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VI JOBBER HARDT 
FOR Å GJØRE HARDT 
ARBEID LETT
Hos Valtra fokuserer vi på å forstå dine behov 
og gi deg den beste traktoropplevelsen. Når 
du trenger en maskin som kan mer, er T-serien 
det ultimate presisjonsverktøyet med masse 
muskler. Med perfekt sikt i alle retninger har du 
full kontroll over marken fra førerhuset. Og ved 
å la teknologien arbeide for deg, kan du være 
trygg på at alle deler av arbeidsdagen din blir 
tatt hånd om til minste detalj. 

Utseende, intelligens og kraft – den 
prisbelønte T-serien er en vinner på alle 
fronter og kombinerer kraften i smart 
teknologi med styrken til en sekssylindret 
motor. Ta steget inn i førerhuset og få den 
beste traktoropplevelsen med perfekt sikt 
hele døgnet, 365 dager i året, og nok av 
plass. Den praktiske A-stolpen gir deg 

informasjon og kontroll der du trenger den. 
Valtra Smart-teknologi gir deg altomfattende 
kontroll over arbeidet ditt. T-serien er kongen 
av alle typer terreng og beveger seg jevnt 
mens du høster fordelene. Hvis du setter pris 
på kraft, presisjon og fortjeneste, er T-serien 
arbeidsmaskinen for deg.
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SMART WORKPLACE
oppnå mer med femtegenerasjons T-serien. 
Alt er smartere og enklere med T-en, fra 
instrumenteringen til den nydesignede 
styringskonsollen og vendegiret

ENKELT EIERSKAP
den er enkel å kjøre og 
enkel å utføre service på. 
Med et serviceintervall 
på 600 timer får du mer 
produktiv arbeidstid. 
Med Connect, Care & 
Go kan du arbeide med 
ekstra trygghet.

KRAFT OG EFFEKTIVITET
den store sekssylindrede AGCO Power Stage V-motoren gir 
deg den riktige kraften til å få jobben gjort med enestående 
drivstofføkonomi, samtidig som den oppfyller de nyeste 
utslippsforskriftene.

DIN ARBEIDSMASKIN
T-serien er laget for deg, 
med innebygd komfort 
og perfekt ergonomi. Den 
gir kraft når du trenger 
den, og gir deg full 
kontroll over landbruk og 
entreprenørvirksomhet, 
komplett med 
tilpasningsalternativer.
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EN MODERNE 
ARBEIDSHEST
Hvis du skulle designe og bygge en traktor, er det 
slik den ville se ut. Smart, komfortabel og kraftig 
– T-serien inngår ingen kompromisser.

1. DET KOMFORTABLE
BRUKERGRENSESNITTET SOM JOBBER  
FOR DEG
Komfort, ergonomi og brukervennlighet 
er selve kjernen i T-serien. Femtege-
nerasjons oppdateringer inkluderer et 
forbedret brukergrensesnitt, kontroller 
og en smart A-stolpe-skjerm slik at 
du får informasjon der du trenger den. 
Rattstammen og rattet er fornyet for 
bedre brukervennlighet og sikt. Og med 
industristandarden SmartTouch i Versu- 
og Direct-modellen gir hver dag mer 
fortjeneste og ro i sjelen.

3. DIN ARBEIDSMASKIN
TEKNOLOGI I DIN TJENESTE
Med teknologi som er fullintegrert i en 
traktor laget for arbeid, og som gir deg 
mer presisjon, høyere fortjeneste og 
høyere hastighet. Du får full oversikt 
over traktorens ytelse, nøyaktig 
redskapskontroll, nøyaktige kjørelinjer 
og optimale innganger. Det som før var 
et godt anslag, blir nå til kunnskap som 
støttes av data. Spar tid, spar penger og 
spar nervene dine – kjør smart og kom 
hjem i tide.

2. STYRKE  
TIL ALT
KRAFT FOR Å UTFØRE ENHVER 
OPPGAVE
Den 6-sylindrede AGCO 
Power-motoren er laget for 
å vare. Med lavt turtall og 
høyt dreiemoment er den 
holdbar, effektiv og effektiv 
nok for enhver jobb. Trinn 
V-motorene har hydraulisk 
ventiljustering og et 
serviceintervall på 600 timer, 
noe som igjen fører til lavere 
servicekostnader og lengre 
levetid. 
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4. KONGEN AV ALLE  
TYPER TERRENG
TREKKRAFT
Kjør komfortabelt hvor som helst arbeidet fører deg. Du 
får høye hastighet på veien med stor nyttelast, en jevn 
kjøreopplevelse på veien, i tillegg til høy bakkeklaring og 
pneumatisk frontfjæring for komfort i terrenget.

10. CONNECT, 
CARE & GO 
ALLTID TILKOBLET,
ALLTID FULL KONTROLL
Få full ro i sinnet med 
effektive reparasjoner, 
redusert nedetid 
og regelmessige 
serviceintervaller. Med 
Connect, Care & Go kan du 
enkelt holde kostnadene 
nede.

5. 365 DAG- OG NATTSYN
SE NESTE BEVEGELSE UNDER ALLE FORHOLD
Sikten fra førersetet er utmerket til alle kanter, under 
alle forhold. LED-kjørelys forbedrer sikkerheten, 
og andre vil også se deg godt. Vindusviskerne på 
sidevinduet gir god sikt til siden, og 10 innvendige 
takluftdyser bidrar til å holde vinduene fri for dugg. 

9. GJØR DET 
ENKELT
LIKEFREM KJØRING
Active- og HiTech-modeller 
holder arbeidsopplevelsen 
din enkel og grei, men alltid 
førsteklasses. Mekaniske 
spolekontroller og et 
ergonomisk armlene gir 
deg full kontroll, og med 
A-stolpen er innstillingene 
enkle og intuitive. 

7. FLERBRUKS-
MULIGHETER
UBEGRENSEDE FUNKSJONER OG ALTERNATIVER 
Tilpass T-serien med Valtra Unlimited, legg til en fabrikkmontert 
frontlaster eller velg et alternativ som forenkler arbeidet 
ditt. Uansett hva du ønsker og trenger, kan vi tilpasse 
flerbrukskjøretøyet ditt for akkurat deg.

6. SPAR PENGER 
I HVER SVING
LAVE EIERKOSTNADER
Få mer valuta for pengene 
med Valtra. Valtras motor, 
som er laget internt med 
hydraulisk ventiljustering, 
holder kostnadene lave, og den 
kraftige, men smidige maskinen 
er utformet for å spare penger, 
drivstoff og tid.

8. TENK OMVENDT
VALTRAS UNIKE TWINTRAC-SYSTEM
Arbeid forover og bakover med 
Valtras unike TwinTrac ryggesystem. 
Med fantastisk sikt bakover og 
Skyview-taket (tilleggsutstyr) kan 
du arbeide effektivt og trygt i alle 
retninger.
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UTFORMET  
FOR DEG
Alt ved femte generasjon T-serie er utformet rundt føreren for 
maksimal komfort, ergonomi og sikt. Det smale dashbordet og den 
slanke rattstammen gir uhindret sikt til forhjulene og frontmonterte 
redskaper eller en frontlaster. Midtkonsollen er utformet for å gi 
bedre benplass for selv de høyeste førerne. Sett deg ned og ta en 
god titt rundt deg – uansett hvor du befinner deg, er det mange 
forbedringer som gjør arbeidsdagen din så god som mulig.

T-serien leveres med utmerkede arbeidslys 
for mørke og vanskelige forhold, i tillegg til 
bedre LED-kjørelys som gir økt sikkerhet. 
365 dag- og nattsikt fortsetter med 
utformingen av førerhuset. Det fremre, 
skjeve taket med det valgfrie, store 
takvinduet har minimalt med overheng 
for god sikt. For spesielle oppgaver gjør 
SkyView-førerhuset (tilleggsutstyr) den flotte 
utsikten enda bedre.

Den unike designen til A-stolpe øker sikten 
forover og gir bedre aerodynamikk under 
transport. Det gjør det mulig å plassere 

luftinntak og eksosrør nær førerhuset for 
bedre holdbarhet. Klimaanlegget er plassert 
på taket for enkelt vedlikehold.

Du vet allerede at førerhuset er utformet 
for komfort, men utseendet til interiøret er 
også førsteklasses. Du kan velge mellom to 
førerhusinteriør: Standard (lys) og Premium, 
som leveres med et stilig mørkt tak og 
sidepaneler, et ratt i skinn og krombelagte 
overflater på de fleste av de 12 luftventilene.
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ØVERST
Øverst på skjermen vises viktig informasjon, for 
eksempel kjørehastighet, klokketid, motorturtall 
og drivstoffnivå. Når det er nødvendig, kan 
resten av skjermen dimmes.

MIDTEN OG NEDERST
Midtre og nedre skjerm viser traktorens 
girkassestatus og ytelse, inkludert 
forhåndsinnstilte gir og cruise-hastigheter. Du 
kan konfigurere områdene til å vise informasjon 
som er viktig for deg og oppgavene dine. I 
HiTech- og Active-modeller fungerer dette også 
som et brukervennlig verktøy for innstillinger.

SKJERM I A-STOLPEN
Den store, tydelige og ergonomisk 
plasserte A-stolpen er standard på 
alle modeller. Den viser nødvendig 
traktorinformasjon, aktiverer kontroll av 
viktige traktorinnstillinger og hjelper til med 
å ha oversikt over traktorens ytelse. Alle 
innstillingene kontrolleres enkelt med en 
koder (roterende ring) og to trykknapper.

INFORMASJONS- OG 
VARSELLYS
er også integrert i 
A-stolpeskjermen som to LED-
ikonmatriser som lyser når det 
er nødvendig.
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KRAFT TIL  
Å UTFØRE  
ALLE OPPGAVER
Valtra T-serien er et godt valg for en 
rekke oppgaver som krever kraft, 
som løfting, lasting og trekking, uten 
at det går på bekostning av smidige 
bevegelser. Frontopphenget begrenser 
ikke forhjulenes utmerkede svingvinkel, 
og det gjør heller ikke frontlasteren. 
Med den kraftige hydraulikken foran og 
bak sparer du tid og penger, og i tillegg 
har du enkel kontroll selv med tyngre 
redskapskombinasjoner.
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1. Full elektrisk kontroll av løftekraften på opptil 2,5 tonn* 
med en multifunksjons-joystick

2. God sikt til lasteren, redskapene og arbeidet

3. Lock & Go (Lås og kjør): Rask montering og fjerning av 
lasteren

4. Frontlaster har en tredje funksjon som er tilgjengelig for 
flere oppgaver, selv slike som trenger konstant flyt eller 
ekstrem presisjon

5. Grenser for elektrisk strøm for lastefunksjoner og full 
kontroll (tid og strøm) for live 3

6. En ren og robust bjelkekonstruksjon med innkapslet 
røropplegg for tunge oppgaver

7. Opptil 160 (200) l/min hydraulisk effekt og en patentert 
hydraulisk assistent garanterer effektivitet når det er mye 
å laste

8. Et takvindu gir utmerket sikt oppover – nødvendig på 
grunn av løftehøyde på nær 5 m*

9. En stor, men smidig traktor (svingradius 5,25 m) gjør 
logistikken raskere

10. Stor akselavstand og tilstrekkelig vekt for god stabilitet 
under arbeid med frontlaster

Valtra Direct-, Versu- og Active-
modellene tilbyr lastfølende hydraulikk 
med høy kapasitet og 115 eller 160 l/
min hydraulikkpumper. I spesielle 
tilfeller kan selv 200 l/min velges. Det 
er egne oljer for giret og hydraulikken, 
opptil sju serviceventiler bak og fire 
ventiler foran. På Versu- og Direct-
modellene kan alle ventilene justeres 
elektronisk ved hjelp av SmartTouch-
brukergrensesnittet. I Active- og 
HiTech-modellene kontrolleres 
de bakre ventilene mekanisk, og 

frontventilene – for frontlaster, frontløft 
eller begge – kontrolleres elektronisk 
med joysticken på armlenet, og 
finjusteringen kan enkelt utføres med 
skjermen på A-søylen.

T-serien er en utmerket maskin for 
tunge redskaper og gir maksimalt 
grep takket være vektbalansen på 
40 %/60 %. Den integrerte frontheisen 
gir deg den høyeste løftekapasiteten 
på 51 kN og opptil 95 kN bak. Den 
unike løftehøyden på 890 mm gjør 

det enkelt å utføre tunge oppgaver. Et 
kraftuttak (PTO) med tre hastigheter 
med eller uten veiavhengig kraftuttak 
er tilgjengelig med alternative 
hastigheter. Valtras unike automatiske 
slureregulering (ASR) garanterer 
det mest effektive trekkraften ved 
å redusere unødvendig sluring. 
Systemet fungerer med alle redskaper, 
montert eller trukket, og er tilgjengelig 
for Active- og Versu-modeller (STD i 
Direct).

DEN SEKSSYLINDREDE T-SERIEN 
ER EN FLOTT LASTEMASKIN

*se egen brosjyre eller kontakt forhandleren for lastermodeller og 
spesifikasjoner
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VALTRA GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide er vår løsning for 
automatisk sporføring som er 
utviklet basert på tilbakemeldinger 
fra brukere. Vi ville forsikre oss om 
at registrering og konfigurering av 
kjørelinjer og grenser er så enkelt 
som mulig. Valtra Guide er din nye 
følgesvenn når du vil arbeide mer 
effektivt og få mer ut av åkeren 
din, samtidig som du bekymrer 
deg for mindre hull, overlapping og 
unødvendig kjøring på åkeren.

Valtra Guide bruker GPS-veiledning 
til å styre traktoren for deg. Den 
automatiske styringen følger 
kjørelinjer nøyaktig og reduserer 
overlappinger, slik at du sparer tid, 
drivstoff og penger. Siden du ikke 
trenger å fokusere på å styre, kan 
du konsentrere deg om redskapet, 
arbeide lengre dager, jobbe deg over 
større arealer og fremdeles være 
avslappet.

Med Valtra SmartTouch og ISOBUS kan du arbeide med alle 
ISOBUS-kompatible redskaper fra alle produsenter. Med 
SmartTouch kan du koble til redskaper raskt og enkelt, i tillegg til 
at det gir deg den høye kontrollen som presisjonslandbruk krever. 
ISOBUS-standarden (ISO 11783) er det som gjør dette mulig. 

ISOBUS gjør kompatible redskaper til «Plug and Play», så når du 
kobler redskapet til Valtra-traktoren, lastes alle relevante maskindata 
opp til terminalen umiddelbart.

Med TaskDoc® Pro er 
det mindre papirarbeid. 
Bare begynn å arbeide, 
så opprettes all 
dokumentasjonen du 
trenger automatisk. 
Når du er ferdig, kan 
dokumentasjonen 
overføres trådløst til 
gårdsstyringssystemet 
(FMS). Planlegg 
variable hastighetskart 
på gårdskontoret, og 
overfør dem til traktoren 
for å få automatisk 
kontroll. TaskDoc® Pro 
er enkelt og intuitivt.

En bedre livskvalitet er lett tilgjengelig. 
Smart Farming er nøkkelen til enklere 
arbeidsdager, større fortjeneste og 
maksimal presisjon. 

Alle smart-funksjoner kan kontrolleres 
med vårt nyskapende SmartTouch-
armlene. Oppgavene behandles 
med trykk og sveip, akkurat som 
smarttelefonen, men enda enklere. 

Smart Farming-funksjoner er også 
tilgjengelige på aktive modeller og HiTech-
modeller. De kan styres via den separate 
SmartTouch-utvidelsesskjermen.

Valtra Guide bidrar til å forbedre 
effektiviteten, redusere overlapp og øke 
komforten for føreren, uansett størrelsen 
på gården. Du kan velge mellom presisjon 
på meter, desimeter eller centimeternivå, 
avhengig av kravene og bruksområdet.

DIN INNEBYGDE 
SMART-
TEKNOLOGI
Valtra Smart Farming er et sett teknologier 
som fungerer sømløst sammen – Valtra 
Guide, ISOBUS, Section Control, Variable 
Rate Control og TaskDoc®. Et sentralt 
designprinsipp for våre teknologiløsninger 
er brukervennligheten. 

VARIABEL  
HASTIGHETSKONTROLL
Variabel hastighetskontroll justerer automatisk 
programhastigheten for redskapet i henhold 
til det planlagte oppsettkartet. Den bruker 
nøyaktig riktig mengde inndata til hver del av 
åkeren i henhold til dine planlagte rater – ikke for 
mye eller for lite, noe som sparer ressurser og 
forbedrer avlingens kvalitet og avkastning.

VALTRA AUTO 
U-PILOT STYR-
INGSSYSTEM 
FOR VENDETEIG
Med Auto U-Pilot starter 
sekvensen for styring av 
vendeteig automatisk 
når traktoren går over en 
angitt vendeteigslinje, 
noe som gjør arbeidet 
både helt nøyaktig og 
enkelt.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect er vår telemetriløsning 
som registrerer traktorens aktivitet og 
GPS-bevegelser hele tiden. Den kan vise 
historikk og sanntidsdata på den mobile 
enheten, og du kan få tilgang til dataene 
hvor som helst, når som helst. Ved hjelp 
av disse dataene kan du og Valtra-
servicepartneren forutse vedlikeholdsbehov 
og reagere raskere for å løse mindre 
problemer og unngå ekstra besøk hos ditt 
autoriserte servicesenter.

AGCO-telemetri for kunder
Helt kunde- og brukerstyrt 
brukeropplevelse

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
Med Section Control 
kontrolleres traktoren og 
redskapene automatisk for 
å levere riktige frøverdier og 
gjødselsverdier til hver del 
av åkeren, uten for mye eller 
for lite overlapping. Dette 
hjelper deg med å redusere 
innmatingskostnadene, 
forbedre avkastningen og 
maksimere fortjenesten.

DE FØRSTE 5 ÅRENE GRATIS

SMARTTOUCH-BRUKERGRENSESNITT  
PÅ VERSU- OG DIRECT-MODELLER
1. Utformingen gjør det enkelt å 

bevege spaken i alle fire retninger 
for å kontrollere traktorens 
hastighet.

2. Tre ventiler – etter eget valg – kan 
kontrolleres fra joysticken

3. Ytterligere fire ventiler 
kontrolleres fra de lineære 
spakene. 

4. Knappene og bryterne er 
utformet med en funksjon for 
første innfallsvinkel, og derfor ser 
knappene med ulike funksjoner 
forskjellige ut.

5. Tre programmerbare (M) 
minneknapper for betjening eller 
drift av traktoren (U-pilot).

6. Vendegir på kjørespak.

7. Ingen ekstra skjermer er 
nødvendige – Valtra Guide- og 
sikkerhetskameraskjermer 
er integrert i SmartTouch-
skjermen.

8. Bakre trekkstenger – den 
brukervennlige begrenseren 
gjør det mulig å utføre selv de 
minste justeringene av de bakre 
trekkstengene.

9. Den funksjonelle strukturen 
på armlenet gir godt grep i røft 
terreng og gir god støtte til 
armen.

10. Med Active og HiTech kan du 
også styre SmartFarming-
funksjonene via den valgfrie 
SmartTouch Extend-skjermen.

Enkel navigering i menystrukturen. Innstillingene er logiske og enkle å 
konfigurere ved hjelp av fingerbevegel-
ser. Alle innstillinger lagres automatisk 
i minnet.

Den 9-tommers berøringsskjermen, store 
kontroller, innstillinger og funksjoner er 
enkle å forstå.

Du kan tildele en hvilken som helst kon-
troll for å betjene alle hydraulikkfunksjo-
ner, inkludert hydraulikkventiler foran og 
bak, fronthydraulikk og frontlaster.

Konfigurer arbeidslysene enkelt med 
den 9-tommers berøringsskjermen. 
Premium og Premium+ arbeidslys 
omfatter også innstillbare svingelys 
som kontrolleres av hjulvinkelsensor på 
forakselen. 

Profiler for førere og redskaper som en-
kelt kan endres fra en hvilken som helst 
skjermmeny. Alle innstillingsendringene 
vil bli lagret i den valgte profilen.
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USLÅELIG VALTRA 
GIRKASSE
Valtra N-seriens girkasser er utviklet og produsert av 
Valtra, og femte generasjon har flere nye funksjoner. 
Med Valtra kan du kjøre Powershift-traktoren som en 
CVT. I automatiske modi skjer giringen avhengig av 
akselerasjon og dreiemoment, slik at du alltid får den beste 
drivstofføkonomien og kraften du trenger. Raskere endring 
av rekkevidde forbedrer kjøreopplevelsen på alle modeller, 
og med skjermen på A-stolpen kan du enkelt konfigurere 
maskinen for full ytelse.

Med Valtra N-serien leverer traktorens gir-
kasse automatisk den riktige kraften til job-
ben. HiTech-, Active- og Versu-modellene 
leveres med Powershift, og Direct-modelle-
ne leveres med Direct CVT. Versu og Direct 
leveres med det brukervennlige SmartTou-
ch-brukergrensesnittet som standard.

Femte generasjon av N-serien har flere nye 
funksjoner; ny maskinvare og programvare 

HITECH
• Femtrinns powershift

• Åpen 73/90 liter hydraulikk

• Mekaniske rundsleideventilkontroller

• Basic eller armlenekontroller

• Smart A-stolpeskjerm

VERSU
• Femtrinns powershift

• Lastfølende hydraulikk

• 115 lpm std pumpekapasitet

• 160 l /200 l pumper

• SmartTouch brukergrensesnitt

• Smart A-stolpeskjerm

ACTIVE
• Femtrinns powershift

• Lastfølende hydraulikk

• Mekanisk hydraulikkontroll

• 115 lpm standard pumpekapasitet

• 160 l / 200 l pumpe

• Smart A-stolpeskjerm

DIRECT
• Fire arbeidsområder

• Kraftig CVT

• Automatisk og manuell modus

• Lastfølende hydraulikk

• SmartTouch brukergrensesnitt

• Smart A-stolpeskjerm

som støtter friksjonsfri og raske endringer 
av arbeidsområde. Automatisk endring av 
gruppe kan stilles inn fritt etter førerens 
behov. I manuell modus kan Powershift-
spaken også endre gruppegiret. Du kan 
velge topphastigheten på alle modeller fra 
40 eller 50 km/t, og for større modeller er 
en høyhastighetsversjon på opptil 57 km/t 
tilgjengelig.
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STD Boost ECO BoostECO STD

ROBUST  
STAGE V-MOTOR

AGCO Power-motor i riktig størrelse
Hemmeligheten ved 6,6- og 7,4-liters 
motorene er at fortrengningen er ideell 
for effekten, noe som betyr effektiv total 
drivstofføkonomi og sterk trekkraft på alle 
motoromdreiningene.

Robust eksos-etterbehandling
Du kan kjøre traktoren uten å bekymre deg 
for overbelastede motorer og dyr service. 
Motorens etterbehandlingssystem rengjør 

eksosen i henhold til trinn V-standarden – 
uten at det går ut over sikten. 

Den beste totaløkonomien
I et samarbeid gjennom 70 år har 
Valtra og AGCO Power optimalisert 
drivstofforbruket til det mest effektive 
nivået. I tillegg har motorene i T-serien 
hydraulisk ventiljustering som gir lavere 
servicekostnader.

T-serien er en allsidig og smidig maskin som ikke firer på 
kraften på bakken eller kraftuttaket. Den 6-sylindrede trinn 
V-motoren med hydraulisk ventiljustering garanterer styrke 
som ikke tar slutt. 2000 bar innsprøytingstrykk sikrer maksimal 
presisjon og drivstofføkonomi. En turbolader i riktig størrelse 
med elektrisk bypassventil som gir høyt dreiemoment selv ved 
lavt turtall. Avanserte motorfunksjoner overholder de nyeste 
utslippsstandardene uten ekstra kostnader for deg.

T175 ECO-MODUS

SIGMA EFFEKT OG BOOST

Valtra T175e er en EcoPower-modell som gir 
deg muligheten til å velge en lav motorkurve 
for å optimalisere drivstofforbruket, og 
som er perfekt til tung trekking. Motorens 
dreiemoment øker mens toppturtallet 
reduseres med 20 %. Dermed reduseres 
også støy og vibrasjon, og drivstofforbruket 
blir 10 % lavere. Redusert turtall og 
stempelhastighet gir lengre levetid både for 
motoren og traktoren.

Når du trenger mer muskler, leverer Sigma 
Power ekstra kraft til kraftuttaksarbeid. 
En motorboost på 15 hk er tilgjengelig for 
T-serien. En startboostfunksjon gjør at du 
kommer i gang selv med tung last uten at 
det går ut over utslippskravene for trinn V. I 
T235-modellen er boosten 30 hk, og i T255-
modellen opptil 36 hk. Dette gir kraft til alle 
slags kraftuttaksbruk ved transporthastigheter.

13 MOTOR



ALLTID TILKOBLET. 
ALLTID I KONTROLL.
Du jobber hardt. Du arbeider i utfordrende og varierte omgivelser og 
utfører fem jobber samtidig, legger inn mange timer og kjører langt. 
Det er vår oppgave å gjøre din traktor til en best mulig opplevelse. 
Med konseptet Easy Connect, Care & Go får du uovertrufne praktiske 
løsninger som forenkler den daglige driften og vedlikeholdet uten 
å øke kostnadene. Den beste traktoropplevelsen er ikke bare 
maskinen, eller det øyeblikket du kjøper den – vi, partnerne våre og 
vårt enorme forhandlernettverk er her for å hjelpe deg gjennom hele 
traktorens levetid.

ENKEL DAGLIG SERVICE
Du trenger bare gjøre fem raske kontroller 
for å sikre en uavbrutt arbeidsdag.  
Alt vedlikehold er enkelt å gjøre.

Visuell kontroll av dekk og oljelekkasjer. 
Rengjør griller og radiator.

Kontroller kjølevæskenivået.

Kontroller drivstoff- og AdBlue-nivåene.

Kontroller motoroljenivået.

Kontroller giroljenivået.

14DEN BESTE TRAKTOROPPLEVELSEN
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

DU KAN SLAPPE AV.
DU HAR FULL 
KONTROLL.
Vi tror på en sømløs forbindelse mellom våre 
kunder, forhandlere, maskiner og Valtra-fabrikken. 
Når du er tilkoblet, kan du slappe av med Valtra 
Care i 5år eller opp til 2400timer. Vi tar vare på 
deg, så du kan ta vare på din virksomhet.

HOLD KONTAKTEN HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST.
Ved å velge Valtra har du tilgang til et lag av dyktige fagfolk 
som hjelper deg med å få mest mulig ut av virksomheten 
din. Du kan kontakte din lokale brukerstøtte via vår online 
kundeportal som også gir deg tilgang døgnet rundt 
til opplæringsprogrammer, kontraktsinformasjon og 
servicetilbud for maskinene dine. Valtra Connect registrerer 
kontinuerlig traktoraktivitet og GPS-bevegelser. Systemet kan 
vise historikk og sanntidsdata på mobilenheten, og du kan 
når som helst, og hvor som helst, få tilgang til dataene. Disse 
dataene gjør at du og din Valtra servicepartner kan forutse 
vedlikeholdsbehov og reagere raskere for å løse mindre 
problemer og unngå ekstra besøk til autorisert servicesenter.

DU KAN SLAPPE AV
Med Valtra Care garantikontrakter får du den ultimate 
trygghet mot ekstra reparasjonskostnader (gjelder ikke for 
slitedeler). Valtra Care gir deg mulighet til å sikre deg mot 
store uventede kostnader når du kjøper en Valtra traktor, eller 
når standardgarantien utløper. Alle N-serie traktorer i Norge 
har Valtra Care i 5år og opp til 2400timer.

MAKSIMAL TILGJENGELIG DRIFTSTID
Få full oversikt over kostnadene når du kjøper en Valtra-
maskin, og sørg for optimal ytelse samtidig som du 
garantert effektivitet og maksimering av restverdien! Valtra 
Go service sikrer regelmessig og grundig vedlikehold – 
noe som vil forlenge den pålitelige driften av din Valtra. 
Vedlikeholdskostnader er små sammenlignet med 
reparasjonskostnader som kan oppstå som følge av 
manglende vedlikehold. 

CONNECT
TRAKTORDATA, 

INFORMASJON OG 
TJENESTER.

CARE
FABRIKKUTVIDET 

GARANTI.

GO
VEDLIKEHOLDS-

KONTRAKT.
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FINANSIELL 
STABILITET MED 
KOSTNADKONTROLL
Det er ikke to gårder som er nøyaktig like. 
De har hver sine unike egenskaper og 
individuelle utfordringer. Derfor tilbyr vi en 
fleksibel løsning som hjelper deg med å 
holde deg oppdatert på kostnadene dine.

Pengestrømmen på en gård 
kan ofte være uforutsigbar 
og påvirket av mange 
eksterne faktorer. Årstider 
er forskjellige og prisene 
varierer, så det kan være 
vanskelig å holde seg 
oppdatert på økonomien. 
For å få suksess og ha ro i 
sinnet, trenger du finansiell 
stabilitet og full kontroll over 
kostnadene.

Maskiner og utstyr er både 
en viktig del og en stor 
kostnad for all gårdsdrift. Du 
trenger forskjellige løsninger 
i forskjellige situasjoner, 

for eksempel fleksible 
finansieringsmodeller. 

Finansieringen av en 
Valtra-maskin er nå enklere 
og mer fleksibel enn 
noensinne. Med leie-, kjøp- 
og leasing-programmet 
som tilbys av AGCO 
Finance, kan vi bygge en 
finansieringsløsning som 
dekker dine behov. Sammen 
med Connect, Care & Go er 
det den beste måten å holde 
bedriften kostnadseffektiv 
og stabil på.

LET’S TALK MORE!

LEASE
LEASE MED ELLER UTEN 

SERVICEKONTRAKT

LEIE
KORTTIDSLEIE 

INKLUSIVE TJENESTER
EIE TRAKTOR MED 

CONNECT, CARE AND OG

KJØPE
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DIN VALTRA-FORHANDLER

Hver Valtra-forhandler representerer den 
beste traktor og redskaps-ekspertise. 
De forstår både de tekniske aspektene 
relatert til traktoren, og de utfordringene 
du møter i ditt daglige arbeid. Du kan alltid 
henvende deg til din lokale forhandler og 
få den beste hjelpen til alt fra rådgivning, 
vedlikehold, reparasjon og reservedeler til 
kjøp av nytt utstyr. Valtra-forhandlere er 
uavhengige forretninger. AGCO reviderer 
sine forhandlere hvert år for å sikre at du får 
best mulig service.

ORIGINALDELER OG TILBEHØR AV HØY 
KVALITET – ALLTID TILGJENGELIG

Valtra’s omfattende reservedelsystem 
leverer de delene du trenger så raskt som 
neste morgen! Dette hjelper deg med å 
holde traktoren din produktiv midt i travle 
vår- og høstsesonger. AGCO Parts etiketten 
sikrer at du får originale Valtra reservedeler 
som er grundig inspisert og testet.

AGCO GJØR DEM USLÅELIGE,  
VI GJØR DEM RIMELIGE.

Hos AGCO Finance skreddersyr vi din 
personlige finansieringsløsning basert 
på kontantstrøm og drift. Fortell oss hvor 
mye du har råd til på månedsbasis, og 
vi vil opprette en fleksibel betalingsplan 
i henhold til dine forretningsbehov, og ta 
hensyn til sesongvariasjoner.

For å toppe tilbudet tilbyder vi også 
finansieringstjenester som leasing, utleie 
og forsikring. Tjenestene varierer fra land til 
land, så sjekk nærmeste forhandler for hva 
som er tilgjengelig. 

VALTRA TEAM 

Valtra Team er vårt kundemagasin som 
publiseres to ganger i året. Hver utgave 

inneholder nyttig informasjon om de nyeste 
innovasjonene, inkludert de nyeste og mest 
effektive arbeidsmetodene. Du kan også få 
tilgang til magasinets arkiver på Internett og 
lese artiklene som interesserer deg mest fra 
år 2000 og opp til siste utgave.

AGCO ACADEMY 

Traktorer og tilhørende teknologier, spesielt  
presisjonsteknologi, utvikler seg i et raskt 
tempo. Valtra Academy lærer kontinuerlig 
opp Valtra-forhandlere og servicepersonell, 
slik at du får førsteklasses og oppdatert 
ekspertise fra dag én.

VALTRA COLLECTION 

Valtra Collection tilbyr høykvalitets klær og 
tilbehør til arbeid og fritid. Materialene og 
detaljene er nøye valgt. Klærne gjenspeiler 
Valtra’s moderne designspråk, med lette, 
men ekstremt slitesterke materialer som 
kombinerer stil og funksjonalitet.
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COST-EFFECTIVE 
OPTIONS TO MEET 
YOUR NEEDS
Det å bygge din maskin med Valtra er en opplevelse i seg selv. Vi 
tilbyr hundrevis av ulike tilbehør og alternativer å velge mellom, 
og legger til et uendelig antall ulike kombinasjoner. Fordi det kan 
være vanskelig å plukke ut og velge, tilbyr vi nå kostnadseffektive 
opsjonspakker som kan hjelpe deg med å ta avgjørelser. 

Opsjonspakkene gjør det enklere å spesifisere en ny traktor. Det 
er ikke noe viktig å legge merke til, og traktorens annenhåndspris 
er også tatt hensyn til. Når utstyret kjøpes som en pakke, er 
det rimeligere enn å bestille separat. Det beste av alt er at 
alternativpakkene ikke begrenser deg til å velge flere funksjoner 
fra Unlimited Studio.

VELG EN 
ALTERNATIV PAKKE
Velg en kostnadseffektiv 
alternativpakke som 
dekker dine behov.

1

VELG FRONTLASTER
N-serien er frontlasterkon-
gen, og frontlasterpakken 
låser opp hele utvalget av 
muligheter. Traktorens gode 
sikt og smidige svingradius 
kompletteres perfekt med 
tilleggspakken, som omfatter 
et fabrikkmontert og testet 
frontlaster og underramme-
sett.

2

TILPASS TIL  
DINE BEHOV
Du kan legge til Valtra 
Unlimited-alternativer 
i en hvilken som helst 
tilleggspakke for å 
skreddersy traktoren til dine 
behov. 

3
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• Full Valtra Guide 
centimeternøyaktighet med 
Novatel eller Trimble antenne

• Wayline Assistant

• Valtra Section Control 36 + VRC 
5-produkter

• Lisens for SmartTouch Extend

• TaskDoc Pro

• Auto U-Pilot

• TaskDoc Pro serverlisens 1 år

• DKE-agrirouter 1 år

• Alle alternativer fra teknologi og 
Technology Pro

• Førsteklasses interiør

• Radio- og telefonkontroll via 
SmartTouch (Versu& Direct)

• Automatisk klimaanlegg + 
nedre varmerenhet

• Vindusvisker høyre side

• Foraksel 4WD kraftig Hi-Lock med 
styringssensor (bare N135H,A,V)

• AIRES forakselfjæring og trykkluftsystem

• Bred vindusvisker

• Førerhus med fjæring

• Sete, Air Suspended+ eller Valtra 
Evolution

• Work Light Premium eller Premium+ 
med LED-lys

• Full Valtra Guide: Ett av fire 
alternativer med Novatel- eller 
Trimble-antenne

• ISOBUS bak

• AutoControl D, balansekontroll 
+ hjulsluringsregulering bak med 
radarsensor

• Automatisk slureregulatorsystem 
(Versu og Direct)

• Strømuttaksett

• Alle alternativer fra Comfort

• Fullstendig Valtra Guide-
presisjon på centimeternivå med 
Novatel eller Trimble antenne

• Wayline Assistant

• Presisjonslandbruk: Ett av fire 
alternativer for Section Control 
eller Section Control & Variable 
Rate

• SmartTouch Extend

• TaskDoc Pro

• Auto U-Pilot

• Alle alternativer fra komfort og 
teknologi

COMFORT PROCOMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY PRO X

19 PAKKER MED TILLEGGSUTSTYR
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DU FINNER ARBEIDET. 
VI FINNER VEIEN.

YTELSE TIL ALLE FORMÅL 
Unlimited Studio kan bruke alt tilbehør 
og utstyr som ikke er tilgjengelig 
direkte fra produksjonslinjen i den 
vanlige produksjonsprosessen. Med 
Valtra Unlimited er traktoren din et ekte 
flerbrukskjøretøy som er bygd i henhold 
til spesifikasjonene du har gitt, med den 
designen, komforten og funksjonene du 
trenger for å yte i alle miljøer. 

FABRIKKMONTERT
Alt tilbehør og utstyr som monteres 
av Valtra Unlimited Studio dekkes av 
fabrikkgarantien, og vi leverer også 
alle service- og reservedeler til dem. 
Tilbehøret og utstyret som er tilgjengelig 
fra Unlimited Studio omfatter ekstra lys, 
sentralsmøring, stereosystemer og mye 
mer.

En traktor er den perfekte maskinen til kommunalt arbeid, skogbruk, 
flyplassvedlikehold og forsvar. På grunn av endrede arbeidsbehov eller 
ønske om å skille seg ut fra mengden er det alltid en grunn til å gå til 
Unlimited. Hva trenger du? Hva har du drømt om? 
Ferdig og gjort. Vi gjør det mulig.

20UNLIMITED
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SKOGBRUK
For krevende arbeid og ujevnt terreng

Reglene for kommunale maskiner krever 
særskilt bruk. Valtra Unlimited Studio 
har spesielle farger, varselsfarger og 
-lys, varselskilt og andre funksjoner 
som øker sikkerheten. Ved å erstatte 
spesialkjøretøy, for eksempel veihøvler 
og feiemaskiner, med en traktor, 
kan du øke effektiviteten betraktelig, 
både økonomisk og med hensyn til 
produktivitet.

Med TwinTrac og en Skyview-
førerhytte er N-serien et flott valg for 
skogsoppgaver, men med Unlimited 
kan du få enda mer ut av maskinen. 
En Kesla-kran kan fabrikkmonteres 
med et skogsmonteringssett, med 
enkle løsninger for frakobling. 
Skogsdekk og LED-arbeidslys gir 
komfort, og i SmartTouch-modeller kan 
skoglasterkontrollene integreres sømløst 
i det ergonomiske Valtra-armlenet.

KOMMUNE
365-dagers flerbrukskjøretøy

Bruk i forsvaret krever et kjøretøy med 
spesielle evner. Du trenger sikkerhet, 
stor drivstoffkapasitet, flere redskaper 
og komfort for de som arbeider. 
Dette gir rask arbeidstempo, store 
arbeidsområder og lange transitter. Med 
individuelt utvalgte funksjoner, ekstrem 
manøvrerbarhet og kraftig trekk- og 
lastekapasitet kan Valtra Unlimited 
traktorer og utstyr erstatte andre kjøretøy.

FORSVAR
Et ekte flerbrukskjøretøy

En traktor kan enkelt erstatte lastebiler 
på flyplasser på grunn av allsidigheten 
og egnetheten. Med riktig verktøy som 
ploger, feieblåsere og gressklippere, 
kan Unlimited-traktoren brukes hele 
året. Med funksjoner som flyplassradio, 
riktige dekk og lys og bestemte farger, vil 
maskinen være perfekt for vedlikehold av 
flyplassen.

FLYPLASSVEDLIKEHOLD
Det samme som en lastebil og mye mer
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Min 5140 - Max 5360 mm

TEKNISKE SPESIFIKA-
SJONER FOR N-SERIEN

MODELL
HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT

T145-T255

DIMENSJONER MER 600/65R28 + 710/70R38

Akaselavstand [mm] 2995

Lengde (uten trepunktshydraulikk foran) 5800

Transportlengde, med trepunktshydraulikk foran 5360

Høyde, uten Valtra Guide boks, [mm] 3130

Bredde, maks. [mm] 2550

Svingradius [m] 5,25

Bakkeklaring under midten [mm] 560

Bakkeklaring bak (uten  trekkrok) [mm] 600

Vekt (fulle tanker, + fører] [kg] 7300

Vektfordeling, foran/bak [%] 40/60

Maks. totalvekt [kg] 13500

Drivstoffkapasitet, basic [l] 380

Drivstoffkapasitet, ståltank [l] 250

AdBlue, kapasitet [l] 70

Min. dekkdimensjon (bak SRI 875) 540/65R28 + 650/65R38 

Maks. dekkdimensjon (bak SRI 925) 600/65R28 + 710/70R38
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Min 2200 - Max 2550 mm

155-271  HK

Netto driftsvekt 7300 kg

Maks. totalvekt 13500 kg

Bredde, bakskjermer:

A:  skog 2081 mm
B:  smal 2280 mm
C:  bred : 2550 mm

Se spesifikasjonstabellen for ytterligere motordata.  Boost-verdiene er tilgjengelige 
både i åker- og veihastighet, samt i Sigma Power (tilleggsutstyr) når kraftuttaket brukes. 
For modellene T195, T215, T235 er Sigma Power STD, og boost-effekt med opptil 
250 hk kan også nås ved stasjonær kraftuttaksbruk. T255: Boostverdien er 250 hk for 
trekkraft i åkeren. T235 direkte: Boostverdien er 230 hk for trekkraft i åkeren. 

MODELL
MAKS STYRKE MAKS. BOOST STYRKE MAX. TORQUE NM

HK kW HK kW STD BOOST

T145 155 114 170 125 640 680

T155 165 121 180 132 680 740

T175e
ECO 175 129 190 140 850 900

STD 175 129 190 140 740 780

T195 195 143 210 154 800 870

T215 215 158 230 169 870 910

T235 (HiTech/Active/Versu) 235 173 250 184 930 1000

T235 Direct 220 162 250 184 900 930

T255 (HiTech/Active/Versu) 235 173 271 199 930 1000
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MODELL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255

MOTOR

AGCO Power-motor type T145, T155 66 LFTN-D5  

AGCO Power-motor type T175 – T255 74 LFTN-D5  

Antall sylindere (volum, liter) 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4)

Motorturtall ved maks. effekt [r/min] 1900

motorens nominelle turtall [r/min] 2100

motorturtall ved maks. dreiemoment [r/min] 1500

T175 Eco-modus maks. effekt ved [r/min] 1700

T175 Eco-modus maks. dreiemoment ved [r/min] 1100

Tomgang [r/min] 850

Lav tomgang (vendegirspak på P) [r/min] 650

Oljeskiftintervall (t) 600

Utslippsgrad Stage V

Eksosrengjøringssystem DOC + DPF + SCR

TRANSMISJON

Antall gir 30+30R CVT

Med krypegir STD -

Antall arbeidsområder 4 (A, B, C, D) 4

Antall Powershift-gir / område 5 -

STD-hastigheter ved 2100 o/min med krypegir [km/t] 0.6-401 eller 0.7-50 eller 0.7-572 0.03-40/50/57

Topphastighet 43 km/t/ som oppnås ved [r/min] 1900 eller 15001 1700

Topphastighet 53 km/t ved [r/min] (ekstrautstyr) 1970 1800

Laveste krypegir-hastighet ved 2200 o/min [km/t] 0.6 eller 0.7 0.03

Forakselfjæring Pneumatikk, aires

MODELL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255

HYDRAULIKK

Løftekraft bak, (maks. kN) 81 81 or 95

Løftekraft hele løfteområdet, [ kN] 75 75 or 89

Løftekraft hele løfteområdet, [foran, KN] Tilleggsutstyr, max 51

Type hydraulikk Åpent senter Lastfølende

Hydraulikkpumpekapasitet maks. [l/min] 73(90) 115 (160, 200)

Transmisjon og hydraulikkoljer Felles olje Separate oljer

Antall mekaniske serviceventiler bak 2, 3 eller 4 --

Antall elektriske serviceventiler bak -- 2…5

Antall AV/PÅ-ventiler bak -- 1

Antall elektriske serviceventiler FREMRE 2,3 eller 4

Transmisjon og hydraulikkoljer 40 47

KRAFTUTTAK

2 hastigheter ved motorturtall [r/min] 540@1890 + 1000@1897

3 hastigheter ved motorturtall, ekstrautstyr [r/min] 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522

3 hastigheter + bakkehastighet, ekstrautstyr med GS-utveksling 41,03 (40 km/h) eller 40,79 (50 km/h)

Fremre kraftuttak, ekstrautstyr, hastighet ved eng. 
hastighet [r/min] 1000@2000

GRENSESNITT

Valtra-ARM (armlenekontroller) Tilleggsutstyr --

Valtra SmartTouch-brukergrensesnitt -- STD

Valtra Connect Tilleggsutstyr

Valtra Guide-alternativer Tilleggsutstyr

1) Alternativ EcoSpeed 0,7-40 (laveste hastighet 0,7 km/t)  2) Høyhastighetsmodell, T175 og større
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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

Traktorene som vises i denne brosjyra kan være utstyrt med spesielle tilvalg.
Endringer kan forekomme  alle rettigheter reservert.

Du tøyer grensene hver dag.

Du jobber i utfordrende miljøer, klima og landskap.
Du jobber hardt, legger inn mange og  lange timer og kjører store avstander.

Du har oppgaver som krever fart, kraft og presisjon.

For å ha full kontroll, fortjener du en visjonær partner.
For å alltid være tilkoblet, trenger du den smarteste maskinen.

Derfor stoler du på Valtra.

Vi jobber hardt for å gjøre hardt arbeid lett
Vi finner nye måter å løse dine utfordringer på.

Vi lager maskiner som er tøffe på utsiden og smarte på innsiden.

Maskinene våre er bygget for å vare.
Bygget for å jobbe. Bygget for deg.

er en verdensomspennende 
merkevare for AGCO.


