för ökad 
säkerhet, samtidigt som det ser snyggt 
ut. 

INTELLIGENT BELYSNING
Konfigurationen av arbetsljusen kan snabbt och enkelt hanteras från 
SmartTouch-terminalen. Q-serien erbjuder även flera automatiserade 
alternativ som gör ditt liv enklare. De automatiska roterande varningsljusen 
tänds automatiskt när traktorn rör sig i över 25 km/h. På samma sätt aktiveras 
kurvljusen automatiskt när traktorn svänger och de bakre arbetsljusen tänds 
automatiskt vid backning. Q-seriens vägledningsfunktion håller det främre 
arbetsljuset i midjehöjd tänt i 30 sekunder efter att du lämnat hytten. 
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EN VÄLBALANSERAD 
ARBETSHÄST
Minimera jordpackningen och maximera skörden. Q-serien har en 
arbetsvikt på 9 200 kg och en maximal bruttovikt på 16 ton, vilket 
gör den till en smidig arbetshäst med en enorm nyttolast. Den 
låga höjden, långa hjulbasen och den lätta ramen ger Q-serien en 
utmärkt låg tyngdpunkt. En rad alternativ av belastningsvikter 
innebär att arbetshästen kan bli tung vid behov – konfigurera 
bara Q-serien för redskapet och uppgiften. Du kan fördela vikten 
samtidigt som du undviker onödig jordpackning. 

MINIMAL PÅVERKAN. MAXIMAL SKÖRD
Nedifrån och uppåt är din jord din bästa 
resurs. Bättre jordhälsa innebär bättre skörd. 
När jorden packas blir den mindre porös. 
Det påverkar avrinningen negativt, utbytet 
av gaser mellan luften och jorden och 
slutligen jordens mikrobiologi. En hälsosam 
markstruktur och mikrobiologi innebär bättre 
växthälsa och större skörd. Därför måste det 
vara en prioritet att undvika markpackning.

Q-serien är ett stort dragdjur som är 
skonsamt mot jorden. När tunga traktorer 
kör på porös jord sjunker de ned och skapar 
en kant av jord framför däcket som ökar 
rullmotståndet. Q-seriens låga vikt innebär 
att den gör mindre spår. Den så kallade 
bulldozing-effekten där jord samlas framför 
hjulet minskar. Även en liten nedsjunkning 
på 1 cm kan påverka bränsleförbrukningen 
med så mycket som 10 %.

Viktfördelningen är perfekt balanserad tack 
vare uppdelningen på 41% på framaxel/59% 
på bakaxel. Alternativen av belastningsvikter 
gör det möjligt för föraren att fördela 
vikten över traktorn efter behov, för olika 
uppgifter och redskap. Det förhindrar 
slirning och att jorden knådas. Automatisk 
däcktrycksreglering som tillval ökar efter 
förhållandena däckets yta som är i kontakt 
med jorden, vilket minimerar packning.

Även lätt packning kan med tiden ta ut sin 
rätt. Smart teknik som Valtra Guide och 
sektionskontroll levereras som standard 
med Q-serien. Med den här tekniken kan 
du använda samma körspår år efter år utan 
avdrift och få mer gjort på färre vändor. 
Mindre körning på jorden resulterar i mindre 
packning och ökad skörd.
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MÅNGA VIKTALTERNATIV

BELASTNINGSALTERNATIV

Alternativa belastningsvikter framtill från 600 kg 
till 2 400 kg och fasta ramvikter innebär att du 
kan konfigurera Q-serien precis som du behöver 
för att arbeta med stora redskap eller arbeta lätt 
när du behöver det. Bakhjulsvikter kan enkelt 
läggas till för att behålla bra dragkraft.  

Bakhjulsvikter
250 kg + 250 kg
på var sida

Bakhjulsvikter
250 kg på var sida

Fast ramvikt 
180 kg

Motvikt 600 kg Motvikt  
600 kg + 600kg

Motvikt 2300 kg
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FULLSTÄNDIG 
KOMFORT
Maskinerna i Q-serien är ett nöje att arbeta med och en dröm att köra. Q 
är dessutom proffs på hälsa och säkerhet. Den utmärkta körställningen, 
stora glasytan och den smarta placeringen av avgasrör och andra element 
gör att föraren har fri sikt hela dagen. Inget mer vridande och vändande 
i sätet för att få bra sikt. Du avslutar din arbetsdag i lika bra form som 
när du började. Smarta konstruktionsdetaljer som innovativ förvaring och 
den stora kylboxen kombineras med förstklassig interiör och utmärkt 
luftkonditionering för att göra arbetsmiljön så bekväm och effektiv som 
möjligt.

Q-serien tar verkligen bort påfrestningen av att arbeta med en traktor 
med hög effekt under långa dagar. Med integrerad smart teknik kan förare 
dra full nytta av Valtra Guide för att navigera på fältet och med SmartTurn 
svänger traktorn automatiskt på vändtegen.

Valtra hämtar inspiration från den populära, 
beprövade hytten i T-serien och har 
utformat Q-serien så att den är ergonomisk 
och ger föraren komfort hela dagen. När du 
kliver in i den luftfjädrande hytten med de 
fyra enkla stegen märker du kvaliteten och 
fokus på detaljerna. Det 6,2 m2 stora glaset 

ger oöverträffad sikt som förbättras med 
270-graderstorkaren och den kompletta 
180-graders sidotorkaren. Du upplever även 
den professionella känslan när du sitter i det 
förstklassiga, luftkonditionerade (tillval) sätet 
som automatiskt anpassar sig efter förarens 
vikt.

UTFORMAD MED DIG I FOKUS
Q-seriens arbetsmiljö är fysiskt och digitalt 
anpassningsbar för att maximera din 
komfort och produktivitet. Ratten justeras 
snabbt och enkelt med hjälp av pedalen 
för lutning av ratt. På liknande sätt kan 
förarprofiler i SmartTouch lagras och enkelt 
hämtas när du byter skift.
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TWINTRAC 
Dra full nytta av den höga 
lyftkapaciteten, den kompletta 
hydrauliken och det robusta 
kraftuttaget genom att 
hantera Q-serien i omvänd 
riktning med det innovativa, 
fabriksmonterade TwinTrac-
systemet med omvänd 
förarplats. TwinTrac sparar tid 
och bränsle, förhindrar skador 
och förbättrar effektiviteten tack 
vare ökad manövrerbarhet och 
oöverträffad sikt.   

POWER SHUTTLE
Den nykonstruerade fram/
back-spaken är banbrytande 
enkel att använda. I och med 
att den automatiskt återgår till 
mittläget när ett körläge har 
valts är det enkelt att växla 
till digital styrning av fram-/
bakväxel med minispaken i 
SmartTouch körspak, vilket 
innebär att föraren inte 
behöver den separata fram-/
back-spaken vid TwinTrac-
körning.

SKYVIEW
Den toppmoderna Skyview-hytten är 
utformad för att passa entreprenörers 
krävande behov. Den stora polykarbonatrutan 
med torkare ger en oöverträffad sikt över 
kranar och sidomonterade redskap. Hytten är 
helt FOPS-säker för ökad säkerhet. 

DIN FULLSTÄNDIGA 
KOMFORT

FUNKTIONELLT SÄTE
Förarsätet ger kompromisslös komfort och en 
rad anpassade inställningar. Värme ingår i alla 
tre specifikationsnivåer för sätet, medan den 
högsta specifikationen (Evolution) även har 
kylning. När passagerarsätet är nedfällt kan 
användaren också använda det som ett bord. 

LUFTKONDITIONERING 
 ÖVERALLT
Klimatanläggningen i Q-serien har kreativa 
lösningar. Värmen kommer från benutrymmet 
och stiger för att värma hela hytten. Svalkan-
de luftkonditionering kommer från utrymmet 
runt överkroppen, vilket hjälper dig att hålla 
huvudet kallt. Totalt sett ser 12 luftventiler till 
att det finns lika mycket frisk luft i hela hytten.  

PREMIUM INTERIÖR
Q-seriens snygga interiör har en läderratt, 
en mörk materialpalett och kromade detaljer. 
Ladda telefonen medan du arbetar med den 
förstklassiga telefonhållaren och två USB-
laddningsportar på 18 W.  

KYLBOX FÖR  
VARMA DAGAR
Q-serien levereras som tillval 
med en integrerad kylbox som 
håller din lunch sval under långa 
varma dagar. 
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THINKS LIKE A PRO:  
SMART TEKNOLOGI
Smart jordbruk är viktigt för ett mer effektivt, lönsamt och hållbart lantbruk. Med vårt 
innovativa och populära SmartTouch-armstöd har du kraften hos smart jordbruk nära 
till hands. Uppgifter hanteras med enkla och välbekanta svep- och tryckrörelser, precis 
som en smartphone ... fast enklare! Förarprofiler och uppgifter kan enkelt delas mellan 
traktorer i en maskinpark, vilket innebär att alla förare kan kliva in i vilken hytt som 
helst och börja arbeta direkt. 

VÄNDTEGSAUTOMATIK  
UTAN KRÅNGEL
Valtra SmartTouch erbjuder den 
enklaste vändtegsautomatiken. Med 
Auto U-Pilot kan du konfigurera 
sekvensen genom att spela in medan 
du kör eller programmera den när 
fordonet står stilla med hjälp av 9-tums 
pekskärmen. Knapparna M1, M2 och 
M3 kan programmeras för tre helt olika 
sekvenser som kan hantera upp till 
24 åtgärder vardera. Alla inställningar 
sparas i lämplig profil (t.ex. plöjning).

EN JOYSTICK SOM ÄR EN FRÖJD  
ATT ANVÄNDA
Valtras innovativa och ergonomiska 
SmartTouch-joystick är ett helt programmerbart 
hydraulreglage för fram- och bakmonterade 
redskap. Den aktiva tredjefunktionsspaken 
kan programmeras för att styra den vanligaste 
funktionen medan du fortfarande manövrerar 
med joysticken.  

SMARTTOUCH
Valtra SmartTouch-armstödets prisbelönta 
användargränssnitt är en komplett förarmiljö 
som är utformat för att vara ergonomiskt och 
intuitivt.   

Det har en lättanvänd 9-tums pekskärm och 
en multifunktionsspak. Multifunktionsspaken 
ger föraren bästa möjliga kontroll med en 
enkel och ergonomisk vertikal utformning där 
traktorns hastighet kan hanteras med enbart 
multifunktionsspaken. Dessutom kan föraren 
med hjälp av spaken styra redskapslyften, 
hydrauliken och ISOBUS-redskap.

RADIO- OCH TELEFONREGLAGE
Ta emot samtal och hantera media direkt från 
SmartTouch med telefonintegrering. 
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SMART STIL
Med SmartTouch, SmartTouch Extend 
och A-stolpens display förvandlas 
Q-seriens hytt till en smart cockpit som 
visar all information du behöver för att 
arbeta effektivt, bekvämt och produktivt. 

KAMERADISPLAY
Öka sikten bakåt och 
säkerheten genom att använda 
SmartTouch-pekskärmen som en 
kameradisplay. 

SMARTTOUCH EXTEND  
– DUBBEL DISPLAY
Den extra SmartTouch-terminalen är 
det perfekta tillägget till SmartTouch 
för avancerade ISOBUS-tillämpningar. 
Konfigurera och visa ditt ISOBUS-
redskap eller Valtra Guide-åtgärder 
nära till hands och i ögonhöjd för att få 
en fullständig bild av din drift för ökad 
produktivitet. Den extra SmartTouch-
terminalen kan även användas som en 
kameradisplay. 

ÖVRE DEL
Längst upp på displayen visas viktig information som 
körhastighet, klockan, motorvarvtal och bränslenivå, med 
prioritet för den information du behöver för att arbeta effektivt 
och säkert. När det behövs kan resten av skärmen tonas ned 
för att minimera distraktioner.

I MITTEN OCH NEDRE DEL
Den mellersta och nedre skärmen visar traktorns 
transmissionsstatus och prestanda, inklusive transmissions-
inställningar och farthållarhastigheter. Förare kan konfigurera 
de två nedre områdena på skärmen för att visa information 
som är viktig för deras uppgifter och individuella behov.  

INFORMATIONS- OCH 
VARNINGSLAMPOR
Viktiga informations- och 
varningslampor visas i två 
rader med LED-lampor 
som tänds vid behov så 
att föraren omedelbart 
får reda på eventuella 
problem, vilket förbättrar 
säkerheten och drifttiden. 

A-STOLPENS DISPLAY
A-stolpens stora display är placerad i ögonhöjd och inom räckhåll för att förbättra 
förarens säkerhet och bekvämlighet. Den tydliga displayen visar all traktorinformation 
som föraren behöver under arbetet. Det är enkelt och intuitivt att kontrollera viktig 
information med ett enkelt roterande vred och två knappar. När du kör på väg tonar 
A-stolpens display automatiskt ned icke-kritisk information så att du kan koncentrera 
dig på vägen.
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TEKNIK NÄRA
TILL HANDS
Q-serien är ett smart jordbruksproffs som gör ditt arbete enklare, 
snabbare, effektivare och mer produktivt. Valtras smarta teknik för 
precisionsodling fungerar smidigt tillsammans – Valtra Guide, ISOBUS, 
sektionskontroll med multiboom, variabel giva, Valtra Auto U-Pilot 
och SmartTurn – för att förbättra noggrannheten, lönsamheten och 
hållbarheten.

Alla smarta funktioner för precicionsodling styrs smart och enkelt från 
SmartTouch-gränssnittet. Uppgiftsprofiler kan lagras så att det bara 
krävs några svep och tryck för att starta uppgifter. Din Q-certifierade 
återförsäljare har expertkunskap om smart jordbruk och finns där för att 
se till att dina smarta jordbruksfunktioner är inställda och kan användas 
direkt. 

Submeter

RTK

CM 0 84 122 106 141 95 133 117 15

Valtra Guide är nyckeln till ditt smarta jordbruk. Men du vinner på applikationerna som variabel 
giva och sektionskontroll. 

NOGGRANNHET INNEBÄR VINST MOTTAGARALTERNA-
TIV FÖR SATTELIT-
SIGNALER
Valtra erbjuder två mottagar-
alternativ för GNSS-satelliter 
(Global Navigation Satellite 
System). Välj antingen Novatel 
Smart7 eller Trimble AG-482 
beroende på dina behov. 
Båda har upp till centimeter-
noggrannhet +/−2 cm och är 
kompatibla med Valtra Guide.  
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SMARTTURN
Med SmartTurn blir fältarbetet helt automatiserat, vilket gör att föraren kan 
fokusera helt och hållet på redskapet och uppgiften. Välj mellan automatiska 
vändmönster för att minimera jordpackning och öka hastigheten och 
effektiviteten.
Vi rekommenderar att du kombinerar vår Valtra Auto U-Pilot-funktion med 
SmartTurn-funktionen eftersom varje vändning och varje sväng då blir helt 
konsekvent. Det gör att du kan undvika onödiga svängar och överlappningsfel 
samtidigt som arbetet blir så enkelt som möjligt tack vare att påfrestningen 
och tröttheten minskas under långa dagar på fältet.

VALTRA AUTO U-PILOT 
VÄNDTEGSAUTOMATIK
Med Auto U-Pilot kan du automatiskt starta din 
vändtegssekvens när traktorn kör över en angiven 
vändtegslinje, vilket gör arbetet både exakt och 
enkelt.

VALTRA SEKTIONSKONTROLL MED MULTIBOOM
Valtra sektionskontroll är det sektionskontrollsystemet på marknaden 
som är enklast att installera och använda. Det slår automatiskt på och 
av rader och bomsektioner för att undvika överlappning och luckor. 
Multiboom-funktionen gör att upp till tre bommar med ISOBUS-
redskap kan styras samtidigt. Med sektionskontroll blir det enkelt 
att planera, spara och hämta arbete och inställningar för varje fält, 
vilket ger dig hög precision, även med stora redskap och dålig sikt. 
Sektionskontroll fungerar med alla kompatibla ISOBUS-redskap som 
uppfyller standarden ISO 11783 och som stöder sektionskontroll-
funktionen. 

VARIABEL GIVA
Systemet för variabel giva 
justerar automatiskt redskapets 
giva enligt appliceringskarta. 
Genom att automatiskt applicera 
den förplanerade mängden 
insats på varje del av fältet kan 
man optimera skördpotentialen 
för varje fält och spara en 
betydande mängd resurser.
Givan justeras automatiskt när 
traktorn rör sig genom fältet, så 
föraren behöver inte oroa sig 
för att hela tiden kontrollera och 
justera flödet. 

ISOBUS
Med Valtra SmartTouch och ISOBUS kan du arbeta med 
ISOBUS-kompatibla redskap från andra tillverkare.

SmartTouch möjliggör snabb och enkel anslutning 
av redskap och ger dig den höga kontrollnivå som 
precisionsjordbruk kräver. Det är ISOBUS-standarden 
(ISO 11783) som gör detta möjligt. 

ISOBUS-kompatibla redskap används “Plug and Play” 
och när redskapet kopplas till Valtra-traktorn överförs all 
relevant maskindata till terminalen utan några extra kablar 
eller skärmar som skymmer sikten.

VALTRA GUIDE
Valtra Guide är vår autostyrningslösning och 
är den enklaste att använda på marknaden. 
Den har utvecklats baserat på feedback 
från användare. Den automatiska styrningen 
använder GPS för att följa körspåren exakt 
och minskar överlappningar, vilket sparar tid, 
bränsle och pengar. Det minskade behovet 
av att styra innebär att både nya och erfarna 
förare kan koncentrera sig på redskapet och 
det pågående arbetet, vilket ökar precisionen 
och säkerheten samtidigt som det minskar 
trötthet, överlappning och tid ute på fältet.

Med Valtra Guide är det enkelt att registrera 
och konfigurera körspår och fältgränser. 
Genom att konfigurera körspår exakt 
och hålla sig till dem minskar den totala 
jordpackningen, vilket förbättrar jordhälsan 
och skörden.
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V

MASKIN-
HANTERING
Q-serien är en arbetshäst både när den arbetar hemma 
på egen hand eller som en del av en större maskinpark. 
Oavsett om du arbetar med en traktor eller hanterar en 
maskinpark är tillförlitlighet, noggrannhet och enkelhet 
viktigt för att göra verksamheten enklare och mer lönsam. 
Valtras telemetri- och uppkopplade lösningar hjälper dig 
att hålla koll på vad Q-serien gör i realtid och automatisera 
datainsamling och bearbetning för enklare rapportering 
och dokumentation. 

AGCO telemetry for customer  
Fully customer and user driven user experience

VALTRA CONNECT
Synkronisera som ett proffs! Om du verkligen vill spara tid och pengar 
för att förbättra ditt resultat passar Q-seriens telemetri dig och ditt 
företag perfekt. Valtra Connect är vår telemetrilösning som registrerar 
traktoraktivitet och GPS-rörelser i realtid. Data är nyckeln till att fatta 
välgrundade beslut. Genom att samla in data om traktorns rörelse, 
inaktivitet och allmän logistik kan du optimera dina planer och agera 
därefter. Med Valtra Connect kan du övervaka en hel maskinpark och 
få statusinformation till din mobila enhet i realtid och historiskt. Med 
Connect kan du skapa enkla, lättlästa prestandarapporter som är 
skräddarsydda efter en viss tidsperiod. Dessa rapporter kan exporteras 
som PDF-filer för enkel delning. Få åtkomst till dina data när som helst, 
var som helst. Geofencing-funktionen meddelar dig när någon av dina 
traktorer lämnar ett definierat område, vilket förbättrar säkerheten och 
skyddar din investering. Med hjälp av diagnostikdata kan du och din 
Valtra-servicepartner förutse underhållsbehoven och agera snabbare 
för att lösa mindre problem innan de uppstår. Det kan förhindra 
stilleståndstid och gör att du kan planera servicetiden till det som passar 
dig bäst.
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External Data-Exchange Platforms

Food Processing Industry Adviser

External Service Provider

Input Companies Dealer

App Provider Contractor

Machinery Manufacturer FarmerAGRIROUTER

TASKDOC® PRO

Arbeta enkelt med alla redskap och i olika 
gårdsdataprogram. Q är en professionell lagspelare. 
Agrirouter är den teknik som driver Valtras 
anslutningslösningar för jordbruk. Agrirouter är ett 
universellt system som underlättar dataöverföring 
mellan maskiner och lantbruksprogramvara, oavsett 
tillverkare eller leverantör. Eftersom Valtra är en pålitlig 
Agrirouter-partner kan du vara säker på att din Q-serie 
är helt integrerad med ditt Agrirouter-kompatibla 
gårdsdataprogram. Eftersom Agrirouter är en universell 
branschstandard kan du välja att dela information med 
pålitliga externa parter som entreprenörer, återförsäljare 
och tjänsteleverantörer för att säkerställa bästa möjliga 
service, minimera stilleståndstid och maximera tiden ute 
på fältet.

Oavsett om du hanterar en traktor eller en 
hel maskinpark sparar TaskDoc® Pro dig tid 
med pappersarbetet. TaskDoc Pro® är 100 % 
ISOBUS-kompatibel med stöd för ISOBUS-
standarderna TC-BAS och TC-GEO. Det fungerar 
med gårdsdataprogram för att automatisera 
datainsamling, hjälpa till att hantera ditt arbete 
och stöder efterlevnad av en växande mängd 
lagstadgad dokumentation. Med TaskDoc Pro 
kan du planera smart jordbruksverksamhet från 
ditt kontor när du vill. Överför säkert och enkelt 
noggrant planerade uppgifter mellan din dator och 
traktorer via ett vanligt USB-minne eller mobilt 
nätverk.

Med TaskDoc Pro blir det mindre pappersarbete. 
Medan traktorn arbetar registrerar integrerade 
kalkylatorer trådlöst data från traktorn och 
ISOBUS-redskapet, till exempel bearbetad areal, 
förbrukat bränsle och tid. I slutet av uppgiften 
skapas automatiskt alla data du behöver för 
dokumentproduktion. Du får korrekta register över 
slutförda uppgifter och faktiska givor direkt till 
datorn.  När som helst. Var som helst. 
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MAXIMAL DRIFTTID
När du arbetar långa dagar med snäva deadlines så kan du vara säker 
på att din Q-serie kommer att leverera med 101% drifttid. Q-serien är en 
högpresterande arbetshäst som levererar på hög nivå varje dag. Precis 
som alla proffs så behöver Q-serien ett dedikerat team bakom sig. Vi finns 
här för dig 24/7. Redan innan du köper din Q-serie så är din specialiserade 
Q-certifierade återförsäljare där för att hjälpa dig och ge dig råd med personlig 
vägledning, demonstrationer och skräddarsydd finansiering. Men det är bara 
början. Det är vårt jobb att göra din traktorupplevelse så bra som möjligt. Vårt 
enkla Connect, Care & Go-servicekoncept erbjuder oöverträffade praktiska 
egenskaper. Välj att dela data med betrodda servicepartners så känner de 
till maskinens hälsa och status samtidigt som du gör det. Tillsammans kan 
ni planera underhållet till när det passar er bäst och därmed veta att ni alltid 
kommer att ha tillgång till en tjänstvillig Q-serie.

Du vill att din Q-serie ska arbeta 
hårt för dig. Du vill ha komfort 
och bekvämlighet. Våra finansiella 
lösningar är precis så. De är 
bekvämt tillgängliga via din Valtra 
Q-certifierade återförsäljare. Du får 
prisvärd finansiering i ett tydligt paket, 
drivet av AGCO Finance, den globala 
leverantören av finansieringslösningar 
för Valtra. Med över 30 års erfarenhet av 
jordbruksindustrin kan du räkna med att 
få skräddarsydda finansieringslösningar 
från branschspecialister.

Med programmet Rent, Buy, Lease kan 
vi bygga en finansieringslösning för att 
möta dina individuella och specifika 
behov.

Med Connect, Care & Go får 
du trygghet i vetskapen om att 
servicekostnaderna vägs in i dina 
månatliga utgifter. Du får en lösning 
som passar dina behov.

För att du ska kunna fortsätta arbeta med 
100 % effektivitet, få ut det mesta möjliga 
av produktivitetsfördelarna med din Q-serie 
och stödja dina affärsbehov, så har Valtra 
identifierat de allra bästa återförsäljarna 
och servicepartnerna för Q-serien. Endast 
dedikerade Q-certifierade återförsäljare är 
kvalificerade att sälja Q-serien. Valtra har 
initierat en ny uppsättning standarder för 
varumärkesupplevelser för alla Q-certifierade 
återförsäljare som täcker både maskinförvärv 
och upplevelser efter försäljning. 
Q-återförsäljarna kommer att ha ett stort lager 
av reservdelar anpassad till maskinparkens 
storlek, regelbundet utbilda servicepersonal, 
använda de senaste diagnosverktygen 

och följa Valtras kvalitetsrutiner för 
servicemarknad. Q-seriens kunder kan 
förvänta sig en högkvalitativ upplevelse vid 
maskinöverlämnandet. Vi vill se till att din 
Q-serie har rätt inställningar för dina redskap 
och alla smarta funktioner för precisionsodling 
från dag ett.

Din Valtra Q-certifierade återförsäljare 
representerar den bästa expertisen i ditt område 
för traktor, redskap och smart lantbruk. Du kan 
alltid lita på din Q-certifierade återförsäljare 
för bästa service - från rådgivning, underhåll, 
reparation och reservdelar till inköp av nya 
maskiner.

SINNESRO. I 
DINA HÄNDER.

DIN EGEN Q-CERTIFIERADE ÅTERFÖRSÄLJARE
CONNECT

TRACTOR DATA, INFORMATION 
AND SERVICES.

CARE
FACTORY  EXTENDED  

WARRANTY.

GO
MAINTENANCE  

CONTRACT.
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DU HITTAR ARBETET.  
VI HITTAR VÄGEN.

Unlimited Studio kan montera alla 
tillbehör eller specialutrustning som inte 
finns tillgänglig som standard från vår 
produktionslinje. Med Valtra Unlimited är 
din traktor ett riktigt multifunktionellt fordon, 
byggt enligt dina unika specifikationer och 
med den design, komfort och de funktioner 
du behöver för att lyckas i alla miljöer.

Unlimited Studio ligger på Valtra-fabriken 
i Suolahti, Finland. Alla tillbehör och all 
utrustning som monteras av Valtra Unlimited 
Studio omfattas av vår fabriksgaranti. Vi 
tillhandahåller även reservdelar och service 
för Unlimited-monterade tillval. Tillbehören 
och utrustningen som finns tillgängliga från 

PRESTANDA FÖR ALLA ÄNDAMÅL FABRIKSMONTERADE

Det är din traktor. Din. Oavsett dina behov och 
önskemål. Med tillbehör och alternativ för att 
skräddarsy din traktor så att den passar ditt arbete, 
ditt varumärke eller dina drömmar, finns det alltid 
en anledning att välja Unlimited. Vad behöver du? 
Vad har du drömt om? Det är fixat. Vi får det att 
hända.  

Unlimited Studio omfattar extra arbets- 
och varningsljus, frontlastarvåg, ratt och 
säten i förstklassigt läder, ett brett utbud av 
lackfärger, centralsmörjning, stereosystem 
och mycket mer.
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Unlimited Studio erbjuder en rad alternativ 
för att förbättra både produktiviteten och 
effektiviteten hos Q-serien och förarens 
säkerhet och komfort.

Unlimited har ett automatiskt 
centralsmörjningssystem som ser till att 
Q-serien alltid går jämnt och eliminerar 
behovet av arbetskrävande manuell 
smörjning. Vårt intelligenta system för 
däcktrycksreglering sparar tid och pengar 
samtidigt som det skyddar jordens struktur 
och enkelt styrs via SmartTouch.

Unlimited kan ha många 
säkerhetsfunktioner, inklusive LED 
belysningsramper, varningsljus och 
signalpaneler för att förbättra sikten och 
förlänga förarnas säkra arbetstimmar.

Våg på frontlastaren förbättrar precisionen 
och effektiviteten i ditt arbete. Lastare kan 
till och med målas för att matcha traktorn. 
Med Unlimited ser Q-serien ännu mer 
proffsig ut, med en rad olika standardfärger 
och alternativ för metallicfärg och 
professionell foliering för att din maskinpark 
ska se lika professionell ut som ditt arbete.

Unlimited-alternativ kan förbättra ergonomin 
och komforten för föraren, till exempel flytt 
av SmartTouch-terminalen, extra solskydd 
och en rad slitstarka, professionella klädslar 
som lädersäten och -ratt. Med Q-serien ger 
Unlimited Studio högsta kvalitet!

SKOGSBRUK
Valtra Unlimited Studio monterar 
specialutrustning som uppfyller 
kommunala standarder och kan 
ersätta många specialfordon, 
till exempel väghyvlar och 
sopmaskiner, vilket ökar 
effektiviteten och produktiviteten 
avsevärt.

Unlimited erbjuder en 
rad lösningar för att 
skräddarsy din traktor 
för skogsbruk, inklusive 
skogsdäck och LED-
arbetsljus. 

ENTREPRENAD

UNLIMITED UTRUSTNING FÖR LANTBRUK

Med individuellt utvalda funktioner, 
extrem manövrerbarhet och
kraftfull drag- och lastkapacitet är 
Valtra Unlimited-traktorerna det 
perfekta valet för försvarslogistik. 

FÖRSVAR
Med rätt verktyg, såsom 
snöplogar, sop-blås-maskiner 
och gräsklippare,
kan din Unlimited-traktor 
användas året runt. 

FLYGPLATSUNDERHÅLL
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Min. 5418 - Max. 6076 mm

Q-SERIEN TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

MODELL
74 LFTN-D5 STD

Q225-Q305

MÅTT MED 600/65R28 + 710/70R38

Hjulbas [mm] 3 050

Längd (med frontlyft, transportläge) 5 556

Transportlängd, utan frontlyft 5 461

Höjd, med Valtra Guide/-telemetri, [mm] 3 337

Bredd, max. [mm] 2 615

Vändradie [m] 6,75

Markfrigång mitten [mm] 565

Markfrigång bak (utan drag) [mm] 588

Vikt (fulla tankar + förare] [kg] 9 200

Viktfördelning fram/bak [%] 41/59

Max. totalvikt [kg] 16 000

Bränslekapacitet, standard [l] 430

AdBlue, kapacitet [l] 45

Min. däckstorlek (bak SRI 925) 650/65R42 + 540/65R30

Max. däckstorlek (bak SRI 975) 710/70R42 + 600/70R30
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Min. 2550 - Max. 2615 mm

230-305  HP

Bakskärmsbredder:

A:  smal 2280 mm
B:  standard 2550 mm

Längd:

Ingen frontlyft 5 461 mm
Frontlyft i transportläge 5 556 mm
Frontlyft i arbetsläge 6 076 mm

Vikt:

Egen arbetsvikt 9200 kg
Max total vikt 16000 kg

Se specifikationstabellen för ytterligare motordata. Q225–Q285: Effektförstärkningen 
är tillgänglig i transporthastigheter och när effektförbrukningen från hydrauliken eller 
kraftuttaget ökar och traktorn är i rörelse. Med Q 305-modellen är effektförstärkningen 
alltid aktiv och kan användas i alla hastigheter. Q 305-modellens effektförstärkning 
är tillgänglig för användning av kraftuttaget även när traktorn står stilla (traktorns 
körhastighet är 0 km/tim).

MODELL

MAX. EFFEKT VID 1 850 VARV/MIN (NOMINELLT VARVTAL 1 950 VARV/MIN) 

MAX. VRIDMOMENT 1 500 VARV/MIN

AGCO 

POWER

STANDARD EFFEKTFÖRSTÄRKNING

HK kW Nm HK kW Nm

Q225

74 LFTN-D5

230 169 1000 250 184 1100

Q245 245 180 1100 265 195 1200

Q265 265 195 1200 290 213 1280

Q285 285 210 1280 305 224 1280

Q305 305 224 1280 305 224 1280
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MODELL Q225-Q305

MOTOR

AGCO Power motortyp 74 LFTN-D5

Motor, antal cylindrar (volym, liter)  6 (7.4)

Motorvarv vid max. effekt [varv/min] 1 850

Motorns nominella varvtal [varv/min] 1 950

Motorvarv vid max. vridmoment [varv/min] 1 500

Tomgång [varv/min] 850

Låg tomgång (fram-/backväxelspak på P) [varv/min] 750

Oljebytesintervall (tim) 600

Utsläppsklass Steg V

Avgasrensningssystem DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Antal växlar  CVT

Antal arbetsområden 2 (A, B)

STD-hastigheter [km/tim] område A 0 - 28

STD-hastigheter [km/tim] område B 0 - 53

Backhastigheter 0 - 38

Topphastighet 43 km/uppnås vid [varv/min] 1 500

Topphastighet 53 km/uppnås vid [varv/min] (tillval) 1 500

Framaxelfjädring Pneumatisk, AIRES

MODELL Q225-Q305

HYDRAULIK

Lyftkraft bak (max. kN) 100

Lyftkraft, hela lyftområdet [kN] 95

Lyftkraft hela lyftområdet, [fram, kN] tillval, 42

Typ av hydraulik Lastkännande system med slutet centrum

Pumpkapacitet standard [l/min] vid 1 950 varv/min 200

Pumpkapacitet ECO [l/min] vid 1 650 varv/min 200

Transmissions- och hydrauloljor Separata oljor

Uttagbar hydrauloljevolym [l] 75

Antal elektriska hydraulventiler bak STD 4

Antal elektriska hydraulventiler bak, tryckutjämnande 4 eller 5

Antal elektriska hydraulventiler. FRAM 2,3 eller 4

KRAFTUTTAG, 2 VARVTAL

2 varvtal vid motorvarv [varv/min]  540E vid 1 577 + 1 000 vid 1 882

2 varvtal vid motorvarv [varv/min] 1 000E vid 1 605 + 1 000 vid 1 882

Frontkraftuttag, tillval, varvtal vid motorvarv [varv/min] 1 000 vid 1 900

GRÄNSSNITT

Valtra SmartTouch-användargränssnitt STD

Valtra Connect 

Valtra Guide, tillval 
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Du arbetar inte bara hårt – du arbetar smart.

Du arbetar ständigt med att förbättra effektiviteten i arbetsflödet.
Hantera din verksamhet så att den blir lönsam och hållbar.

Grödor, klienter och boskap behöver konstant uppmärksamhet  
och din tid är värdefull.

Du förstår att du behöver rätt kraft för att få uppgifterna gjorda, men även rätt 
data för att kunna göra det effektivt.

Oavsett om du hanterar en traktor eller en maskinpark behöver du oavbruten 
anslutning och maximal drifttid.

Du måste veta var maskinerna är, vad de gör och hur de gör det för att kunna 
planera för en effektiv och hållbar verksamhet.

Du förtjänar en partner som förstår detta och som arbetar med dig i varje skede.

Du kan lita på Valtra.

Vi arbetar hårt för att göra hårt arbete enkelt.
Vi tillverkar maskiner som är tuffa på utsidan och smarta på insidan.

Våra maskiner är byggda för att hålla länge.
Byggd för att arbeta. Byggd för dig.

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

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174
201 21 Malmö
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 

Changes possible - all rights reserved.


