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Du kan nu overvåge traktorens tilstand i realtid. Hvis der 
opstår en fejlfunktion, er hjælpen lige ved hånden med  
det samme, og årsagen til fejlen kan findes på kort tid.
Valtra Connect er en ny, fjernstyret telemetritjeneste til traktorer, som alle kan 
bruge. Tjenesten leverer helt op til 154 forskellige oplysninger til kunden og  
serviceteknikeren på en enkelt og brugervenlig platform. Systemet kan  
bruges på mange forskellige måder, til forskellige opgaver og situationer. 
Traktorejeren kan for eksempel have realtidsadgang til oplysninger om,  
hvor traktoren befinder sig eller hvordan tankning af brændstof bør planlægges.

HOLD STYR PÅ DIN TRAKTOR
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HURTIG OG BRUGERVENLIG 
VEDLIGEHOLDELSE
Valtra Connect gør det hurtigere og nemmere at vedligeholde traktorerne.  
Det er en tjeneste, der giver din lokale Valtra forhandler adgang til en 
lang række datapunkter, der inkluderer alt fra olietemperatur og ladetryk 
til PTO-hastighed og transmissionsstatus. Takket være den omfattende 
mængde oplysninger, som serviceteknikeren nemt og hurtigt kan  
få adgang til, kan årsagerne til fejlfunktion findes på kort tid.

VALTRA CONNECT
Realtidsdata  

Fjernadgang til data  

Historikdata  

Servicekoder  

  GPS-lokation  

Kundebrugerflade  

Mobil brugerflade  

Analyse af data  

Behov for service og vedligeholdelse/
realtidsadgang til driftstimer  

Tjeneste til traktordiagnosticering i realtid og et værktøj til indledende analyse
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SKRÆDDERSYET TIL EFFEKTIV VEDLIGEHOLDELSE
Når man bruger Valtra Connect, ændrer det ikke arbejdsprocessen ved vedligeholdelse, men tjenesten 
tilbyder hjælp, når som helst der er behov for det. Valtra Connect kan bruges til at spare tid, når der 
opstår fejl, fordi tjenesten hjælper med at finde frem til årsagerne til fejlfunktionen på kort tid.  
Valtra Connect gør vedligeholdelsesarbejdet nemmere og hurtigere.

Besked fra traktoren Systemet/serviceteknikeren får besked 
omgående, hvis der opstår en fejl  

på kundens traktor

Via adgangen til præcise 
data kan årsagerne til 

fejlfunktioner identificeres  
på kort tid

Fejlen udbedres

Hvilke fordele giver Valtra Connect under service og vedligeholdelse?
Valtra Connect leverer vigtige oplysninger om traktorens funktioner, så det er nemt at se det antal ser-
vicekoder, kundens traktor angiver, og hvor alvorlige, de er. Med Valtra Connect kan serviceteknikeren se 
nærmere på en bestemt traktor. Valtra Connect giver også besked, hvis fejlen på traktoren allerede er ved 
at blive undersøgt. Visningen gør det muligt for serviceteknikeren at få overblik over det antal traktorer, der 
skal udføres service på og for at finde de reservedele, der passer til netop den traktor.



5

SPAR PÅ FEJLSØGNING
Ved hjælp af Valtra Connect får serviceteknikeren omgående besked, hvis der opstår en fejl på kundens traktor. Fejlfinderen i 
Valtra Connect angiver faktuelle oplysninger om årsagerne til fejlen, så fejlfindingen kan påbegyndes med det samme.

Valtra Connect kan registrere flere forskellige signaler fra en traktor
Valtra Connect viser blandt andet traktorens o/min., ladetryk og batterispænding, samt mange flere signaler alt efter hvad  
man vælger. Serviceværkstedet har mulighed for at aflæse de nødvendige data for at lave fejlsøgning så effektivt som muligt.  
Fejlsøgning via en online opkobling imens traktoren kører giver mindst mulig opholdsforstyrrelser i det planlagte arbejde.

Alarm Traktorens placeringValgte signalerValgte signaler
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MOBILAPP GØR DEN DAGLIGE BRUG AF 
TRAKTOREN NEMMERE
Mobilappen er nem at bruge, og den tjekker blandt 
andet, hvor traktoren befinder sig og hvornår det vil være 
praktisk at planlægge tankning af brændstof. Tjenesten 
registrerer forskellige data, der kan bruges til for eksempel 
arbejdsplanlægning og fakturering.
Når der opstår en fejl, sendes oplysningerne om fejlkoden 
direkte til din telefon. Det er nemt at oprette flerbrugerkonti 
til eksempelvis en virksomheds medarbejdere. Du kan 
oprette en ny brugerkonto på www.valtraconnect.com.

AD BlueBrændstof     Tidsregistrering Traktorens 
placering og 

rute
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RuterBrugeradministration Historikdata Traktorens placering

BRED VIFTE AF OPLYSNINGER
Valtra Connect har en bred vifte af forskellige oplysninger, afhængig af traktormodellen.  
Systemet kan bruges på mange forskellige måder, til forskellige opgaver og situationer. 
Ved hjælp af Valtra Connect kan brugeren få hjælp til at planlægge, samt få overblik over  
sine Valtra traktorer.

Valtra Connect giver også besked, hvis der opstår en fejl og fortæller hvornår traktoren har brug for 
vedligeholdelse. Derudover gemmer Valtra Connect også oplysninger fra traktoren, som brugeren kan 
tilgå på et senere tidspunkt. 
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www.valtra.dk

VALTRA CONNECT


