
A-SERIEN
75 - 130 HK

YOUR
WORKING
MACHINE



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

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

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

Du kompromissar inte. Det gör inte vi heller.

Få jobbet gjort.
Skaffa en Valtra.
Din arbetsmaskin.
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SE UPP MED VAD 
DU ÖNSKAR.
DET KAN SLÅ IN.
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Vi lyssnar på våra kunder. På så sätt lär vi känna dem. 
Vi vet hur det är att arbeta dag och natt, sommar som 
vinter. Vi vet hur man balanserar jobb och krav, utan att 
kompromissa med något av dem. 

Och vi vet vilka tre saker du letar efter när du väljer en 
Valtra:

Den måste vara pålitlig – alla dagar, alla årstider. Den 
måste vara lätt att använda under hårt arbete. Och den 
måste erbjuda de lägsta totala driftskostnaderna.

Det är så vi bygger den helt nya, fjärde generationen 
av Valtra A-serien. Den har många av funktionerna hos 
dess storebröder, N- och T-serien, men i ett ytterst 
kompakt format. Den är rolig att köra, lätt och smidig 
men med utmärkt markgrepp och massor av effekt för
moderna redskap.
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DU FÅR VAD DU BETALAR FÖR.
OCH MYCKET MER.
Du arbetar hårt och fordrar god valuta för dina pengar. Med 
A-seriens traktorer räknas varenda öre, alla dagar på året - A 
Serien är din arbetsmaskin.  Valtras helmodulära design betyder 
fullständig anpassningsförmåga efter dina behov. En meny av 
produktspecifikationer har utformats noga för att maximera värdet 
för dig. Det är lätt att bygga din egen Valtra A-serie, anpassad efter 
ditt lantbruk. Med A-serien behöver du inte arbeta hårdare, eftersom 
du arbetar smartare.
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Tillförlitlig, år efter år
Vi vet att om vi vill få jobbet gjort på rätt sätt, är det bäst 
att göra det själva. Därför tillverkar vi själva de viktigaste 
traktorkomponenterna. Vi har själva utformat och konstruerat 
intelligenta chassi, robusta transmissioner och rymliga hytter. 
AGCO Power, “Sisu”, är motorn som har används för Valtra i 
mer än 60 år. Det är en motor som sätter industristandarden 
för tillförlitlighet.

Lättanvänd för alla jobb
A-serien ger dig dragkraft för att dra en plog och 
smidighet för att utfodra dina djur. Den ger utmärkt sikt 
för precisionsarbete och mångsidighet för effekthungriga 
redskap. Det är hur lätt som helst att använda 
transmissionen. Traktorn är kompakt på utsidan men 
inuti hytten har du gott om utrymme och komfort. Dagligt 
underhåll är enkelt: det tar nästan ingen tid alls att 
kontrollera bränsle, olja och andra vätskor.

Låg total ägandekostnad
Total ägandekostnad handlar om både helheten och de små 
detaljerna. Det viktiga är att ha en hårt arbetande maskin 
som är byggd för den aktuella uppgiften. Men vi har gått 
ännu längre med nya innovationer som lättar bördan på din 
plånbok. SCR Only AGCO Power-motorn ger dig den bästa 
totala ekonomin. Välj Valtra Care utökad garanti för fixa 
underhållskostnader och skaffa det serviceavtal som passar 
dina behov. Lantmännen Finans hjälper dig att hitta en optimal 
lösning för din investering. I slutändan garanterar din Valtra-
återförsäljare högsta prestanda och andrahandsvärde för din 
traktor.

Alla modeller har 12+12R transmission med sex växlar på vardera av de två gruppväxlarna samt krypväxel som tillval.
M-chassit finns även med HiTech 4-transmissionen med fyra områden och fyra Powershift-växlar och krypväxel som tillval.

Motoreffekt 75, 85 eller 95 hk
Ny trecylindrig Compact-motor från
AGCO Power
Hjulbas 2250
Valtra fram-/back-växling (eller mekanisk 
fram-/bakväxling) 12+12R
Mycket enkel att använda

Motoreffekt 100 eller 110 hk
Ny fyrcylindrig Compact-motor från
AGCO Power
Hjulbas 2430
Valtra fram-/back-växling (eller mekanisk fram-/
bakväxling) 12+12R
Valtra HiTech 4 med kopplingsfri 16+16R 
transmission
Mycket enkel att använda

Motoreffekt 120 eller 130 hk
Ny fyrcylindrig Compact-motor från
AGCO Power
Hjulbas 2500
Valtra fram-/back-växling (eller mekanisk 
fram-/bakväxling) 12+12R
Mycket enkel att använda

75 - 95 hk, S-chassi 100 och 110 hk, M-chassi 120 och 130 hk, L-chassi
BYGG DIN EGEN VALTRA A-SERIE
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DU HITTAR ARBETET
VI HITTAR VÄGEN

Det finns hundratusentals maskinägare med helt olika 
uppgifter att göra. Det är därför det finns Valtra Unlimited, 
som erbjuder obegränsade lösningar. Det handlar inte 
bara om att välja en viss färg eller nya funktion. Det 
handlar om nya möjligheter, om att hitta nya sätt att vara 
professionella och nya sätt att bli mer produktiva. Med 
rätt utrustning blir Valtra-traktorn ett mångsidigt fordon 
som kommer göra din framtid, oavsett om du arbetar med 
jordbruk, skogsbruk, kommun, logistik eller annat arbete.
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STORA IDÉER
I ETT LITET PAKET.
A-serien har många av sina prisbelönade 
storebröders funktioner, samtidigt som den är 
kompakt ger den utmärkt användbarhet och 
hantering. Filosofin att form följer funktion ligger 
bakom utformningen och tillverkningen av varje 
komponent på den nya traktorn. Som vanligt har 
vi inte kompromissat i utförandet av vår minsta 
tre- och fyrcylindriga arbetsmaskin.
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UTFORMAD FÖR PRAKTISKHET
Nordisk design handlar om så mycket mer 
än bara bra utseende. Det handlar om 
smarta lösningar som gör dagligt arbete 
enkelt och effektiv utan en extra prislapp. 
The konvexformade hytten underlättar också 
vid arbete på trånga gårdar och leder även 
bort vatten och snö eller grenar. För enklare 
multitasking finns A-serien även med berömda 
Valtra PowerShuttle, med ett lättanvändbart 
parkeringsläge. Rattläget kan justeras enkelt 
genom att trycka ner en pedal. Det är hur lätt 
som helst att komma åt förarsätet.
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PRISBELÖNAD
DESIGN SOM
FUNGERAR.
Den helt nya hytten erbjuder en modern och 
bekväm arbetsmiljö för långa dagar ute på fältet. 
Hytten på A-serien följer i prisbelönade N- och 
T-seriernas fotsteg, med klassledande sikt, 
komfort och utrymme.

UTFORMAD FÖR OPTIMAL SIKT
Den nya sexstolpshytten är utformad för utmärkt sikt 
i alla riktningar, dag som natt, alla årstider.
Vi kallar det 365 dagars sikt:
• Den unika svepande A-stolpsdesignen förbättrar 

framåtsikten.
• Den uppåtsvängda vindrutan och det stora 

takfönstret (tillvalet högsiktstak) ger dig utmärkt 
sikt för frontlastarbete.

• Tack vare de kompakta dimensionerna hos 
motorns avgasreningssystem har A-serien en 
sluttande huv med 4:e generationens utseende 
och utformning för bästa sikten på marknaden.

• Suveräna arbetslampor och marknadsledande 
övre, nedre och mittmonterade strålkastare.

• Den stora bakrutan och det korta taket ger 
utmärkt bakåtsikt, särskilt med 180° vridbart 
säte för specialarbete såsom skogsbruk.

UTFORMAD FÖR KOMFORT
Med klassledande ergonomi och låg ljudnivå på 
endast 75dB ser A-serien till att din arbetsmiljö 
är bekväm i alla situationer. Den kompakta men 
rymliga hytten är 25 cm bredare men bara 3 
cm längre än dess föregångare så att du får 
mer utrymme där det behövs. Hytten är smal 
på framsidan för underlättad körning i trånga 
utrymmen såsom boskapsbyggnader och täta 
skogar. I förarens axelhöjd är hytten bred för 
maximal arbetskomfort och ordentligt med 
förrådsutrymme. Den smarta designen innebär 
också att det finns plats för ett passagerarsäte med 
dyna. En nedre värmare (tillval) för fötterna är skönt 
på kalla vinterdagar – och luftkonditionering är 
viktigt på sommaren. För extra komfort finns HiTech 
4-modellerna även med hyttfjädring som tillval.

UTFORMAD FÖR HÅLLBARHET
Den nya hyttens ramdesign är baserad på böjda 
profiler och delar som liknar delarna på en bil. 
Detta innebär en styvare struktur som är fri från 
vibrationer och extra buller. Gedigen byggkvalitet 
garanterar tätslutande dörrar och fönster och 
tillhandahåller en stadig bas för beslag.
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UTFORMAD
FÖR ATT GÖRA INTRYCK.
A-seriehytten har den elegantaste 
förarmiljön i sin klass. Material 
och konstruktion av hög 
kvalitet i varje detalj från den 
precisionskonstruerade nya ramen 
till den moderna instrumentpanelen. 
Den består av både analoga 
och digitala displayer med 
avancerade funktioner som t.ex. 
en prestandamonitor som visar 
aktuell bränsleförbrukning samt det 
arbetade området.

1. Tryckknapp för gruppväxling 
2. HiShift-knapp 
3. Powershift-tryckknapp 
4. Strömställare för automatväxling 
5. Reglage för krypväxel 
6. Handgas
7. Testomkopplare för släpets färdbroms
8. Minnesknapp för motorvarvtal
9. Strömställare för fyrhjulsdrift
10. Strömställare för differentialspärr
11. Styrspak för yttre hydraulventiler
12. Joystick inklusive tryckknappar för tredje 

och fjärde funktion 
13. Strömställare för frontlastare på/av 
14. Hydrauliskt redskapslås för frontlastare
15. SoftDrive för frontlastare 
16. Strömställare för kombination av 

hydraulpumpar (98 liter)

Förarutrymme

15

A-Serien / 75 - 130 hk



Valtras traktorer kommer med fabriksinstallerade frontlastare som 
har byggts in sömlöst i chassit på fabriken. På så sätt säkerställs 
tillverkningskvaliteten och ergonomiskt utformade reglage. Eftersom 
frontlastaren är en inbyggd del av traktorns design har den ingen effekt 
på traktorns svängradie. Den rymliga hytten på A-serien är avsedd att ge 
tydlig sikt vid arbete med frontlastaren och takfönstret med utmärkt sikt 
förbättrar sikten ännu mer.

Vi kan lugnt säga att A-serien är den bästa frontlastartraktorn på 
marknaden. Så det kommer inte som någon överraskning att över hälften 
av traktorerna i Valtra A-serien har beställts med en fabriksinstallerad 
frontlastare.

FABRIKSINSTALLERAD FRONTLASTARE.
UTFORMAD SOM ETT PERFEKT
KOMPLEMENT TILL DIN
ARBETSMASKIN.
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MÄKTIGT VÄRRE. En specialbyggd, robust, slitstark och lättunderhållen arbetshäst 
med modern design - Valtras A-serie är ett mångsidigt verktyg 
för din verksamhet. Kombinationen av de nya AGCO POWER 
motorerna, den nya hytten och den nya transmissionen, särskilt 
utformade för 75– 130-klassen, säkerställer att A-serien levererar 
som utlovat.
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AGCO POWER-MOTORN,
EN KOMPROMISSLÖS
KÖRUPPLEVELSE.

AGCO Power-motorn på 3,3 eller 4,4 liter 
är berömd för sin pålitlighet, tålighet och 
bränsleekonomi och ger ett högt vridmoment 
över ett brett varvtalsområde samtidigt som den 
är miljövänlig och tyst. Valtra A-serien är rolig 
att köra och enkel att hantera tack vare dess 
oslagbara motorspecifikationer.
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Rätt passform
AGCO Power-motorer är kända för att tillhandahålla en 
optimal lösning för varje effektsegment. En av motorernas 
styrkor är det idealiska deplacement-effekt-förhållandet, 
vilket resulterar i god total bränsle-ekonomi (diesel + AdBlue) 
och stark dragkraft, såväl som enastående hållbarhet.

SCR Only
Fullskalig serieproduktion av våra SCR-utrustade traktorer 
påbörjades i början av 2009 och vi har varit föregångare 
inom SCR-teknik alltsedan. Med nya AGCO Power-motorn 
lanserar vi en av de första Stage 4-traktorerna i klassen ca. 
100hk. Genom att fortsätta utveckla vår beprövade SCR 
Only-teknik har vi kunnat hålla nere våra kunders kostnader 
och eliminera behovet av ytterligare, mer komplexa 
avgasreningslösningar. 

Valtras underhållsfria SCR-teknik
• motoroptimering för förbättrad bränsleekonomi
• minskar utsläppen av kväveoxid och partiklar
• möjliggör utmärkt sikt tack vare de kompakta 

komponentdimensionerna
• är 100 % underhållsfritt utan risk för igentäppning
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NY TRANSMISSION
OCH HYDRAULIK –
EFFEKTEN
DU BEHÖVER.
Det finns två högeffektiva transmissioner tillgängliga 
för A4-serien: en transmission med 12 framåt- och 12 
bakåthastigheter finns tillgänglig på alla modeller, och modell 
A104 och A114 HiTech4 har en transmission med 16 framåt- 
och 16 bakåthastigheter som tillval. På HiTech 4-modellerna 
erbjuder en kombination av powershift-växlar med fyra steg 
och robotiserade gruppväxlar en lättanvändbar lösning för alla 
arbetsuppgifter. Powershift-växlingen kan styras automatiskt 
eller manuellt och du kan till och med förprogrammera 
utgångshastigheterna för framåt- och bakåtkörning, så att du 
får den idealiska frontlastartraktorn. Båda transmissionstillval 
erbjuder AutoTraction-funktionen (stopp och kör med 
bromspedalen) och ett superkrypartillval finns tillgängligt för 
specialarbete.

Valtras berömda PowerShuttle är en viktig komponent av alla 
versioner och ger bekväm justering av aktiveringsvarvtalet.
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Över 5 tons lyftkraft vid fingerspetsarna och upp till 100 
l/min hydrauliskt flöde innebär att inga kompromisser 
behövs. A-serien är avsedd att hjälpa dig hantera dina 
tuffaste jobb enligt schema. Det handlar om att göra. Det 
är Valtra.
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SINNESRO.  
INOM RÄCKHÅLL.

Vi tror på en sömlös förbindelse mellan våra kunder, 
återförsäljare, maskiner och Valtras fabrik. När du 
är uppkopplad kan du välja önskade service- och 
garantipaket för att uppfylla dina förväntningar och 
krav. Vi tar hand om dig så att du kan ta hand om din 
verksamhet.

CONNECT 
Håll kontakten var som helst, när som helst
När du väljer Valtra får du tillgång till ett team av 
specialister som hjälper dig att få ut mesta mö-
jliga av din verksamhet. Du kan kontakta lokal 
support genom vår kundportal som även ger 
tillgång dygnet runt till handledningar, informa-
tion om kontrakt samt tjänster beträffande dina 
maskiner. Telemetrilösningen Valtra Connect 
spelar in traktoraktivitet och GPS-rörelser hela 
tiden. Den kan visa historik och data i realtid 
på din mobila enhet, och du kan få åtkomst till 
data, när som helst, var som helst. Med dessa 
data kan du och din Valtra-partner förutse dina 
underhållsbehov och reagera snabbare för att 
lösa mindre problem och undvika extra besök 
på ditt auktoriserade servicecenter.

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

GO
Maximera drifttiden
Fixa din kostnader när du köper din Val-
tra-maskin och säkerställ optimal prestanda, 
samtidigt som du får garanterad effektivitet och 
maskinens restvärde maximeras! Valtra Go-ser-
vicekontrakt säkerställer regelbundet och nog-
grant underhåll, vilket förlänger tillförlitlig drift av 
din Valtra-traktor. Servicekostnaderna är små 
jämfört med vad reparationerna skulle kosta 
vid bristande service. Valtra Go-servicepaketet 
inkluderar allt föreskrivet underhållsarbete som 
kan bokas upp till 10.000 timmar för nya och 
begagnade maskiner.

DIN EGEN VALTRA-ÅTERFÖRSÄLJARE
Din Valtra-återförsäljare representerar den 
bästa traktor- och redskapsexpertis i ditt 
område. Han förstår de tekniska aspekterna 
av din traktor och dina utmaningar. Du kan 
alltid vända dig till din återförsäljare och 
få överlägsen service från konsulttjänster, 
underhåll, reparationer och reservdelar till 
inköp av ny utrustning. Valtra-återförsäljare är 
oberoende entreprenörer. AGCO granskar sina 
återförsäljare varje år för att säkerställa att de 
tillhandahåller bästa möjliga service.

CONNECT
TRAKTORDATA, -INFORMATION  

OCH -TJÄNSTER.

CARE
UTÖKAD 

FABRIKSGARANTI.

GO
SERVICEKONTRAKT.
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ALLT DU BEHÖVER – ALLTID TILLGÄNGLIG
Valtras omfattande reservdelsservice levererar delarna du 
behöver så snabbt som nästa morgon. Detta hjälper dig 
att göra din traktor produktiv under de hektiska plog- och 
skördetiderna. AGCO Parts-etiketten garanterar att du får 
originaldelar från Valtra som noggrant har kontrollerats och 
testats. 

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

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

Våra Valtra Unlimited-mekaniker är kvalificerade 
experter med tillgång till hela fabrikens färdigheter och 
expertis. Det säkerställa högsta möjliga kvalitets- och 
säkerhetsnivå för våra anpassade produkter. Samtliga 
tillbehör och utrustning som förses av Valtra Unlimited 
Studio omfattas av fabriksgarantin och vi tillhandahåller 
även all service och alla reservdelar.
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VALTRA TEAM
Valtra Team är vår kundtidning som publiceras två 
gånger om året. Varje nummer innehåller användbar 
information om de senaste innovationerna och de mest 
effektiva arbetsmetoderna. Du har även tillgång till 
tidningens arkiv online och kan läsa artiklar som går 
tillbaka till år 2000.

AGCO ACADEMY
Traktorer och relaterad teknik, särskilt tekniker för 
precisionsjordbruk, utvecklas i snabb takt. Valtra 
Academy utbildar kontinuerligt Valtra-återförsäljare och 
servicetekniker. På så sätt får du alltid förstklassig och 
uppdaterad expertis från din Valtra-återförsäljare.

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection erbjuder kläder och tillbehör av hög 
kvalitet för arbete och fritid. Materialen och detaljerna 
väljs med omsorg. Valtras arbetskläder är tillverkade av 
lätta men extremt tåliga material. Stilen är modern och 
reflekterar Valtras moderna designspråk.
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SPECIFIKATIONER

28

A-Serien / 75 - 130 hk



TRAKTORMODELL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Cylindrar 3 4

Standard max. effekt, [kW] 55 63 70 75 82 89 97

Standard max. effekt, [hp] 75 85 95 100 110 120 130

Standard max. vridmoment, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

TRANSMISSION

Power shuttle X X X X X X X

12+12 med 6 mekaniska hastigheter i 2 grupper X X X X X X X

HiTech4: 16+16 med fyrstegs Powershift och 
robotiserad gruppväxling

Tillval Tillval

Krypläge Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

MÅTT

Hjulbas [mm] 2250 2430 2500

Längd [mm] (utan frontvikt) 4078 4357 4389

Längd [mm] (med frontvikt) 4424 4703 4735

Höjd [mm] (min. däck SRI) 2664 2713 2713

Höjd [mm] (max. däck SRI) 2714 2763 2788

Höjd bakaxel mitten till toppen av standardtak [mm] 1963

Svängradie (spår 1704mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Markfrigång FRAM [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Markfrigång MITTEN [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Markfrigång BAK [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Vikt (fulla tankar) [kg] 3500 4000 4500

Viktfördelning F/B [%] 40/60

Max. framaxelvikt [kg] 3000 3500

Max. bakaxelvikt [kg] 5000 6400

Max. totalvikt [kg] 6200 8500
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TRAKTORMODELL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISSION

Växelspak mekanisk mekanisk (Tillvalet Powershift) mekanisk

Antal växlar utan krypväxel 12 12 (tillval 16) 12

Krypväxel (antal krypväxlar) Tillval Tillval Tillval

Krypväxel hastighetsområde (16,9R38)* 0,14-3,06 (40km/h version)

Traktorhastighet (km/h) 40 40 40

HYDRAULIK

Typ av system Öppet hydraulsystem

Max. pumpeffekt (l/min) 65 98

Liter olja tillgänglig för redskap [L] 20 32

FRAMAXEL

Framaxel, pendlingsvinkel, alla positioner [grader] +/- 10°

Största styrvinkel 55

BROMSAR

Bromsar, flerskiviga bakbromsar; 4 skivor per sida

Bromsar, fram  –

DÄCK

Max./min. däck SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

PTO (3 ELLER 2-VÄXEL)

Inkoppling typ Elektrohydraulik Elektrohydraulik

540 / 540E STD Vid motorvarvtal: 1920/1560 Vid motorvarvtal: 1920/1560 (i HiTech 4: ej tillgängligt)

540 / 1000 (OPT) N.A Vid motorvarvtal: 1920/1560 (i HiTech 4: ej tillgängligt)

540/540E/1000 (OPT) N.A Vid motorvarvtal: 1920/1560 (i HiTech 4: ej tillgängligt)

BAKLYFT

Max. lyftkapacitet vid länkändar [kg] 3000 4300 5200
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*A104 hastighetsområde (SRI 800mm) med motorhastighet 2200rpm



NYA A-SERIEN,
OMDESIGNAD TILL
DIN ARBETSMASKIN.

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

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

Traktorer som visas i denna broschyr kan vara utrustade med specialalternativ. Ändringar är möjliga – med ensamrätt.

Valtra är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO. 

Lantmännen Maskin AB
Tel 0771 - 38 64 00
www.lantmannenmaskin.se
Ref nr. 064-0007-5

YOUR
WORKING
MACHINE


