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VORES MÅL ER 
AT GØRE DIT 
ARBEJDE NEMT
Hos Valtra lægger vi stor vægt på at kende vores 
kunder, forstå deres behov og give dem den 
allerbedste traktoroplevelse. Vores nye G-serie 
er det nye svar på det, vores kunder ønsker sig. 
Det er en lille og kompakt allround-traktor, der 
sørger for, at du kan læne dig tilbage og slappe 
af, mens du får arbejdet gjort. Så behagelig er 
den at arbejde med.

Hos Valtra hænger form og funktion 
sammen. Så enkelt er det. Det er 
rygraden og filosofien bag designet i hver 
eneste traktor fra Valtra. I G-serien er 
nøgleordene kompakt størrelse og stærke 
designkoncepter. Den er det bedste valg, 

når du ikke har brug for en kæmpestor 
maskine – men for en smart, fleksibel 
og robust traktor. Selvom den også har 
kræfterne, har vi sørget for, at den er så 
lille og kompakt som muligt i betragtning 
af, at den også er en særdeles effektiv, 
4-cylindret maskine.

Motor, chassis, førerhus og transmission 
– alle de fysiske komponenter i en traktor 
i G-serien er integreret fuldt ud i designet. 
Men ikke nok med det. Vores Connect, 
Care & Go-serviceydelser er sammensat 
med præcis samme formål: At hjælpe 

dig med at få arbejdet gjort så nemt og 
behageligt som muligt, så du ikke behøver 
bekymre dig om andet.
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EN SCHWEI-
ZERKNIV TIL 
LANDBRUGET

FLEKSIBILITETEN 
LIGGER I DNA’EN

G-serien er virkelig 
traktorverdenens 
multiværktøj. 
Selvom det er en 
kompakt traktor, er 
den proppet med 
bomstærk hydraulik, 
brugervenlige Smart 
Farming-funktioner og 
alle de kræfter, du har 
brug for til redskaber i 
forskellig størrelse.

Selvom den er 
proppet med de 
funktioner og kræfter, 
du også finder i 
en stor traktor, 
opfører G-serien sig 
fuldstændig som 
en lille af slagsen. 
Fleksibiliteten og 
manøvredygtigheden 
ligger på et niveau, 
du aldrig tidligere har 
kunnet få i en traktor 
på den størrelse.

SMART FARMING PÅ BASISNIVEAU
Vil du også godt arbejde smartere i stedet for at arbejde hårdere? 
G-serien er den perfekte traktor, hvis du har brug for Smart Farming 
på basisniveau. Valtra Smart Farming-funktionerne er en integreret 
del af Versu- og Active-modellerne.

EN MESTER TIL FRONTLÆSSERARBEJDE
Takket være det integrerede underchassis til 
frontlæsseren, elektronisk betjening og 5,7 m2 
rudeareal, der giver fantastisk udsyn, er G-serien 
den perfekte traktor til frontlæsserarbejde.
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DEN FINSKE 
UNIVERSAL-
TRAKTOR
G-serien kombinerer kompakte mål og lav vægt 
med et design, hvor der er fokus på fleksibilitet og 
manøvredygtighed. Det er vores pålidelige arbejds-
hest – både på gården og ude på de åbne marker, 
til kommunale opgaver og i husdyrproduktion.

Uanset opgaven er G-serien en 
universalløsning, der har alle 
de funktioner, du har brug for i 
det daglige arbejde. Den har en 
avanceret mekanisk lift og effektiv 
arbejdshydraulik. HiTech-model-
len har åbent center-hydraulik, 
mens Active- og Versu-modeller-
ne har lukket center-/LS-system. 
Høj pumpekapacitet (100/110 l/
min.) leverer hastighed, bruger-

venlighed og redskabsbetjening 
med alle funktioner. Hydraulikken 
inkluderer elektrisk joystickbetje-
ning til frontlæsseren.

Funktioner til moderne redskaber 
såsom Power Beyond og ISOBUS 
er også tilgængelige. Ved hjælp 
af vores tilvalgspakker kan du 
tilpasse din traktor, så den passer 
til lige præcis dine behov og krav.

2. UDSYN
PLADS OG GODT UDSYN
Et behageligt førerhus med masser af plads til to per-
soner og fantastisk udsyn i alle retninger, plus et stort 
tagvindue. Førerhusets samlede rudeareal er 5,7 m2.

3. KØRSEL
UBESVÆRET OPSTART
Valtra-vendegearet giver 
en jævn og sikker opstart 
med integreret parkerings-
position og brugervenlige 
betjeninger.

1. OP-
START
NEM ADGANG
Nem adgang 
og udstigning 
fra førerhuset 
og brede, 
åbne trin.
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4. ARBEJDE
KOMPAKT OG ALSIDIG
Kompakte mål, blandt andet en maksimumhøjde på kun 2,8 m og en 
fornuftig vægt på 5 tons, er lig med en fleksibel traktor med alle funkti-
oner, der passer til en lang række forskellige opgaver.

10. SIKKERHED
VI HAR DIG DÆKKET
Brugervenligt og enkelt servicekoncept: 
Hurtige servicetjek, når du starter på dagens 
opgaver, serviceintervaller på 600 timer og 
Valtra Connect, Care og Go.

5. LÆSNING
FRONTLÆSSER SPECIALIST
G-serien er specialisten, når det drejer sig om frontlæssere. 
Den har et robust, integreret underchassis og giver føreren 
fremragende udsyn. Det perfekte valg til frontlæssere med en 
løftekapacitet på 2,1 tons og løftehøjde på 4,2 m.

9. LANDBRUG
SIMPELT MEN SMART
Brugervenlig og præcis: 
Højteknologiske funktioner, 
der gør arbejdet nemmere for 
føreren – blandt andet Valtra 
Guide, der øger produktivi-
teten.

7. AUTOMATIK
TOPMODERNE POWERSHIFT
Powershift-transmission med seks hastigheder 
og brændstofbesparende Valtra-automatik, blandt 
andet hastighedsbaseret AUTO1-skifteautomatik, Hill 
Hold-funktion og motorbremse.

6. REDSKABER
FULDT INTEGRERET REDSKABSBETJENING
Avanceret 60 kN-lift og hydraulikflow 
på op til 110 l/min., inklusive elektrisk 
joystick-betjening til frontlæsser og 
nem redskabsbetjening via den juster-
bare hydraulik og ISOBUS.

8. BETJENING
DET BEDSTE TIL PILOTEN
Valtra armlæn eller SmartTouch- 
armlænsbetjening er inkluderet i alle 
modeller. Teknologisk avanceret, 
men altid praktisk, betjening, der er 
både ergonomisk og brugervenlig.
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EN MESTER TIL 
FRONTLÆSSER-
ARBEJDE
I ville have en specialmaskine til frontlæssere. Her har I den. G-serien 
har et integreret, robust underchassis, hurtig til- og frakobling af 
frontlæsseren og et moderne design med indbygget rørchassis. 
Udsynet er fremragende, og traktoren har også tagrude. Buede, 
parallelle beskyttelsesskærme over løftecylindrene følger linjerne i 
motorhjelmen. Vores læssersortiment kan skræddersys fuldt ud og 
har elektronisk betjening i alle udgaver.
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1. Moderne, minimalistisk 
frontlæsserchassisdesign med indbyggede 
rør

2. Buede, parallelle beskyttelsesskærme 
på løftecylindrene, der følger linjerne i 
traktorens motorhjelm

3. Stort rudeareal, der giver fuldt udsyn til 
redskaberne

4. LS-hydraulikpumpe med flow på op til 110 
l/min.

5. Tagrude, der giver fremragende udsyn 
fremad

6. Valtra armlæn eller SmartTouch-brugerflade

7. Hydraulikassistent

8. Live 3-funktion som tilvalg

9. System til hurtig til- og frakobling af 
læsseren

10. Integreret, robust underchassis
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VALTRA 
GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide er vores automatiserede 
styresystem, der er udviklet
på baggrund af tilbagemeldinger fra 
brugerne ude i den virkelige verden. Vi 
ville være sikre på, at det blev så nemt 
som overhovedet muligt
at konfigurere waylines og grænser. 
Valtra Guide er din faste følgesvend og 
gode kollega, når du gerne vil arbejde 
mere effektivt og få mere ud af markerne, 
samtidig med at du ikke længere behøver 
bekymre dig om overlapninger, huller og 
unødvendig kørsel på marken.

Valtra Guide bruger GPS-data til at styre 
traktoren for dig. Den
automatiske styring følger dine waylines 
helt præcist og reducerer overlapninger 
og huller – så du sparer både tid, 
brændstof og penge. Og fordi du ikke 
behøver koncentrere dig om at styre, kan 
du koncentrere dig om redskabet, og du 
kan arbejde længere, nå mere af arbejdet 
og stadigvæk føle dig afslappet.

Med Valtra SmartTouch og ISOBUS kan du arbejde med et hvilket som 
helst ISOBUS-kompatibelt redskab, fra en hvilken som helst producent. 
SmartTouch giver dig hurtig og nem redskabstilkobling, og du får også den 
meget nøjagtige kontrol, der er en nødvendighed i præcisionslandbrug. 
Det er muligt takket være ISOBUS-standarden (ISO 11783).

ISOBUS gør kompatible redskaber til “Plug & Play”, så når du tilkobler 
et ISOBUS-kompatibelt redskab på din Valtra-traktor, overføres alle de 
relevante maskindata til terminalen med det samme.

VARIABEL TILDELING
Variabel tildeling (VRC; Variable Rate Control) 
doserer redskabets udbringningsmængde i henhold 
til det kort, du har udarbejdet tidligere. Funktionen 
sørger for, at den korrekte mængde bliver brugt 
på hver enkelt del af marken – hverken for lidt eller 
for meget. Det sparer ressourcer og giver en bedre 
afgrødekvalitet og et bedre udbytte.

Med TaskDoc® er 
der meget mindre 
papirarbejde. Du skal 
bare gå i gang med 
arbejdet – al den 
dokumentation, du 
har brug for, bliver 
registreret automatisk. 
Når du er færdig, 
bliver det hele overført 
trådløst til dit Farm 
Management System 
(FMS). Planlæg og 
udarbejd variable 
mængdestyringskort på 
dit kontor, og overfør 
dem til din traktor, så 
du kan bruge dem til 
automatisk styring. 
TaskDoc® Pro er nemt 
og brugervenligt.

Alle Smart Farming-funktionerne 
kan betjenes fra vores unikke 
SmartTouch-armlæn med blot to 
tryk eller ved at swipe. En bedre 
livskvalitet lige ved hånden – helt 
bogstaveligt.

Hvis du vælger en Active, kan du 
få SmartFarming-funktionerne 
og styre dem via skærmen 
SmartTouch Extend

Valtra Guide hjælper dig med 
at øge effektiviteten, reducere 
overlapninger og opnå bedre 
komfort i førerhuset – uanset 
hvor stor eller lille, gården er. 
Valtras berømte, brugervenlige 
Smart Farming-løsninger findes 
til både Versu- og Active-
modellerne.

SMART 
FARMING-
TEKNOLOGI
Valtra Smart Farming er en række tekno-
logier, der fungerer ubesværet sammen 
– Valtra Guide, ISOBUS, Section Control 
(sektionsbetjening), Variable Rate Control 
(VRC; variabel tildeling) og TaskDoc®. Et 
grundlæggende designprincip i vores tek-
nologiløsninger er brugervenligheden.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect er vores telemetriløsning, 
der løbende registrerer traktorens aktiviteter 
og GPS-bevægelser. Programmet kan vise 
historik og realtidsdata på din mobilenhed, 
så du har adgang til dataene hvor som 
helst, når som helst. Ved hjælp af dataene 
kan du og din Valtra-servicepartner 
forudsige vedligeholdelsesbehov og 
reagere hurtigere i forhold til at løse mindre 
problemer, så du undgår ekstra besøg på 
dit autoriserede servicecenter.

Connect er standard i Versu og tilvalg i 
HiTech og Active modellerne

AGCO-telemetri til kunden 
Fuldt kunde- og brugerdrevet 
oplevelse

SMARTTOUCH BRUGERFLADE I VERSU

Nem menunavigation. Indstillingerne er logiske og nemme 
at opsætte ved at trykke eller swipe. 
Alle indstillinger gemmes automatisk i 
hukommelsen.

Den 9” store berøringsfølsomme 
skærm, store knapper, indstillinger 
og funktioner er nemme at bruge og 
forstå.

Du kan vælge en hvilken som 
helst styreenhed til at betjene en 
hydraulikfunktion, inklusive front- og 
baghydraulikventiler, front- og baglifte 
og frontlæsser.

Det er nemt at konfigurere arbejdslyset 
ved hjælp af den berøringsfølsomme 
9”-skærm. Der er også til/fra-knapper 
til arbejdslyset og til projektøren på 
armlænet.

Profiler til operatører og redskaber kan 
nemt ændres fra en hvilken som helst 
skærmmenu. Alle indstillingsændringerne 
gemmes på den valgte profil.

1. Designet muliggør nemmere 
bevægelse af betjeningsgrebet i 
alle fire retninger.

2. Tre ventiler, der kan styres ved 
hjælp af joysticket.

3. Yderligere fire ventiler, der styres 
ved hjælp af rækken af forskelligt 
farvede betjeningsgreb.

4. Knapperne og betjeningerne 
er designet med fokus på 
funktionen – derfor ser knapper 
med forskellig funktion også 
forskellige ud.

5. Tre programmérbare 
hukommelsesknapper (M) til al 
traktorbetjening eller opgaver 
(U-pilot).

6. Frem/tilbage-håndtag på 
kørehåndtaget.

7. Ekstra skærme er ikke 
nødvendige – Valtra Guide og 
sikkerhedskameraskærme 
er integreret i SmartTouch-
skærmen.

8. Baglift – den brugervenlige 
kontrol gør det muligt at udføre 
selv de mindste justeringer af 
bagliften.

9. Den funktionelle konstruktion 
af armlænet giver et godt greb 
i barskt terræn og giver god 
støtte til din arm.

VALTRA- 
SEKTIONS-
STYRING
Med sektionsstyring 
bliver din traktor og 
dine redskaber styret 
præcist og automa-
tisk, så du bruger den 
optimale mængde 
såsæd og gødskning 
på hver eneste del af 
hver eneste mark. Det 
hjælper dig med at 
reducere forbrugsom-
kostningerne,

FØRSTE 3 ÅR GRATIS MED VERSU
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ACTIVE
• Innovativ Powershift: 6 PS

• LS-hydraulik med 3* elektroniske 
spoler

• Armlæn til ACTIVE og HITECH

• 4 modeller G105-G135

VERSU
• Innovativ Powershift: 6 PS

• LS-hydraulik med 4* elektroniske 
spoler

• SmartTouch-armlæn

• 4 modeller G105-G135

HITECH
• Innovativ Powershift: 6 PS

• Hydraulik med åben midte, med 3* 
mekaniske spoler

• Armlæn til ACTIVE og HITECH

• 4 modeller G105-G135

UOVERTRUFFEN VALTRA- 
TRANSMISSION-
AUTOMATIK
Kom godt i gang med Valtra-vendegearet. Alle modellerne i 
G-serien har integreret parkeringsposition og AutoTraction, 
der hjælper dig med en jævn opstart. Den nye Powershift-
transmission med seks hastigheder giver dig større 
muligheder for at vælge arbejdshastighed end tidligere. 
Den innovative Valtra-automatik inkluderer funktioner 
såsom gearskiftautomatik – AUTO1 har kørepedalfunktion 
og justerbar motorbremsning, mens AUTO2 giver føreren 
friheden til at vælge gearskift. Der er endda en Hill Hold-
funktion i alle modellerne i G-serien, og derudover har vores 
avancerede Versu-model en kørehåndtagsfunktion, der ligner 
CVT (trinløst variabel transmission).

Valtra Powershift er den letteste 
transmission, du finder på fire 
hjul. Fjern foden fra koblingen, 
og du har automatisk den fulde 
kontrol – med Valtra kan du køre 
din Powershift-traktor ligesom en 
CVT. I automatisk tilstand skifter 
du automatisk efter acceleration 
og krav til moment – og du får altid 
den bedste brændstoføkonomi. 

Versu-modeller har en innovativ, 
patenteret hydraulikassistent, der 
automatisk giver dig større hydraulisk 
effekt, enten når du holder stille 
eller når du kører, uden det påvirker 
kørehastigheden. Det er der ingen 
anden Powershift, der kan klare! 
Funktionen er også inkluderet på 
Active og Hitech, hvis der er monteret 
elektriske frontventiler.
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NYE KOMPAKTE 
STAGE V-MOTORER

AgcoPower-motorerne har været 
drivkraften i Valtra-traktorer i 70 år, 
og de beviser hver dag, at de kan 
levere masser af kraft og moment. 
Den kompakte 4,4 l-motor med de 
små dimensioner gør det muligt 
at benytte en lav motorhjelm, så 
føreren får masser af udsyn. Ud-
stødningsefterbehandlingssystemet 

renser udstødningsgassen i over-
ensstemmelse med Stage V-stan-
darderne. Den kompakte enhed er 
placeret på højre side af traktoren, 
under førerhuset, hvor den ikke kun 
sørger for at holde udstødningsgas-
sen ren, men også for frit udsyn. En 
højt placeret motorluftindsugning 
giver indtag af ren, kold luft.

G-serien er bygget helt fra bunden 
som en 4-cylindret traktor

11 MOTOR



DIN BEDSTE 
TRAKTOR-
OPLEVELSE
Du knokler. Arbejder i udfordrende og vidt forskellige 
miljøer, laver fem opgaver på én gang, har lange 
arbejdsdage og kører i tusindvis af kilometer. Det er vores 
opgave at sørge for, at din traktoroplevelse bliver så god 
som overhovedet muligt. Vores servicekoncept Connect, 
Care & Go er så praktisk, at det slår alt andet, og det gør 
den daglige drift og vedligeholdelse nemmere – uden 
at det betyder større udgifter for ejeren. Den bedste 
traktoroplevelse handler ikke kun om selve traktoren eller 
om det øjeblik, du køber den. Vi, vores samarbejdspartnere 
og vores enorme forhandlernetværk er her for at hjælpe dig 
i hele din traktors levetid.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

RO I SINDET. 
FULD KONTROL.
Vi tror på værdien af en smart, ubesværet 
opkobling mellem vores kunder, forhandlere, 
maskiner og Valtra-fabrikken. Når du er opkoblet, 
kan du vælge den service og de garantipakker, du 
har brug for og som dækker dine forventninger og 
krav. Vi tager hånd om dig, så du kan tage dig af 
dit arbejde.

OPKOBLET HELE TIDEN MED CONNECT - HVOR SOM 
HELST, NÅR SOM HELST
Når du vælger Valtra, får du direkte adgang til et team af 
fagfolk, der hjælper dig med at få mest muligt ud af dit 
arbejde. Du kan kontakte den lokale support via vores 
online kundeportal, der også giver dig ubegrænset adgang 
til vejledninger, kontraktoplysninger og serviceydelser 
vedrørende dine maskiner. Telemetriløsningen Valtra Connect 
registrerer løbende traktorens aktiviteter og GPS-bevægelser. 
Den kan vise historik og realtidsdata på din mobilenhed, så 
du har adgang til dataene hvor som helst, når som helst. 
Ved hjælp af dataene kan du og din Valtra-servicepartner 
forudsige vedligeholdelsesbehov og kan reagere hurtigere 
i forhold til at løse mindre problemer, så du undgår ekstra 
besøg på dit autoriserede servicecenter.

FULDSTÆNDIG RO I SINDET
Valtra Care er din tryghedsordning, hvis uheldet er ude. 
Ordningen dækker pludselige nedbrud i traktorens originale 
dele.  Med Valtra Care er din traktor dækket 48 mdr. eller 
4000 timer, hvad der måtte komme først. Ordningen kan 
sammenlignes med en traditionel maskinkaskoforsikring, 
men den er markant bedre på flere områder. Valtra Care er 
altid inkl. i din landbrugstraktor.

MAKSIMER OPPETIDEN
Fastfrys omkostningerne på det tidspunkt, hvor du køber din 
Valtra-traktor. Så er du sikker på at få optimale resultater, sam-
tidig med at du sikrer effektiviteten og maksimerer restværdien 
på din traktor! Valtra Go-servicekontrakter sikrer regelmæssig 
og grundig vedligeholdelse, der forlænger din Valtra-traktors 
levetid og giver pålidelig drift. Vedligeholdelsesomkostninger-
ne er små, sammenlignet med reparationsomkostninger, der 
skyldes manglende vedligeholdelse. Valtra Go-servicepakken 
inkluderer alt anbefalet vedligeholdelsesarbejde, og der kan 
bookes op til 10.000 timer på nye og brugte maskiner.

CONNECT
TRAKTORDATA, 

INFORMATION OG 
SERVICEYDELSER.

CARE
DIN TRYGHEDSORDNING

GO
VEDLIGEHOLDELSES-

KONTRAKT.
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ØKONOMISK 
STABILITET MED 
FULD KONTROL OVER 
OMKOSTNINGER
Der er ikke to bedrifter der er nøjagtig det 
samme. De har hver især unikke egenskaber 
og individuelle udfordringer. Derfor tilbyder vi 
en fleksibel løsning, der hjælper dig med at 
holde dig på toppen af   dine omkostninger.

En bedrifts pengestrøm 
kan ofte være uforudsigelig 
og påvirket af mange 
eksterne faktorer. Årstider 
er forskellige, og priserne 
varierer, så det kan være 
vanskeligt at holde sig på 
toppen af   økonomien. For at 
få succes og have ro i sindet 
har du brug for økonomisk 
stabilitet og fuld kontrol over 
dine omkostninger.

Maskiner og udstyr er 
både en vigtig del og 
en stor udgift for enhver 
landbrugsdrift. Valtra 
G-serien leveres med 

Smart Farming-funktioner, 
der er nøglen til at være 
omkostningseffektiv 
sammen med Connect, 
Care og Go.

Finansieringen af   en Valtra-
traktor er nu lettere og mere 
fleksibel end nogensinde før. 
Med det køb, lej, lease-
program, der tilbydes af 
AGCO Finance, giver vi dig 
chancen for at opbygge en 
finansieringsløsning, der 
imødekommer dine behov.

LET’S TALK MORE!

LEASE
VALGFRI LEASE INKL 

ELLER EKSKL SERVICE 
KONTRAKT

LEJ
KORT-TIDS-LEJE  

INKL SERVICE
MED VALGFRI CONNECT, 

CARE OG GO

KØB
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DIN PERSONLIGE VALTRA-
FORHANDLER

Din Valtra-forhandler repræsenterer 
det bedste inden for traktor- og 
redskabsekspertise i dit område. Han 
forstår de tekniske aspekter ved din 
traktor og de udfordringer, du har. Du 
kan altid kontakte din forhandler for at få 
fremragende service, lige fra rådgivning 
til vedligeholdelse, reparation og 
reservedele til køb af nyt udstyr. Valtra-
forhandlere er uafhængige, selvstændige 
forretningsdrivende. AGCO evaluerer 
forhandlerne en gang om året for at sikre 
os, at du får den bedst mulige service.

ORIGINALE DELE OG TILBEHØR I HØJ 
KVALITET – ALTID PÅ LAGER

Valtras omfattende reservedelsservice 
sørger for, at du kan få de dele, du har brug 
for – måske endda allerede næste morgen. 
Det hjælper dig med at sørge for, at din 
traktor altid er til rådighed i højsæsonerne, 
hvor du skal bruge den til at pløje og høste. 

AGCO Parts-mærkatet er din sikkerhed for, 
at du får originale Valtra-reservedele, der er 
grundigt kontrolleret og testet.

AGCO GØR DEM UFORLIGNELIGE. VI 
GØR DEM TIL AT BETALE.

Hos AGCO Finance skræddersyr vi din 
personlige finansieringsløsning på basis 
af dit cashflow og din drift. Fortæl os, 
hvor meget du har råd til hver måned, så 

udarbejder vi en fleksibel betalingsplan, der 
passer til dine forretningsmæssige behov 
og tager højde for sæsonudsving.
Vi leverer fuld service, hvilket også betyder, 
at vi tilbyder finansiering i form af for 
eksempel leasing, leje og forsikring. Vores 
serviceydelser kan være forskellige fra land 
til land, så tjek vores websted eller spørg 
din lokale forhandler, hvad vi kan tilbyde 
dig.

VALTRA TEAM

Valtra  Team er vores online Valtra univers, 
hvor vi løbende har gode råd, artikler om 
andre landmand og meget mere.

AGCO ACADEMY

Både traktorerne og de relaterede tekno-
logier, specielt i forbindelse med præci-
sionslandbrug, udvikler sig i rivende hast. 
På Valtra Academy uddanner vi løbende 
Valtra-forhandlere og serviceteknikere, så 
den førsteklasses og opdaterede eksper-
tise, du får hos din Valtra-forhandler i dag, 
stadigvæk vil leve op til dine forventninger 
og dække dine behov fremover.

VALTRA COLLECTION

Valtra Collection er tøj og tilbehør i høj kvali-
tet til både arbejde og fritid. Både materialer 
og detaljer er omhyggeligt udvalgt. Tøjet 
afspejler Valtras moderne designsprog, med 
lette og samtidig ekstremt holdbare materia-
ler, der kombinerer stil og funktionalitet.

Mangler du en Smart Farming-funktion? Valtra Guide er din 
nøgle til den topmoderne Smart Farming-verden og åbner op 
for masser af muligheder. Hvis du udstyrer din Valtra-traktor 
med Valtra Guide, når du køber den, kan du også supplere 
med andre Smart Farming-funktioner. Det kan du gøre, enten 
når du køber din traktor eller på et senere tidspunkt, når du 
får brug for nye funktioner. Du skal bare kontakte din lokale 
forhandler for at få oplyst priser og andre informationer om 
opgradering af dine Smart Farming-funktioner.

FÅ ADGANG
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KOMFORT-PAKKEN TEKNOLOGI PRO-
PAKKENKomfort-pakken løfter komfortniveauet i 

traktoren op i en helt ny klasse. Pakken 
kan leveres til alle HiTech-, Active- og 
Versu-modeller i G-serien. Tilvalg i 
Comfort-pakken:

• Valtra Guide Ready+ Quick Steer (kun 
Versu)

•  Frontakselaffjedring

• Ophængt førerhus og sæde, Air 
Suspended +

• Work Light Premium eller Premium+ 
med LED-lygter

• Baklysautomatik

• Valtra Connect-service, tre år (kun 
i Versu, fås til HiTech og Active til 
ekstrapris)

• Betjeningsarmlæn i højre side, med 
joystick

“Teknologi Pro-pakken er den mest 
omfattende og indeholder alt det, 
du har brug for til Smart Farming. 
Teknologi Pro-pakken kan leveres til alle 
Active- og Versu-modeller i G-serien. 
Tilvalg i Teknologi Pro-pakken:

• Wayline Assistant

• Præcisionslandbrug: En af fire 
Section Control- eller Section Control 
& Variable Rate-valgmuligheder 
(sektionsstyring og VRC; variabel 
tildeling)

• SmartTouch-Extend

• TaskDoc Pro”

TEKNOLOGI-PAKKEN
Teknologi-pakken indeholder funktioner, 
der gør det nemmere at tilslutte og 
betjene G-serie-traktoren og dine 
redskaber, så du bliver mere effektiv. 
Teknologi-pakken kan leveres til alle 
Active- og Versu-modeller i G-serien. 
Tilvalg i Teknologi-pakken:

• Komplet Valtra Guide: en af fire 
valgmuligheder, med Novatel- eller 
Trimble-antenne

• ISOBUS bag

• Avanceret (Asr, med radar) (kun til 
Versu)

• Strømstiksæt

TILVALGS-
PAKKER
Vi tilbyder færdige tilvalgspakker, 
så du nemt kan vælge de 
funktioner, du har brug for, til din 
G-serie-traktor.

”Tilvalgspakkerne indeholder alt fra 
forbedrede komfortfunktioner og nemmere 
betjening til avancerede teknologier til 
præcisionslandbrug.  
 
Derudover kan du gøre din nye traktor helt 
perfekt ved at tilvælge frontlæsserpakken og 
sætte prikken over i’et med skræddersyede 
Valtra Unlimited-tilvalg. 

Se selv, hvilken tilvalgspakke, der passer 
bedst til dine ønsker og behov.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3. TILPAS TIL DIN 
BEHOV

2.  VÆLG DIN 
FRONTLÆSSER

1.  VÆLG DIN 
TILVALGSPAKKE VALTRA 

UNLIMITED
FRONTLÆSSER
G-serien er fremragende til frontlæsserarbejde, og når du 
vælger Front Loader-pakken, kan du udnytte den fuldt ud. 
Det fantastiske udsyn fra traktoren og den gode venderadius 
kommer virkelig til deres ret med denne pakke, der giver dig:

• Sæt med frontlæsser og underchassis, der er monteret og 
testet på fabrikken

• Tagrude, der giver godt udsyn

Du kan tilføje Valtra Unlimited-udstyr i 
alle tilvalgspakker, så du skræddersyr 
din traktor til lige præcis dine ønsker 
og behov.
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DU FINDER 
ARBEJDET.
VI FINDER 
LØSNINGEN.
Når du vælger en Valtra-traktor imødekommes dine krav og 
behov til din egen individuelle traktor. Valtra Unlimited bygger 
din traktor i henhold til dine specifikationer i lige præcis det det 
design og komfort niveau du ønsker. Uanset om du skal have en 
traktor til vedligeholdelse af vej eller andre kommunalt opgaver, 
eller hvis du er på udkig efter specifikke funktioner til landbrug 
eller kan Valtra Unlimited leverer det

Med Valtra Unlimited er mulighederne 
ubegrænset. Hvad har du brug for? Hvad 
drømmer du om? Udført og færdig. Vi får 
det til at ske.

En speciel farve kan give din traktor et 
iøjefaldende look. Uanset om du har brug 
for en speciel farve til kommunearbejde 
og specielle myndigheder eller vil lade din 
kreativitet gå amok, sikrer Valtra Unlimited, 
at dine behov bliver opfyldt. Indvendigt kan 
Valtra Unlimited-traktorer udstyres med et 
slidstærkt rat og sæder i kvalitetslæder, 
der giver ekstra komfort under kørslen og 
er prikken over i’et, når du også vil have et 

flot førerhus. De indvendige paneler kan 
også tilpasses, og selv specielle ønsker 
kan opfyldes hurtigt og problemfrit.

MONTERET FRA FABRIKKEN

Alt tilbehør og udstyr, der er monteret 
i Valtra Unlimited Studio, er dækket af 
fabriksgarantien, og vi leverer også alle 
service- og reservedele til det.

Det tilbehør og udstyr, der fås fra 
Unlimited Studio, inkluderer ekstra lys, 
centralsmøring, stereoanlæg og meget 
mere.
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Min 4405 - Max 4600 mm

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER 
FOR G-SERIEN

Se specifikationstabellen for yderligere motordata. BOOST-kraften er tilgæn-
gelig til mark og vej (B5 og højere hastigheder). Sigma Power tilgængelig til al 
PTO-brug, men ikke i 540E.

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135

DIMENSIONER MED 600/65R38 + 480/65R28

Akselafstand [mm] 2550

Længde (uden frontlift) 4405

Transportlængde med frontlift 4600

Højde uden Valtra Guide antenne, [mm] 2830

Bredde, max [mm] 2460

Venderadius [m] 4.9

Frihøjde midt [mm] 443

Frihøjde bag (uden hitchkrog) [mm] 460

Vægt (fulde tanke, + fører] [kg] 5140

Vægtfordeling For / Bag [%] 41/59

Maks total vægt [kg] 9500

Brændstofkapacitet, standard [l] 200

Brændstofkapacitet, ståltank [l] 160

AdBlue, kapacitet [l] 21

Min tyre size (rear SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Max tyre size (rear SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max 2525 mm

105 - 135 HK

MODEL
MAKS. POWER MAKS. BOOST POWER MAK.S DREJNINGS-

MOMENT NM

HK kW HK kW Standard BOOST

G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Egen arbejdsvægt  5140 kg

Maks. total vægt  9500 kg

Skærmbredde:

A:  skov 1858
B:  smal 2034
C:  bred: 2310
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

MOTOR

AGCO Power motor 44 MBTN-D5

Antal cylindre 4

Motor volume (litre) 4.4

Motorhastighed ved maks. Effekt [omdr / min] 2000

Motorens nominelle hastighed [omdr / min] 2200

Motorhastighed ved maksimalt drejningsmoment [omdr / min] 1500

* G125 Eco-mode maks. Effekt ved [omdr / min] 1750

* G125 Eco-mode maksimalt drejningsmoment ved [omdr / min] 1250

Tomgangshastighed [omdr / min] 850

Lav tomgang (skiftehåndtag på P) [omdr / min] 700

Olieskift interval (t) 600

Emissionsklasse Stage V

Udstødnings efterbehandlings system DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Antal gear 24+24R

Med krybergear 48+48R, tilvalg

Antal arbejdsområder 4 (A, B, C, D)

Antal gearskifte gear / område 6

STD-hastigheder ved 2200 o / min [km / t] 1.3 - 43

Tophastighed 43 km / nået ved [omdr / min] 1910

* EcoSpeed-model, 43 km / nået ved [omdr  / min] 1640

Laveste krybehastighed ved 2200 o / min [km / t] 0.11

Forakselaffjedring Hydraulisk, tilvalg

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

HYDRAULIK

Løftekraft på bagest lift (max kN) 60

Løftekraft hele liftområdet, [kN] 50

Løftekraft hele liftområdet, [Front, kN] tilvalg, 30

Type hydraulik Åben center Load Sensing

Pumpekapacitet max [l / min] 100 110

Transmission og hydrauliske olier Almindelig olie

Antal mekaniske hydraulik ventiler bag 2 eller 3 --

Antal elektriske hydraulik ventiler bag -- 3 eller 4

Antal ON / OFF-ventiler bag Valgfrit 1

Antal elektriske hydraulik ventiler. FRONT 2,3 eller 4

Olie tilgængelig til redskab [liter] 24 (med ekstra påfyldning… 44)

PTO

2 hastigheder [omdr / min] 540@1920 + 1000@1964

3 hastigheder, tilvalg [omdr / min] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 hastigheder + kørehastighedsafhængigt (GroundSpeed) med GS-forhold 29.23

Udstyr til frontkraftudtag, [omdr / min] 1000@1920

BRUGERFLADER

Valtra armlæn (armlænsstyring) STD --

Valtra SmartTouch brugerflade -- STD

Valtra Connect Tilvalg

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

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

Maskiner vist i denne brochure, kan være vist med ekstra udstyr.  
Alle rettigheder forbeholdes

Du klarer alverdens udfordringer hver eneste dag.

Du arbejder i barske miljøer, i et hårdt klima og i udfordrende landskaber.
Du knokler, har lange arbejdsdage og kører i tusindvis af kilometer.

Du arbejder med opgaver, der kræver fart, kraft og præcision.

Du fortjener en visionær samarbejdspartner, der giver dig fuld kontrol over tingene.
Du har brug for den mest intelligente maskine på markedet for hele tiden at være opkoblet.

Det er derfor, du vælger Valtra.

Vores mål er at gøre dit arbejde nemt.
Vi finder nye metoder til at løse dine udfordringer.

Vi laver maskiner, der er stærke og robuste udvendigt
og intelligente indvendigt.

Vores maskiner er bygget til at holde.
Bygget til at arbejde. Bygget til dig.

er et globalt varemærke 
tilhørende AGCO.


