
S-SERIEN
290 - 405 HK

YOUR
WORKING
MACHINE



BIG JOBS JUST
GOT BETTER.

Din jord er dit liv.
Din gård er dit fundament.
Din afgrøde er din karriere.
Din traktor er værktøjet i dit fag.

Derfor er det en Valtra.
Ligesom en håndværkers trofaste værktøjer giver din Valtra dig selvtilliden og modet til at få arbejdet gjort.  
Hver dag. Hver gang. I ethvert arbejdsmiljø.

Hos Valtra har vi altid valgt den mindre befærdede vej – der hvor vi kommer fra, er vejene nemlig sådan.  
Vi tøver ikke med at strække os længere for dig. Vi er villige til dette, fordi det er den bedste måde at gøre  
tingene på. Og fordi vi tror på, at tingene skal gøres på den måde.

Du behøver ikke at gå på kompromis. Det gør vi heller ikke.

Få arbejdet gjort.
Få en Valtra.
YOUR WORKING MACHINE.
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FOR FAGFOLK MED 
STOR ERFARING

Valtra er et internationalt mærke fra Skandinavien. 
Vores nordiske arv betyder, at Valtra-traktorer udfører 
de opgaver, de blev udviklet og købt til – sikkert og 
effektivt. Dette understøttes af Valtras værdier: 
individualitet, pålidelighed og funktionalitet. 
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Valtras styrke har altid været vores villighed til at lytte 
til vores kunder. Ifølge kundeundersøgelser er de tre 
vigtigste kriterier for at vælge Valtra pålidelighed, lave 
driftsomkostninger og et højt investeringsafkast. Fjerde 
generation af S-serien er testet under krævende forhold 
for at optimere dens tekniske egenskaber, ergonomi, 
servicevenlighed og produktivitet. Vi er overbevist om, 
at den nye S-serie vil opfylde alle dine krav, både som 
landmand og som investor. 

Landmændenes partner i mere end 60 år 
Valtra har produceret traktorer i mere end 60 år og er 
vokset til at være et af de mest anerkendte internationale 
traktormærker. Valtra fremstiller nu over 23.000 traktorer 
om året. Med vores rødder i Finland er alle Valtra-traktorer 
produkter af skandinavisk industrielt design og praktiske 
tekniske løsninger. Vi blev en del af AGCO-familien i 2004. 
Som den førende globale aktør inden for landbrugsteknologi 
er AGCO stolt af at investere i Valtras stærke ekspertise og 
gode produkter. 

Som Valtra-kunde kan du også drage nytte af støtte fra 
AGCO’s globale organisation for finansiering, udvidet 
garanti, servicekontrakter, leasing, uddannelse, loyale 
kundeprogrammer, Precision Farming-teknologier, 
telemetriløsninger og det største distributionsnetværk for 
landbrugsmaskiner. Med din Valtra S-serie-traktor følger 
en række serviceydelser, der understøtter rentabiliteten i 
din virksomhed nu og i fremtiden. 
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HAR DU OVERVEJET RENTABILITETEN 
AF DINE INVESTERINGER? 
DET HAR VI.

S274 AVT 270-290 HK
S294 AVT 295-325 HK
S324 AVT 320-350 HK

S354 AVT 350-380 HK
S374 AVT 370-400 HK
S394 AVT 405-405 HK

MODELLER OG HESTEKRÆFTER
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Den fjerde generation af Valtra S-serien er en traktor, hvis 
afbalancerede ydeevne hjælper dig med at få mest muligt 
ud af din nye investering – for at maksimere ydelsen og 
minimere omkostningerne. Vi har designet en pålidelig 
maskine til dig, som du kan kombinere med alle de 
serviceydelser, du ønsker. Dette giver os mulighed for at 
sikre det bedst mulige afkast af din investering.  

Traktorer i S-serien har alt det, du har brug 
for, men ikke noget, der er overflødigt. Hver 
detalje er nøje gennemtænkt, da rentabiliteten 
er summen af konkurrencedygtig teknologi, 
pålidelighed, driftsomkostninger, ergonomi, 
serviceydelser og gensalgsværdi. Dette gør 
Valtra til det rationelle valg for investorer.

Kimen til succes er sået
Valtra S-serien er en stor traktor og en stor 
investering, som du kan stole på for store 
resultater. Dens grundlæggende funktioner 
er udviklet til at håndtere selv de mest 

krævende opgaver. En kraftig motor, trinløs 
transmission og optimal vægtfordeling sikrer 
effektiv ydeevne. Den hydrauliske ydelse er 
tilstrækkelig til brug med tunge redskaber, 
enten på marken eller i skoven. Det store 
førerhus har et rummeligt arbejdsmiljø, og 
kørekomforten er i en klasse for sig selv. 

Valtra er den eneste traktorproducent, hvis 
grundlæggende filosofi omfatter evnen til at 
fungere lige godt i begge retninger (Valtra 
TwinTrac-reverseringssystem), hvilket letter 
mange opgaver betydeligt.
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PÅLIDELIG TEKNOLOGI, 
VELOVERVEJEDE 
DETALJER
S-seriens pålidelighed er resultatet af en 
perfekt integration af de velovervejede 
detaljer. Kombinationen af den perfekte 
motor og transmission med det 
nyeste funktionelle design og optimal 
brugervenlighed gør S-serien til en traktor, 
som adskiller sig fra alle andre traktorer, 
du har prøvet før.
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15 1. Valtra SmartTouch brugerflade

2. AGCO Power 8.4 l motor (op til 405 hk)

3. Arbejdslys, 4+2 foran, 6 bagpå

4. TwinTrac

5. Ergonomisk førerhus (69 dBa)

6. Pneumatisk førerhusaffjedring

7. Dieseltank (600 liter)

8. AdBlue-tank (60 liter)

9. Valtras 4. generations design  
(forbedret udsyn)  

10. Nye projektørforlygter (H7)

11. CVT-transmission (AVT - AGCO variabel 
transmission)

12. Hydraulisk forakselaffjedring 

13. Lang akselafstand (3105 mm)

14. Integreret frontlift (50 kN)

15. Autoguide forberedt, som standard

16. LED baglygter. S-serien er udstyret med vores 
berømte 4. generation LED-baglygter.

17. Den ekstra terminal Kan styre IsoBus og 
kamera
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BEDSTE MOTOR
PÅ MARKEDET
Når du investerer i en Valtra S-serie-traktor, investerer 
du også i den mest pålidelige og effektive motorteknologi 
på markedet. AGCO Power har over 60 års erfaring som 
motorproducent. Alle motorer i S-serien kommer fra AGCO 
Power-fabrikken i Finland. AGCO Power er den førende 
globale aktør inden for off-road-motorer, og fabrikken 
fremstiller over 70.000 motorer om året.

Den pålidelige 8.4 AWF AGCO Power- 
motor er nøglen til S-seriens produk-
tivitet. Motoren anvender den seneste 
AGCO Power-teknologi for at overholde 
emissionsstandarden ”Tier 4 Final, 
Stage 4”. Den samme teknologi sikrer 

også motorens pålidelighed uden at øge 
driftsomkostningerne. AGCO Powers 
SCR-teknologi blev introduceret med 
S-serien tilbage i 2008, hvilket gør den 
til den første traktor i verden med denne 
teknologi.
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Den nye Valtra S-serie har to sekventielle turboladere for bedre moment 
ved lavere omdrejninger og lavere udstødningstemperaturer, hvilket 
forøger holdbarheden og reducerer behovet for vedligeholdelse. Det giver 
også endnu bedre køreegenskaber og lavere emissioner på pålidelig vis 
uden behov for dyre tekniske løsninger.  

Brændstoføkonomien i S-serien 
har altid været konkurrencedygtig i 
forhold til de opnåede kilowatttimer, 
f.eks. i forhold til det antal kubikmeter 
træ, der kan flises, eller det antal 
hektar, der kan bearbejdes. Den 
pålidelige 84 LFTV-D5 AGCO Power-
motoren på den nye S-serie reducerer 
brændstofforbruget endnu mere (5%). 
Der anvendes også recirkulation af 
udstødningsgassen for at reducere 
AdBlue-forbruget. 

DOBBELT TURBOEFFEKT 
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DEN MEST 
POPULÆRE TRINLØSE 
TRANSMISSION PÅ 
MARKEDET
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Valtra S-seriens overordnede effektivitet er blevet yderligere 
forbedret takket være den trinløse AGCO variable transmission 
(AGCO AVT). Denne transmission fremstilles af AGCO i Tyskland 
og har været førende på det europæiske marked for store 
traktorer i årevis. Dens popularitet er baseret på dens 
alsidighed og frem for alt dens brændstofeffektivitet. Især 
ved maskinstationsarbejde, der kræver meget kørsel mellem 
stederne, gør AGCO’s variable transmission det muligt at køre 
effektivt ved lave motoromdrejninger. 

almindelig vejtransport. Dette gør det muligt 
at optimere trækevnen og transmissionens 
effektivitet. Når der for eksempel køres ved 
lave motoromdrejninger, opnås der betydelige 
brændstofbesparelser.

Op til 10 % mere kraft 
Valtras innovative SigmaPower er standard 
på S-serien. Når der kræves ekstra kraft af 
kraftudtaget eller hydraulikken, øger motorens 
elektroniske styresystem ydelsen med op til 
10 % - op til 400 hk på de største modeller i 
S-serien. Power Boost er også tilgængelig ved 
kørsel med hastigheder på over 20 km/t. 

En nyskabelse, der kombinerer alt det 
bedste
S-serien kombinerer førende nyskabelser 
fra Valtra, AGCO Power og tyske ingeniører. 
Det intelligente traktorstyresystem, som er 
udviklet af Valtra, kombinerer disse for at 
skabe en uovertruffen pakke: Kraft, der er 
effektiv, nem at bruge og pålidelig. 

Optimeret transmission
AGCO’s variable transmission har forskellige 
arbejdsområder til opgaver, som kræver 
forskellige hastigheder. Arbejdsområde 
A er til alle arbejdssituationer, der kræver 
stor trækkraft, mens arbejdsområde B er til 
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Fjerde-generations førerhuset på Valtra S-serien 
kombinerer det bedste nordiske design med 
optimal brugervenlighed. Undersøgelser viser, 
at god ergonomi forbedrer arbejdsydelsen, 
specielt ved brug af Valtra TwinTrac-
reverseringssystemet. 

ARBEJD 
HURTIGERE  
OG MED STØRRE 
KOMFORT
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Førerhuset har fire-punkts luftaffjedring, Valtra 
AutoComfort, som anvender den nyeste 
 teknologi. Sensorer sender information til sty-
resystemet, som sørger for, at førerhuset altid 
er i den rigtige position. AutoComfort giver 
dig også mulighed for at justere affjedringen i 
henhold til dine personlige præferencer. 

S-serien er designet til at arbejde døgnet 
rundt, så airconditionanlæg monteres som 
standard. Selv førersædet er ventileret. Ar-
bejde i S-serien er komfortabelt på alle tider 
af året. Andet standardudstyr omfatter seks 

arbejdslygter foran og bagpå, og xenon-lygter 
fås som ekstraudstyr. 

Valtras patenterede TwinTrac-reverserings-
system gør dit arbejde endnu mere effektivt, 
især når du arbejder med plæneklippere og 
andre tunge redskaber. Traktorer i S-serien 
er fra starten designet til at arbejde effektivt 
i begge retninger. Undersøgelser har vist, 
at arbejde i bakgear med Valtra-traktorer er 
endnu mere effektivt end arbejde i fremgear 
i forbindelse med visse arbejdsopgaver 
på grund af det fremragende udsyn. Den 

optimale ergonomi gør det nemmere at 
arbejde mange timer, hvilket yderligere 
forbedrer produktiviteten. 

Bakkørsel i én nem bevægelse
Det er hurtigt og nemt at skifte til bakkørsels-
position. Der er placeret en justerbar 
ratstamme bagest i førerhuset sammen med 
en speeder, en bremse og en ”kobling”. Alle 
de andre betjeningsanordninger er placeret 
på armlænet, der roterer 180 grader sammen 
med førersædet.
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FULD KONTROL 
OVER DIN T-SERIE
Valtra SmartTouch har sat helt nye standarder for 
funktionalitet og er nu mere intuitiv end din SmartPhone.
Indstillingerne er let tilgængelige med kun to tryk eller
strøg og al teknologi er integreret i det nye brugervenlige
format: Guidance, ISOBUS, Telemetry, AgControl og 
TaskDoc.

Menuopbygning med let
navigering.

Logisk opsætning af indstillinger med 
strygefunktion. Alle indstillinger lagres 
automatisk i hukommelsen.

Intuitiv fremgangsmåde ved indstillinger 
med store og let forståelige kontrolfunk-
tioner.

De hydrauliske funktioner, inkl. hydrau-
likventiler (for og bag), lift (for og bag) 
eller frontlæsser kan styres med alle 
kontrolfunktioner

Let konfiguration af arbejdslygter fra 
terminalen. Arbejdslygte til/fra-kontakt 
i armlænet med rotorblink til/fra-kon-
takt.

Profiler for førere og redskaber kan let 
ændres fra enhver skærmmenu. Alle 
ændrede indstillinger vil blive lagrede i 
den valgte profil.
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MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG 
1. Kørehåndtaget, fremstillet af førsteklasses 

materialer, er ergonomisk, brugervenligt og 
komfortabelt.

2. Designet sikrer let bevægelse af håndtaget i alle 
fire retninger. Området med knapper har naturlig 
plads til tommefingeren og designet af knapper og 
kontakter har haft fokus på let brug og derfor er 
knapper til forskellige funktioner ikke udformet ens. 
Det gælder f.eks. låsevippekontakten til bagerste 
lift med en midlertidig nedtrykningsfunktion til 
hurtig jordsøg.

3. To programmerbare hukommelsesknapper til 
enhver traktorfunktion eller funktioner (U-pilot). 
F.eks. M1 for at øge kørehastigheden i cruise-
funktion og M2 for at mindske hastigheden.

4. To lineære håndtag til hydraulisk kontrol.
5. Området mellem knapperne giver plads til at hvile 

tommelfingeren uden at holde fingeren ovenpå 
knapperne. En summetone omkring de lineære 
håndtag forhindrer utilsigtet brug.

6. Enkle og klare linjer medvirker til det generelle 
indtryk af overskueligt og solidt håndværk med 
forbedret brug.

7. Frem/bak-håndtag i kørehåndtaget.

SKÆRM 
8. Der er ikke behov for flere skærme – visning af 

Auto-Guide og sikkerhedskamera er integreret 
i SmartTouch skærmen, så der er ikke brug for 
ekstra monitorer, som blokerer dit udsyn.

JOYSTICK
9. Ergonomisk placeret joystick, som nu 

indeholder en 3. kontrolfunktion til hydraulik 
øverst.

KNAPPER OG BAGERSTE LIFT
10. Knappernes konkave og konvekse form 

hjælper dig med hurtigt og let at finde de 
hyppigst anvendte knapper.

11. Bagerste lift – den brugervenlige flade giver 
mulighed for selv de mindste justeringer af 
liften.

DESIGN
12. Armlænets udformning sikrer godt greb i 

vanskeligt terræn. Den logiske opbygning giver 
let adgang til alle funktioner og armlænet giver 
god støtte til din hånd for minimal belastning. 
Placeringen af PTO kontakter minimerer 
utilsigtet brug.

13. Alcantara svedabsorberende polstring og 
opbevaringsplads under beklædningen.

14. Designet i Finland.
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INDBYGGET SMART 
FARMING.

Valtra tilbyder smart farming teknologier, der fungerer 
problemfrit sammen - Auto-Guide, ISOBUS, AgControlTM Section, 
AgControlTM Variabel Rate og TaskDoc - som du betjener fra 
SmartTouch-terminalen. Ved automatisk styring af din traktor 
og redskaber, kan disse teknologier forbedrer din nøjagtighed 
og præcision, reducerer arbejdstiden og sikrer, at du får bedre 
udbytte og bedre afkast af din investering. 
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Smart farming er afhængig af positionerings-
signaler fra satellitter for at kortlægge dine 
felter og styring af din traktor. Satellitstyring 
gør den automatiske styringen mere præcis 
end manuel styring, så din traktor vil være 
præcis, hvor den skal være ved hver tur i alle 
felter under alle forhold.

Når din traktor er genkendt korrekt, har 
redskaberne altid den rigtige position, ifht 
traktoren. Ved hjælp af satellitkort og ISO-
BUS-kontrol kan dine redskaber derefter 

automatisk tilpasse sig, de enkelte marker 
og variere tildelinger. Sektions kontrollen 
(AgControl Section) aktiverer de nødvendige 
sektioner af redskabet og den variable tildeling 
(AgControl TM Variable Rate), sikrer at kun den 
ønskede mængde tildeles.

Vores teknologi er alle designet af os, og vi 
bruger de højeste kvalitetsleverandører for at 
sikre  høj kvalitet og enestående pålidelighed. 
Alle hardware- og softwarekomponenter er 
optimeret til hver enkelt traktor.
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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. 

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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TRAKTORMODEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

MOTOR

Maks. hk ved 2000 o/min., hk (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Maks. hk ved 2000 o/min. med boost, hk 300 325 350 380 400 405 (298)

Maks. moment ved 1500 o/min., Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Maks. moment ved 1500 o/min. med boost, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Emissionskontrol Stage 5 Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

AGCO POWER-motor 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 

Volumen, liter/antal cylindre 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

TRANSMISSION 

Arbejdsområde A (mark) 0,03-28 km/t frem, 0,03-16 km/t bak

Arbejdsområde B (transport) 0,03-50** km/t frem, 0,03-38 km/t bak

Driftstilstande Automatisk og manuel

KRAFTUDTAG (BAG) 2 hastigheder, 540E + 1000 eller 1000E + 1000

1000 o/min. ved motoromdrejningstal 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E eller 1000E o/min. ved 
motoromdrejningstal 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Udskiftelig kraftudtagsaksel JA JA JA JA JA JA

FRONTLIFT Integreret, standardudstyr

Løftekapacitet, kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Forreste kraftudtag Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

BAGESTE LIFT Autocontrol, redskabsdæmpning og hjulslipkontrol

Løftekapacitet, kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Liftarme Kat. 3 eller 4

HYDRAULISK CCLS (Lukket center hydraulik)

Maks. pumpeeffekt, l/min. 205 205 205 205 205 205

Hydraulikolie Separat, maks. 51 liter til rådighed til redskaber

Arbejdshydraulik, foran Op til 2 elektroniske spoleventiler, joystickbetjeningsanordninger

Arbejdshydraulik, bag 4 eller 6 elektroniske spoleventiler, 4 fingerspids- og 2 joystickbetjeningsanordninger

Hydraulikudtag, bag “Trykuafhængige” koblinger med mulighed for tilkobling/frakobling under tryk

Styretøj Hydrostatisk, vipbar og teleskopisk ratstamme

QuickSteer Standard Standard Standard Standard Standard Standard
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TRAKTORMODEL    S274    S294   S324 S354 S374 S394

BREMSER Oliekølede flerskivelameller, hydraulisk aktivering med bremseforstærker

Parkeringsbremse Integreret med vendegearsgreb, hydraulisk

FORAKSEL MED 4-HJULSTRÆK

Type STD STD HD HD HD HD

Maks. styrevinkel 55°     

Affjedring Hydropneumatisk     

KAPACITETER

Brændstoftank, liter 600 600 600 600 600 600

AdBlue-tank, liter 60 60 60 60 60 60

DIMENSIONER (DÆK FOR, BAG)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Vægt uden belastning (med fuld tank, uden 
ekstra vægte), kg

10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Akselafstand, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Længde, mm 5670 5670 5670 5670 5670 5670

Højde til tag mm med 710/85R38-dæk 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Min. udvendig bredde, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Frihøjde, mm 472 472 472 472 472 472

Venderadius med bremser/uden bremser, m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

FØRERHUS

Affjedring 4-punkts med 4-punkts luftaffjedring (AutoComfort)

Standardudstyr
Deluxe førerhus med “fladt gulv”, bagrude, som kan åbnes, airconditionanlæg, ventilator med fire hastigheder og varmeapparat, justerbar 
ratstamme, Valtra Evolution-sæde, ISOBUS klar, Auto-Guide forbedredt, 6 arbejdslygter bagpå og 4+2 foran, Valtra SmartTouch brugerflade.

Ekstraudstyr
TwinTrac- omvendt førerplads, automatisk airconditionanlæg, LED-arbejdslygter, Varme i gulvhøjde, fuld Auto-Guide med forskellige 
præsisionsniveauer, AgControl-præcisionslandbrugsmuligheder ETC
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Valtra® er et globalt brand fra AGCO.

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

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

Traktorerne, der er vist i denne brochure, kan være monteret med specialudstyr. Ændringer kan forekomme - alle rettigheder forbeholdes DK 3076

YOUR
WORKING
MACHINE


