
A-SERIEN
75 - 130 HK

YOUR
WORKING
MACHINE



EN
ARBEJDSHELT.
Din jord er dit liv.
Din gård er dit fundament.
Din afgrøde er din karriere.
Din traktor er dit forretningsværktøj.

Det er derfor, det er en Valtra.
Som en håndværkers pålidelige værktøj, giver din Valtra dig tilliden og maskineriet
til af få arbejdet gjort. Hver dag. Hver gang. I ethvert arbejdsmiljø.

Hos Valtra, har vi altid valgt vores egne veje – fordi sådan er vejene,
hvor vi kommer fra. Vi tøver ikke med at gå den ekstra mil for dig.
Vi gør tingene på denne måde, fordi det er den bedste måde.
Og fordi vi tror på at få tingene gjort.

Du går ikke på kompromis. Det gør vi heller ikke.

Få arbejdet gjort.
Få en Valtra.
Your working machine.
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PAS PÅ HVAD DU 
ØNSKER.
DU RISIKERER
AT FÅ DET.
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Vi taler ikke meget, men vi lytter. Det er derfor, vi kender 
vores kunder. Vi ved, hvad det vil sige at arbejde dag og 
nat, sommer og vinter. Vi kender til at balancere arbejde 
og behov, uden at gå på kompromis med nogen af 
delene. 

Vi ved, der er tre ting du søger, når du vælger en Valtra:

Den skal være pålidelig, hver dag, år ud og år ind. Den 
skal være nem at bruge, når du arbejder hårdt. Og den 
skal have de lavest mulige samlede driftsomkostninger.

Det er sådan, vi byggede den helt nye fjerde generation 
af Valtra A Serien. Den har mange af de samme 
funktioner som storebrødrene, N og T Serien, men i en 
meget kompakt form. Den er sjov at køre, let og adræt, 
men den lægger kraft i jorden, og har masser af effekt til 
rådighed til moderne redskaber.

5

A-Serien / 75 - 130 hk



DU FÅR HVAD DU BETALER FOR.
OG MERE TIL.
Du arbejder hårdt for din indtjening, og kræver at få det bedste for 
dine penge, når du bruger dem. Med en A Serie traktor tæller hver 
en krone. Hver dag, hver sæson, er A Serien din arbejdsmaskine. 
Valtras helt modulære design betyder komplet tilpasningsevne til 
dine behov. Modulerne fungerer som byggesten ved konfigurationen 
af traktorerne, der giver et udvalg af produktspecifikationer, som er 
omhyggeligt designet til at sikre dig maksimal værdi. Det er nemt at 
bygge din egen Valtra A Serie, som passer præcist til dit landbrug. Med 
A Serien skal du ikke arbejde hårdere. Fordi du arbejder smartere.
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Pålidelighed, år efter år
Vi ved, at hvis vi vil have jobbet gjort rigtigt, må vi hellere 
gøre det selv. Det er derfor, vi selv producerer de vigtigste 
komponenter til vores traktorer. Vi har selv designet og 
udviklet det intelligente chassis, den robuste transmission 
og det rummelige førerhus. AGCO Power, “Sisu”, har været 
Valtras motor i mere end 60 år. Det er motoren, der sætter 
industristandarden for pålidelighed.

Brugervenlighed til ethvert job
A Serien har styrken til at trække en plov og fleksibilitet til 
fodring af din bestand. Den giver et fremragende udsyn 
under præcisionsarbejde og alsidighed ved effektkrævende 
redskaber. Betjening af transmissionen kan ikke være 
nemmere. Traktoren er temmelig kompakt udvendig, men 
indvendigt har førerhuset masser af plads og komfort. Daglig 
vedligeholdelse er enkel: kontrol af brændstof, olie og andre 
væsker tager næsten ingen tid.

Lave samlede ejeromkostninger
Samlede ejeromkostninger handler om det store billede, men 
også om de små detaljer. Det vigtige er at have en robust 
og pålidelig maskine, der er bygget til den opgave, der skal 
løses. Vi er gået endnu længere ved udvikling af innovative 
teknologier og tjenester, end blot det at styrke din indtjening. 
SCR AGCO Power motorer giver dig den bedste overordnede 
likvide økonomi.  Med Valtra Care som altid er inkluderet i 
prisen på en landbrugstraktor samt en eventuel serviceaftale 
har du styr på dine vedligeholdelse omkostninger. AGCO 
Finance hjælper dig med at finde en optimal løsning for din 
investering. Endelig er din Valtra forhandler altid til rådighed 
for at sikre optimal ydeevne og den bedste vidersalgsværdi 
for din traktor.

Alle områder har 12 + 12R transmission med seks hastigheder i hvert af de to hastighedsområder, og krybegear som ekstraudstyr.
M-chassiset er også tilgængeligt med HiTech 4 transmission med fire områder og fire powershift-gear og valgfri krybegear.

Motoreffekt 75, 85 eller 95 hk
Nye 3-cylindrede motorer i Compact-serien 
fra
AGCO Power
Akselafstand 2.250
Valtra Power Shuttle (eller mekanisk 
vendegear) transmission 12 + 12R
Meget nemt at betjene

Motoreffekt 100 eller 110 hk
Nye 4-cylindrede motorer i Compact-serien fra
AGCO Power
Akselafstand 2.430
Valtra Power Shuttle (eller mekanisk vendegear) 
transmission 12 + 12R
Valtra HiTech 4 med koblingsfri 16 + 16R 
transmission
Meget nemt at betjene

Motoreffekt 120 eller 130 hk
Nye 4-cylindrede motorer i Compact-serien 
fra
AGCO Power
Akselafstand 2.500
Valtra Power Shuttle (eller mekanisk 
vendegear) transmission 12 + 12R
Meget nemt at betjene

75 - 95 hk, S-chassis 100 og 110 hk, M-chassis 120 og 130 hk, L-chassis

BYG DIN EGEN VALTRA A-SERIE
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DU FINDER ARBEJDET.
VI FINDER METODEN

Der er hundredvis af maskinejere med tusindvis af helt 
forskellige opgaver. Derfor tilbyder Valtra Unlimited 
ubegrænsede løsninger. Det handler ikke kun om at vælge 
en bestemt farve eller om en ny funktion. Det drejer 
sig om nye muligheder, om at finde nye måder at være 
professionelle og nye måder at være mere produktive 
på. Det være sig inden for landbrug, skovbrug, kommune, 
logistik eller en helt anden type arbejde, med det rigtige 
udstyr bliver enhver Valtra traktor det mest alsidige 
arbejdsmaskine du kan få.
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FANTASTISKE IDEER
I EN KOMPAKT PAKKE.

A Serien deler mange funktioner med sine 
prisvindende storebrødre, mens den har 
mere kompakte dimensioner for enestående 
funktionalitet og håndtering. Formen følger 
funktionsfilosofien, og har drevet designet og 
produktionen af hver eneste komponent i den 
nye traktor. Som sædvanlig er vi ikke gået på 
kompromis med vores mindste 3- og 4-cylindrede 
arbejdsmaskiner.
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DESIGNET TIL PRAKTISK ANVENDELIGHED
Essensen af det skandinaviske design er 
meget mere end blot det smarte udseende. 
Det handler om intelligente løsninger, der gør 
det daglige arbejde nemt og effektivt uden at 
koste mere. Det kileformede førerhus gør det 
nemmere at arbejde på snævre gårdspladser, 
ligesom det leder vand og sne eller grene væk. 
For at gøre betjeningen lettere, er A-serien 
tilgængelig med Valtras vendegearshåndtag 
med det integrerede håndbremse funktion. 
Rattets position kan let justeres ved tryk på 
fodpedal. Adgangen til førersædet kan ikke 
blive nemmere.
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PRISBELØNNET
DESIGN DER GØR EN 
FORSKEL.
Det helt nye førerhus tilbyder et moderne og 
komfortabelt arbejdsmiljø til de lange arbejdsdage i 
marken. Som de prisbelønnede succeser med N- og T 
Serien giver A Seriens førerhus fremragende udsyn, 
komfort og plads.

DESIGNET TIL PERFEKT UDSYN
Det nye førerhus med seks stolper er designet til et 
enestående udsyn hele vejen rundt, dag ind og dag 
ud.
Vi kalder det et 365 dages udsynskoncept:
• Det unikke gennemførte A-stolpedesign forbedrer 

udsynet fremad.
• Den opadbuede forrude og det store tagvindue 

(ekstraudstyr High Visibility tag) giver et 
enestående udsyn til frontlæsseren.

• På grund af de kompakte dimensioner af 
motorens antiforureningssystem har A Serien en 
skrånende motorhjelm, og med sit 4. generations 
udseende og design det bedste fremadgående 
udsyn på markedet.

• Perfekt arbejdslys og klassens førende nær- og 
fjernlys.

• Den store bagrude og det korte tag giver et 
enestående udsyn bagud, specielt med det 180° 
drejbare sæde til specialopgaver som skovbrug.

DESIGNET TIL KOMFORT
Ergonomi og et lavt støjniveau på kun 75 dB, der er 
enestående i sin klasse, gør A Serien komfortabel i 
alle situationer. Med en 25 cm større bredde og kun 
3 cm længere end sin forgænger, er dette kompakte, 
men rummelige førerhus designet til at give mere 
plads, når det er påkrævet. Førerhusets opbygning 
er smal fortil, hvilket gør det nemmere at manøvrere i 
trange områder som i stalde og i tæt skov. I førerens 
skulderlinje er førerhuset bredest, hvilket giver 
en maksimal arbejdskomfort og samtidig megen 
opbevaringsplads. Det smarte design betyder også, 
at der er plads til et velaffjedret instruktørsæde. 
Som ekstraudstyr giver det nederste varmeapparat 
til fødderne ekstra komfort under arbejdet på 
de kolde vinterdage – ligesom klimaanlægget 
i sommervarmen. Til ekstra komfort er HiTech 
4-modellerne tilgængelige med kabineaffjedering 
som ekstra udstyr

DESIGNET TIL HOLDBARHED
Det nye førerhus er designet med kurvede profiler 
og de automobillignende dybtliggende dele.  Dette 
giver en mere fast struktur uden vibrationer og 
ekstra støj. Den fremragende produktionskvalitet 
sikrer tætte døre og vinduer og giver en solid basis 
for monteringsbeslag.
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DESIGNET TIL
AT BRINGE ET BUDSKAB.
A Seriens førerhus er helt 
nyudviklet, og giver den mest 
anvendelige plads for føreren i sin 
klasse.  Materialer i høj kvalitet og 
design er til stede i alle detaljer, 
fra den præcist fremstillede 
nye rammekonstruktion til det 
moderne instrumentbræt.  Der er 
både analoge og digitale skærme 
til de avancerede funktioner, 
som f.eks. performance monitor 
(ekstraudstyr), der holder føreren 
opdateret om brændstofforbrug og 
bearbejdet areal. 

1. Knap til områdegear
2. HiShift-knap
3. Powershift knap
4. Kontakt til autoskifte
5. Kontakt til krybegear 
6. Gashåndtag
7. Testkontakt til påhængsbremser
8. Hukommelsesknap for 

motoromdrejninger
9. Kontakt til 4WD (firehjulstræk)
10. Kontakt til differentialespærre
11. Håndtag til fjernudtagsventiler
12. Joystick inklusiv trykknapper til 3. og 4. 

funktion
13. Tænd / sluk for frontlæsser
14. Hydraulisk redskabslåsning for 

frontlæsser
15. Frontlæsser SoftDrive
16. Kontakt til kombination af hydrauliske 

pumper (98 liter) “

Førerplads 
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Valtras traktorer leveres med fabriksmonterede frontlæssere, der 
ubesværet integreres i chassiset ved samlebåndet. Dette sikrer 
monteringskvalitet og ergonomisk designet betjening. Da frontlæsseren 
er en integreret del af traktordesignet, får frontlæsseren ingen indflydelse 
på traktorens venderadius. A Seriens rummelige førerhus er designet til at 
give et enestående udsyn ved arbejde med frontlæsseren, og High Visibility 
tagvindue som ekstraudstyr forbedrer udsynet endnu mere.

Vi kan med overbevisning påstå, at som frontlæssertraktor er A Serien 
den bedste på markedet. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, 
at mere end halvdelen af Valtra A Serie traktorer er blevet bestilt med en 
fabriksmonteret frontlæsser.

FABRIKSMONTERET FRONTLÆSSER.
DESIGNET SOM PERFEKT
SUPPLEMENT TIL 
YOUR WORKING MACHINE.
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STÆRK OG EFFEKTIV. En veltilpasset, solid, holdbar og let vedligeholdt arbejdshest i 
moderne stil – Valtra A Serien er i sandhed et alsidigt værktøj 
til forstærkning af din indtjening. Hvad enten den bruges 
som hovedmaskine eller som en del af en større flåde, sikrer 
kombinationen af de helt nye AGCO POWER motorer, det komplet 
nye førerhus og de helt nye tværaksler, fremstillet specielt til 
sektoren for 75 - 130 hk, at A Serien leverer varen.
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AGCO POWER - MOTOR,
DEN KOMPROMISLØSE
KØREOPLEVELSE.

Berømte for deres pålidelighed, holdbarhed 
og brændstoføkonomi er 3,3 liter og 4,4 liter 
AGCO POWER motorer miljøvenlige og lydsvage 
samtidig med, at de leverer et stort moment i 
et bredt hastighedsområde. Valtra A Serien er 
en fornøjelse at køre og nemme at håndtere på 
grund af deres uovertrufne motoregenskaber.
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Den helt rigtige størrelse
AGCO POWER motoren er kendt for at give en optimal 
løsning til hvert effektsegment. En af dens styrker er 
det ideelle slagvolumen-effektforhold, der resulterer i en 
overordnet god brændstoføkonomi (diesel + urea), stærk 
trækkraft samt uovertruffen holdbarhed.

SCR-only teknologi
Vi havde allerede vores første SCR-udstyrede traktorer i 
serieproduktion i fuld skala i begyndelsen af 2009, og har 
været markedsførende inden for SCR-teknologien lige siden. 
Nu, med den nye AGCO POWER motorserie, introducerer 
vi en af de første trin 4 kompatible traktorer i området 
omkring 100 hk. Med en videreudvikling af vores kendte 
SCR-only teknologi har vi været i stand til at holde vores 
kunders omkostninger nede, og har elimineret behovet 
for yderligere og mere komplekse rensningsløsninger af 
udstødningsgassen. 

Valtras vedligeholdelsesfri SCR-teknologi
• giver optimal udnyttelse af motoren til  forbedret 

væskeeffektivitet
• reducerer nitrogendioxid og partikelemissioner
• uovertruffet udsyn på grund af kompakte 

komponentstørrelser
• 100 % vedligeholdelsesfrit og uden risiko for tilstopning
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NY TRANSMISSION OG HYDRAULIK  
– DEN YDELSE,
DU HAR BEHOV FOR.

Der er to højeffektive transmissioner til rådighed for A4-serien: 
En 12-fremad og 12 omdrejningshastighedstransmission 
er tilgængelig på alle modeller, mens A104 og A114 
HiTech4-modellerne eventuelt tilbyder 16 frem og 16 
omdrejningshastighedstransmission. I HiTech 4-modellerne 
er en kombinationen af   fire-trins effektskifte og 
robotiserede gruppedrev giver en nem at bruge løsning til 
alle arbejdsopgaver. Strømskiftet kan styres automatisk 
eller manuelt, og det giver dig endda mulighed for at 
forhåndsprogrammere frem og tilbage starthastigheder, 
hvilket giver dig den ideelle frontlæsser traktor. Begge 
transmissions muligheder tilbyder AutoTraction funktionen 
(stop og brug bremsepedalen) og en super-krybegear 
er ekstra udstyr. Valtras berømte power shuttle er en 
vigtig del af alle versioner, herunder bekvem indstilling af 
indstillingshastigheden.
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Mere end 5 tons løftekraft lige ved hånden, og næsten 100 
l/min. hydraulikflow betyder, at kompromiser undgås.  
A Serien er fremstillet til at udføre selv de mest krævende 
opgaver til tiden. Ingen forsøg, bare gennemført.  
Det er Valtra.
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RO I SINDET.

Vi mener, at det er vigtigt med en god kontakt mellem 
vores kunder, forhandlere og Valtra-fabrikken. Med god 
rådgivning kan du vælge de service- og garantipakker, 
der opfylder dine forventninger og behov.

CONNECT 
FORBUNDET.  HVOR SOM HELST. NÅR SOM 
HELST.
Når du vælger Valtra, bliver du tilkoblet et team 
af fagfolk, der hjælper dig med at få mest muligt 
ud af din forretning. Du kan kontakte din lokale 
support via vores online kundeportal, hvor du 
også har adgang døgnet rundt til vejledninger, 
aftaler og services vedrørende dine maskiner. 
Valtra Connect-telemetriløsningen registrerer 
hele tiden traktorens aktivitet og GPS-position. 
Den kan vise historik og data i realtid på din 
mobile enhed, og du kan se dataene når som 
helst og hvor som helst. Med disse data kan du 
og din Valtra-servicepartner imødese vedlige-
holdelsesbehov og reagere hurtigere for at løse 
mindre problemer og undgå ekstra besøg hos 
dit autoriserede servicecenter.

CARE
FULDSTÆNDIG RO I SINDET
Valtra Care dækker mod pludselige nedbrud i 
traktorens originale dele. Med ordningen er din 
traktor dækket 48 mdr. (1+3 år) eller 4.000 timer, 
hvad der måtte komme først. Med Valtra Care 
har du bedre overblik, når du køber din Val-
tra-traktor, eller når standardgarantien udløber. 
Du er dækket 1+3 år eller op til 4.000 timer, 
hvad der måtte komme først.

GO
Maksimér opppetiden
Læg dine priser fast, når du køber din Valtra, 
og få optimal ydelse samt garanteret effektivi-
tet og maksimal gensalgsværdi for din traktor! 
Valtra Go-serviceaftaler sikrer regelmæssig 
og grundig vedligeholdelse, der giver pålidelig 
drift i længere tid og øger gensalgsværdien for 
din Valtra-traktor. Vedligeholdelsesudgifterne 
er lave i forhold til reparationsomkostninger 
på grund af manglende vedligeholdelse. Valtra 
Go-servicepakken omfatter alt foreskrevet 
vedligeholdelsesarbejde, der kan bookes op til 
10.000 timer for nye og brugte maskiner.

DIN EGEN VALTRA-FORHANDLER
Hver Valtra-forhandler repræsenterer den 
bedste traktor- og redskabsekspertise i 
verden. De forstår både de tekniske aspekter 
af din traktor og de udfordringer, du møder 
i din hverdag. Du kan altid henvende dig til 
din egen forhandler og få den bedste service, 
uanset om du er interesseret i yderligere 
serviceydelser eller udstyr, vedligeholdelse, 
reservedele, at sælge din egen traktor eller at 
bestille en ny. Hver enkelt Valtra-forhandler er en 
selvstændig erhvervsdrivende ligesom dig, som 
arbejder konstant for at udvikle både sin egen 
virksomhed og sine kunders. AGCO reviderer 
sine forhandlerrepræsentanter hvert år for at 
sikre, at du får den bedst mulige service. 

CONNECT
TRAKTORDATA, INFORMATION OG 

SERVICEYDELSER.

CARE
TRYGHEDSORDNING.

GO
SERVICEKONTRAKT.
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RESERVEDELE ALLEREDE NÆSTE DAG  
Valtras omfattende reservedelsservice leverer de dele, du 
har brug for, så hurtigt som næste morgen. Dette hjælper 
dig med at holde din traktor produktiv midt i den travle 
pløjnings- og høstperiode. AGCO Parts-mærket sikrer, at 
du får originale Valtra-reservedele, som er blevet grundigt 
efterset og afprøvet.

FLEKSIBLE FINANSIERINGSLØSNINGER
AGCO Finance er en hurtig og sikker løsning til finansiering 
af købet af din næste traktor. Finansieringen er individuelt 
skræddersyet baseret på din likviditet og dit arbejde. Vi 
tilbyder fleksible betalingsmetoder i henhold til dine behov, 
og vi tager højde for sæsonudsving ved planlægning af 
betalingsplaner. 

Vi tílbyder også finansieringsydelser som leasing, 
udlejning og forsikring. Vores tjenester kan variere fra 
land til land, så se venligst vores hjemmeside eller din 
nærmeste forhandler for løsninger. 

VALTRA UNLIMITED
Valtra Unlimited studio, på fabrikken i Suolahti, er kendt 
for sin evne til at få kundernes ønsker til at gå i opfyldelse. 
Studiet kan tilpasse alt tilbehør og udstyr, der ikke er 
tilgængeligt direkte fra samlebåndet under den normale 
produktionsproces.

Vores mekanikere hos Valtra Unlimited er kvalificerede 
eksperter, der supporteres af kompetencen og 
erfaringerne fra hele fabrikken. Dette sikrer det højeste 
kvalitets- og sikkerhedsniveau for vores kundetilpassede 
produkter. Alt tilbehør og udstyr, der er tilpasset af Valtra 
Unlimited studio, er dækket under fabriksgaranti, og vi 
leverer service og reservedele til det.
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VALTRA TEAM
Valtra Team er vores online kundemagasin. Hvert emne 
indeholder nyttige oplysninger om de nyeste designs og 
de mest effektive arbejdsmetoder. 

VALTRA ACADEMY  
Traktorer og relaterede teknologier, især 
præcisionsteknologi, udvikler sig hurtigt. Valtra 
Academy uddanner løbende Valtras forhandlere og 
serviceteknikere. På denne måde kan du være sikker på, 
at du altid får førsteklasses og opdateret ekspertise fra 
Valtras  forhandlere og serviceteknikere.

VALTRA COLLECTION  
Valtra Collection tilbyder tøj og tilbehør af høj kvalitet til 
arbejde og fritid. Materialer og detaljer er nøje udvalgt 
i henhold til typen af tøj. For eksempel er den nyeste 
kollektion af arbejdstøj fremstillet af lette, men ekstremt 
holdbare materialer. Der er også lagt vægt på stil, da tøjet 
afspejler Valtras moderne designsprog.
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TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
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TRAKTORMODEL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Cylindre 3 4

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

Standard maks. effekt, [kW] 75 85 95 100 110 120 130

Standard maks. drejningsmoment, [Nm] 312 347 355 410 417 510 540

TRANSMISSIONSMULIGHEDER

Power shuttle X X X X X X X

12 + 12 med 6 mekaniske hastigheder i 2 grupper X X X X X X X

HiTech4: 16 + 16 med fire trin powershift og 
automatisk områdeskifte

Ekstra udstyr Ekstra udstyr

Krybegear Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr

DIMENSIONER

Akselafstand [mm] 2250 2430 2500

Længde [mm] (uden frontvægt) 4078 4357 4389

Længde [mm] (med frontvægt) 4424 4703 4735

Højde [mm] (min. dæk SRI) 2664 2713 2713

Højde [mm] (maks. dæk SRI) 2714 2763 2788

Højde fra bagaksels center til toppen af standardtag [mm] 1963

Venderadius (bælte 1.704.mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Frihøjde FOR [mm] (maks./min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Frihøjde MIDTE [mm] (maks./min.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Frihøjde BAG [mm] (maks./min.) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Vægt (fyldte tanke) [kg] 3500 4000 4500

Vægtfordeling F/B [%] 40/60

Maks. forakselvægt [kg] 3000 3500

Maks. bagakselvægt [kg] 5000 6400

Maks. Total vægt [kg] 6200 8500
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TRAKTORMODEL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISSION

Gearskift Mekanisk
Mechanical (Powershift som 
ekstraudstyr)

Mekanisk

Antal gear uden krybegear 12 12 (option 16) 12

Krybegear (antal krybegear) Ekstra udstyr Ekstra udstyr Ekstra udstyr

Krybegearområde (16,9R38)* 0,14-3,06 (version 40km/t)

Kørehastighed (km/t) 40 40 40

HYDRAULIK

Systemtype, åbent center åbent center

Maks. pumpeydelse (l/min.) 65 98

Antal liter olie til redskaber [l] 20 32

FORAKSEL

Forakslens svingningsvinkel, alle positioner [gr] +/- 10°

Maks. styrevinkel 55

BREMSER

Bremser, bagerste multiskivebremser, 4 skiver per side

Bremser, front  –

DÆK

Maks. / min. dæk SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

PTO (3- ELLER 2-TRINS)

Tilkoblingstype elektrohydraulisk elektrohydraulisk

540 / 540E STD Ved motoromdr.: 1920/1560 Ved motoromdr.:  1920/1560 (Ikke tilgængeligt i HiTech 4)

540 / 1000 (EKSTRAUDSTYR) ikke tilængelig Ved motoromdr.:  1920/1560 (Ikke tilgængeligt i HiTech 4)

540/540E/1000 (EKSTRAUDSTYR) ikke tilængelig Ved motoromdr.:  1920/1560 (Ikke tilgængeligt i HiTech 4)

BAGESTE LIFT

Maks. løftekapacitet ved trækstangsender [kg] 3000 4300 5200
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* A 104 hastighedsområde (SRI 800 mm) med motoromdr. på 2.200 omdr./min.



DEN HELT NYE A SERIE,
NYDESIGNET TIL AT VÆRE
YOUR WORKING MACHINE.

AGCO Danmark A/S
Stationsparken 37, 2. sal
2600 Glostrup
Tlf: 36 39 49 59

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

Traktorerne, der vises i denne brochure kan være udstyret med særligt ekstraudstyr. Med forbehold for ændringer - alle rettigheder forbeholdes.

Valtra er et globalt brand under AGCO. 

YOUR
WORKING
MACHINE


