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V

VI ARBEJDER INTENST 
PÅ AT GØRE HÅRDT 
ARBEJDE NEMT
I mere end 70 år har Valtra arbejdet sammen med landmænd om at 
udvikle driftssikre traktorer og banebrydende teknologi. Hos Valtra 
er vores mission at forstå og forudse dine behov og at give dig den 
bedst mulige traktoroplevelse.
Moderne landbrugs- og entreprenørvirksomheder kræver alsidighed, 
effektivitet og præcision. Q-serien kan kobles sammen med 
et hvilket som helst redskab uden problemer, samtidig er den 
intelligent, effektiv, driftssikker, solid og har lave driftsomkostninger 
- en sikker succes for din virksomhed.

Q-serien er en fornøjelse at arbejde 
med og enhver førers drøm. Den udgør 
en perfekt kombination af styrke, 
brugervenlighed, præcision og ydeevne for 
øget effektivitet og rentabilitet. Q-serien er 
en kvalitetstraktor med stort K. Det er også 
derfor, at Q-certificerede forhandlere er de 
eneste fagfolk, der er kvalificerede til at 
efterkomme dine behov. De repræsenterer 
den største viden og de bedste service- og 
eftermarkedsmuligheder for at sikre dig 
de bedst mulige fordele med Q-seriens 
favorable driftsomkostninger og intelligente 
fordele. 

Hvis din virksomhed har brug for en 
maskine med nok styrke til at kunne klare 
alle opgaver med et hvilket som helst 
redskab monteret, leverer Q-seriens 7,4 liter 
6-cylindrede motor og CVT transmission 
styrken, som du har brug for. Et jævnt 
drejningsmoment og en høj motoreffekt 
betyder, at enhver opgave kan løses.

Med en højde på kun 337 cm (med Valtra 
Guide) og en akselafstand på 300,5 cm er 
Q-serien en veludstyret arbejdshest, der er 
stabil i marken og rolig på vejen.

DEN HELT NYE Q-SERIE
Alt ved Q-serien er gennemtænkt for 
at optimere udsynet samt den daglige 
komfort - det lettilgængelige førerhus 
med selvrensende aluminiumstrapper, de 
270 graders viskere, siderudeviskeren, 
den dynamisk faldende motorhjelm og 
den smarte placering af luftindtag og 
udstødning.

Valtras berømte brugervenlige smart-
teknologi leveres som standard og er 
integreret i førerhuset og ergonomisk 
placeret for ultimativ komfort og 

brugervenlighed. SmartTouch-brugerprofiler 
gør det hurtigt og nemt at skifte mellem 
forskellige førere og opgaver, og 
avanceret telemetri gør flådestyring og 
FMIS-integration nem og problemfri. 
Data, der deles med Q-certificerede 
forhandlere, muliggør fjerndiagnosering af 
vedligeholdelsesbehov på forhånd, hvilket 
sikrer 101 % oppetid. Få mere fra hånden 
med kvalitet fra Q-serien.
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INDHOLD Præcisionslandbrug er fuldt 
integreret i Q-serien. Teknologier 
som Valtra Guide, sektionskontrol 
med Multiboom, variabel tildeling, 
Valtra Auto U-Pilot-foragerstyring, 
SmartTurn foragervendning- og 
ISOBUS-funktioner styres nemt med 
den prisbelønnede SmartTouch-
brugerflade, som er nemmere at bruge 
end din smartphone.

Avanceret telemetri med Valtra 
Connect og teknologier som Agrirouter 
og TaskDoc Pro gør flådestyring, 
administration af opgaver og arbejde 
med div. softwareprogrammer 
enkelt og effektivt. Q-serien er en 
brugervenlig, intelligent maskine 
bygget til fagfolk. 

Q-seriens 7,4 liters AGCO Power-
motor har den helt rigtige slagvolumen 
for denne stærke traktor. Den 
effektive trinløse CVT-transmission 
leder effekten derhen, hvor og når 
der er brug for den. Maks. effekt ved 
lavt omdrejningstal betyder jævnt 
og effektivt træk, samtidig med at 
brændstoføkonomien opretholdes. 

Hydraulikpumpen på 200+ liter og 
hydraulikoliekapaciteten på 75 liter, 
der kan eksporteres, sikrer, at Q-serien 
kan arbejde med ethvert redskab. 
Den hydrauliske ECO-funktion gør 
det muligt at opnå maks flow ved 
1650 o/min., hvilket gør Q-serien til en 
intelligent og effektiv arbejdshest. 

7.4 L AGCO  
Power

INTEGRERET 
PRÆCISIONSLANDBRUG
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THINKS LIKE A PRO. 
WORKS LIKE A BEAST.
Masser af effekt uden en retning er nyttesløs. Du skal have fokus 
og smart teknologi for at kunne anvende alt styrken effektivt og 
økonomisk. Q-serien er en traktor med mange hestekræfter og med 
teknologi til at udføre enhver Smart Farming-opgave - det er et 
præcisionsværktøj af høj kvalitet bygget til at øge produktiviteten og 
rentabiliteten.  

1. DEN BEDSTE 
ARBEJDSHEST
DEN BEDSTE, SMARTESTE OG STÆRKESTE 
LANDBRUGSTRAKTOR PÅ MARKEDET.
Quality rimer på Q! Q-serien giver 
dig den mest jævne kørsel med den 
bedste brændstoføkonomi fra den 
markedsførende 7,4 liter AGCO  
Power-motor og den bedst gennem-
prøvede CVT-transmission på mar-
kedet. SmartTouch garanterer, at du 
får den nemmeste tur ved intelligent 
optimering og styring af Q’ens effekt 
til det sted, hvor der er brug for den.  

SIDE 6-8  OG SIDE 20-22 SIDE 26

SIDE 8 OG SIDE 10

3.  101 % OPPETID OG 
FULD KONTROL
EN MASKINE I HØJ KVALITET FORTJENER 
SERVICE AF HØJ KVALITET.  
Kun Q-certificerede forhandler er 
kvalificerede til at opfylde dine behov,  
så du kan arbejde uden afbrydelser. De 
er de bedste af de bedste, og de tilbyder 
fleksible finansieringsmuligheder med 
total oversigt over omkostningerne, 
ekspertviden og 100 % tilgængelighed 
for at garantere 101 % oppetid.

2. EN PROFESSIONEL 
INDEN FOR KRAFT OG 
PROFIT
EN ARBEJDSHEST BYGGET TIL 
VIRKSOMHEDER MED BRUG FOR EFFEKT, 
INTELLIGENS OG ALSIDIGHED FOR AT 
MAKSIMERE PRODUKTIVITETEN.
Ved du, hvordan du sparer penge?  
Q gør! Favorable samlede ejerom-
kostninger, alsidigheden ved at kunne 
nå mere samt Smart Farm teknologi 
gøre den effektive Q-serien til en 
professionel, når det drejer sig om at 
maksimere fortjenesten.  
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4. KOMFORT OG BEKVEMMELIGHED
BEHAGELIG AT KØRE MED, NEM AT BETJENE OG EN FORNØJELSE AT ARBEJDE MED.  
På de lange dage i førerhuset er der intet, der er så behageligt som 
Q! Den fuldt justerbare ratstamme og teknologi lige ved hånden i det 
markedsførende, lettilgængelige og luftaffjedrede AutoComfort førerhus 
gør Q-serien til en drøm at køre og en fornøjelse at arbejde  med.

SIDE 10 OG SIDE 18

10. UANET 
MULIGHEDER  
PRESTIGE, PRODUKTIVITET OG 
RENTABILITET.  
Q-serien er alsidig, fordi du får 
uanet muligheder for tilpasninger til 
præcist dit behov, hvilket øger din 
fortjeneste, din produktivitet og din 
prestige.  

SIDE 28

5. LANDBRUG I DAG OG I MORGEN
BYGGET TIL BÆREDYGTIGHED
Q-serien er den smarte landbrugstraktor, der er designet 
til at maksimere dit udbytte og minimere input, og den er 
bygget i Finland af det mest bæredygtige traktormærke i 
verden.

SIDE 20-26

9. ARBEJD,  
SOM DU VIL.   
SPAR TID, OG SKÅN DIN RYG MED 
TWINTRAC.  
Med TwinTrac fra Valtra kan du 
nemt dreje Q-seriens førerposition 
180 grader og drage fuld fordel af 
bagmonterede redskaber og det 
markedsførende udsyn, der sikrer, 
at du arbejder i den rigtige retning.

SIDE 18

7. ARBEJDER MED FULD KAPACITET
BYGGET TIL STORE OPGAVER. REAGERER PRÆCIST.    
Den kraftige hydraulik med en oliekapacitet på 75 liter og en 
200-liters pumpe med ECO-funktion er fremstillet til at håndtere 
store redskaber.  

SIDE 12

6. 365 SYNLIGHED 
NAT OG DAG
ARBEJD UANSET VEJRET. 24/7.   
Med 6,5 m2 glas, markedsførende 
270-graders viskere og frem-
ragende arbejdslygter kan du se, 
hvad du laver – du har udsyn i alle 
situationer .  

SIDE 14

8.  STOR 
ARBEJDSHEST. 
LET TIL FODS. 
EN KOMPAKT TRAKTOR, DER KAN 
BLIVE STÆRKERE, HVIS DER ER 
BEHOV FOR DET
En lav egenvægt på 9200 kg gør 
Q-serien til en smidig og adræt 
arbejdshest, der garanterer en høj 
nyttelast på 16 ton!  

SIDE 16
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WORKS LIKE A BEAST: 
SMART POWER
Den store motor er kun toppen af isbjerget. Q-seriens 
power aktiveres og dirigeres intelligent derhen, hvor du 
har brug for det, og når du har brug for det. EcoPower-
konceptet sikrer, at den gennemprøvede og robuste 
AGCO-motors høje drejningsmoment viser sit værd ved 
lave omdrejninger og forbliver konstant i hele området 
fra 1500 til 1800 o/min. Maks. effekt opnås ved  
1850 o/min.

Q-seriens gennemprøvede 6-cylindrede, 
7,4 liters AGCO Power-motor er en populær 
og anerkendt vinder blandt Valtras traktorer 
i T-serien.

Intelligente nyskabelser som f.eks. en 
turbo med ikke-variabel geometri forbedrer 
effektiviteten, mens den hydrauliske 
justering af ventilerne sikrer nem og 
omkostningseffektiv vedligeholdelse.  

EN DRIFTSSIKKER MOTOR
Den sofistikerede - men alligevel robuste 
- efterbehandling af udstødningsgasserne 
gør ikke blot motoren mere ren, men 
reducerer samtidig motorbelastningen, 
hvilket giver en mere jævn kørsel og lavere 
serviceomkostninger. Q-seriens motor er 
uden recirkulation af udstødningsgasserne 
og forbliver dermed ren og effektiv. 
Luftindsugningen er placeret højt for at give 
en renere luft.  

MAKS EFFEKT. LAVT OMDREJNINGSTAL
Spar brændstof og sænk emissionerne 
uden at gå på kompromis med effekten. 
Valtras koncept med lave omdrejningstal for 
maks. effekt, kendt som EcoPower, bruges 
i hele Q-serien. I Q305 er der altid boost til 
rådighed. De andre modeller har en boost-
funktion der giver ekstra effekt, når du har 
mest brug for det. Transport-boost er fuldt 
tilgængeligt, når hastigheden når 18 km/t, 
mens Sigma Power booster PTO-udtaget, 

hvis det bruges under kørsel. I Q305 er 
denne funktion også tilgængelig, når den 
holder stille.
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Få gjort mere med mindre 
belastning for dig og motoren. 
Alle Q-serier har et lavt nominelt 
omdrejningstal på 1950 o/min. 
Maks. effekt opnås ved  
1850 o/min. og effekten forbliver 
konstant høj i området fra  
1500 til 1800 o/min. Takket 
være Permanatorque-funktionen 
opnår Q-serien et fremragende 
moment på 1280 Nm ved et lavt 
omdrejningstal på 1000 til  
1500 o/min. 

KRAFTIGT DREJNINGSMOMENT
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PÅLIDELIG 
TRANSMISSION
CVT-transmissionen i Q-serien er designet og 
udviklet internt af AGCO i Tyskland og passer 
perfekt til Valtra.  

DRIVLINJE, DU 
KAN REGNE MED
Når du sætter en gennemprøvet 
og driftssikker 6-cylindret motor 
sammen med en gennemprøvet 
pålidelig CVT-transmission, opnår 
du den perfekte drivlinje, som du 
kan stole på.

SMART TRANSMISSION
Q-serien har den mest jævne kørsel 
takket være den smarte CVT-
transmission, der giver en jævn, 
trinløs kraftoverførsel selv ved lave 
omdrejningstal, hvilket sparer brændstof. 
Fuld effekt, når du har brug for det.

Drivlinjen er enkel og nem at 
styre takket være SmartTouch-
brugerfladen. Transmissionen kan 
betjenes på to måder – manuelt 
og automatisk. Automatisk tilstand 
giver uovertruffen brugervenlighed. 
I automatisk tilstand vælger den 

elektroniske transmissionsstyring i 
Q-serien automatisk det lavest mulige 
motoromdrejningstal for at opretholde 
et lavt brændstofforbrug. Du arbejder, 
som du vil, og lader Q tænke for dig. 
Føreren indstiller blot hastigheden ved 
hjælp af kørepedalen, kørehåndtaget 
eller fartpiloten, alt efter hvad der 
passer bedst til føreren eller opgaven. 
Med Droop Control kan føreren ændre 
traktorens adfærd for at opnå en endnu 
mere økonomisk eller intensiv drift og 
derved spare enten brændstof eller tid, 
alt afhængigt af dine ønsker.
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BEHAGELIG KØRSEL HELE DAGEN

Du kan nemt få Q-serien til at arbejde 
på den mest effektive måde. Når 
der er behov for mere effekt, øger 
motoren automatisk omdrejningstallet, 
så det passer til belastningen. Når 
motoreffekten reduceres, reduceres 
motorens omdrejningstal automatisk 
for at spare brændstof.

CVT-transmissionen har to 
arbejdsområder, A og B, som begge 
starter ved 0 km/t. A er beregnet til 
markarbejde og tunge træk, mens B 
er ideel til vejkørsel. Bakhastigheden 
er op til 38 km/t.

Læn dig blot tilbage, slap af og lad 
Q-serien udføre det hårde arbejde! 
CVT-transmissionen sikrer det korrekte 
motoromdrejningstal til ethvert arbejde. 
I de fleste tilfælde er dette lige under 

1500 o/min. Det medvirker til at holde 
brændstofforbruget lavt, samtidig 
med at kapaciteten opretholdes, 
så spidsbelastninger holdes på et 
minimum.  

ME
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Arbejdsområde A Arbejdsområde B
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UOVERTRUFFEN 
AFFJEDRING
Hos Valtra anser vi din komfort for at være vores 
ansvar. Lange dage i marken og på vejen behøver 
ikke at være krævende. Dit arbejdsmiljø skal være 
afslappende, sikkert og komfortabelt. Den helt nye 
Q-serie er designet omkring føreren med luftaffjedret 
førerhus og luksuriøs siddeplads, der giver maksimal og 
ergonomisk komfort hele dagen. 

Q-serien leveres med AutoComfort-
førerhusaffjedringssystemet (ekstraudstyr), 
som automatisk tilpasser sig de forskellige 
kørselsforhold og situationer med det 
samme.

AutoComfort anvender Valtras CANbus 
system til kontinuerligt at kommunikere 

mellem støddæmpere, positionssensorer 
og kontrolenheden og justerer konstant 
affjedringen baseret på bevægelsesdata 
fra positionssensoren og informationer fra 
vendegearet og bremserne, der udsendes 
via CANbus. Alle luftfjedre på førerhuset 
opretholder en konstant stabil højde uanset 
belastning.

KOMFORT HELE DAGEN
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LUFTAFFJEDRET FORAKSEL
Valtra har mere end 25 års erfaring med 
luftaffjedrede foraksler. Luftaffjedret foraksel giver 
en jævn kørsel og absorberer stød fra ujævne veje 
og marker, samtidig sikrer den høj trækkraft med 
+/- 9 graders ophæng med svingningsdæmpere 
og +/- 50 mm affjedringsvandring.

BEHAGELIG KØRSEL  
UANSET VEJRET
I modsætning til olie ændrer viskositeten 
sig i luft kun minimalt, når temperaturen 
svinger. Det betyder, at du med luftaffjedret 
foraksel kan være sikker på, at din 
affjedring vil være konsekvent jævn selv 
ved varme somre eller på kolde vinterdage.

KØRER PÅ LUFT
Luftaffjedring giver dig en reel følelse af, at du 
kører på luft. Systemet fungerer godt ved både 
lette og hårde belastninger, selv ved konstant 
varierende belastninger som f.eks. ved brug af 
frontlæsser. I modsætning til andre traktorer med 
mange hestekræfter er Valtra Q-serien veludstyret 
til det krævende arbejde med frontlæsseren.

ROBUST MEKANIK
Der garanteres problemfri affjedring uden 
servicepunkter, da affjedringens mekanik 
er så robust og enke med de to luftbælge, 
automatisk niveaustyring og robuste 
støddæmpere. Den lange pendulaksel med 
støtte midt i chassisrammen stabiliserer 
bevægelserne. 

HYDRAULIK

LUFT

Bevægelse
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KRAFTIG  
HYDRAULIK
Q-serien har en kraftig Load Sensing-hydraulik, der er 
udviklet til arbejde med store redskaber - med store 
behov. Der er 75 liters hydraulik kapacitet tilgængelig 
for redskaberne. Hydraulikslangerne fra redskaberne 
er nemme at montere takket være de brugervenlige 
trykaflastningshåndtag.

ARBEJD MED FULD KAPACITET
Q-serien er en arbejdshest, der 
kan løfte 4.800 kg foran og 10.000 
kg ved den bageste 3-punktslift. 
Standardhydraulikpumpen leverer 200+ l/
min. ved nominelt motoromdrejningstal, 
og med ECO-funktionen opnås dette flow 

allerede ved 1650 o/min. Alt hydraulik 
betjenes elektronisk fra SmartTouch-
brugerfladen, og både funktioner 
og indstillinger kan integreres i den 
omfattende, men brugervenlige U-Pilot-
foragerautomatik.
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NEM TILKOBLING  
OG KØR
Q-serien tilbyder et omfat-
tende udvalg af anhæn-
gertrækkroge til forskellige 
brugerbehov.

HYDRAULIKUDTAG
Bag på Q-serien er der op til 5 fuldt justerbare hydraulikventiler. Standardventilerne 
har et maks. flow på 120 l/min., og highline-ventilerne (ekstraudstyr) har et flow på 
140 l/min. samt trykaflastningshåndtag. Den nemme udløsning af hydrauligslanger 
gør det nemt og hurtigt at montere redskaber uden problemer. Power Beyond kan 
leveres i alle udstyrsvarianter.

Frontlift, de forreste lynkoblinger samt frontlæssere kan styres med op til 4 fuldt 
justerbare elektroniske ventiler. Frit returflow er også tilgængelig i front.

LINK LIKE A PRO
Q-serien er udviklet til arbejde 
med store redskaber.  
HD 3-punktsliften er designet 
med en stærk geometrisk form 
og 100 mm løftecylindere.  
De to løftestænger har to 
positioner. I den forreste position 
har de en maks. løftekraft på  
100 KN, mens 
løftekraften i den bageste 
position øges til 108 KN.  

KRAFTUDTAG PÅ FARTEN
Det kraftige PTO-udtag med to 
hastigheder kan nemt styres fra 
SmartTouch-brugerfladen eller udefra via 
de enkle betjeningsknapper, der sidder 
på skærmene. PTO-akslen kan udskiftes.
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ARBEJDSLYS TIL 
DE SENE TIMER
Gør nat til dag med Q-seriens omfattende muligheder 
for smart og inteligent belysning. Ud over den 
omfattende LED-arbejdslyspakke fås desuden et 
uovertruffent LED-kørelys. LED-dagskørelys er 
standard.
Intelligent automatisering og styring af belysning fra 
SmartTouch betyder, at du kan se, hvad du laver, og 
koncentrere dig om den forestående opgave.

SYNLIGHED DØGNET RUNDT 365
Når du arbejder mange timer om aftenen, 
skal du have udsyn til mere end bare 
det, der er lige foran dig. Du har brug 
for at kunne se alt omkring dig. LED-
dagskørelyset opfylder lovkravene som 
tændes og slukkes automatisk, uanset 
hvilke andre lygter der er valgt. De to 
øverste forlygter giver uovertruffen 
belysning og kan bruges i både det 
nederste (nærlys) og det øverste (fjernlys) 
position.

Arbejdslygterne er monteret omhyggeligt 
rundt om traktoren for at give 360 
graders belysning. De energibesparende, 
integrerede LED-arbejdslygter foran 
i Valtras “hockeystav-form” giver en 
kombineret belysning med 8000 lumen, der 
hvor du har mest brug for det. De andre 
otte arbejdslygter giver en kraftig belysning 
hele vejen rundt om traktoren.

SkyView-førerhuset (ekstraudstyr) fås med 
to ekstra arbejdslygter monteret bagpå. 
En anden god detalje er den aftagelige 
lommelygte, som er placeret lige inden for 
døren i førerhuset.

Selvfølgelig ender lyshistorien ikke 
her. Med et udvalg af ekstra arbejds- 
og sikkerhedslygter fra Unlimited er 
mulighederne uendelige.
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SE HVAD DU LAVER
Små, men smarte detaljer gør hele 
forskellen! Som f.eks. LED-trinlys, der 
oplyser indgangen til førerhuset og giver 
sikker og nem adgang. 

360 GRADERS UDSYN 
DØGNET RUNDT
Integrerede for-, side-, bag- og 
kabinearbejdslys er praktisk placeret for 
at give 360 graders udsyn hele natten.

SIKKER OG NEM 
SAMMENKOBLING
Bag på traktoren er et dedikeret lys til 
3-punktsliften omhyggeligt placeret for 
at give et tydeligt, klart lys, så du nemt 
kan koble til, uanset tidspunktet på 
dagen. 

BLIV SET VÆR SIKKER
Den helt nye Q-serie har to blinklys 
bagpå integreret i førerhuset, som giver 
øget sikkerhed og samtidig bevarer et 
elegant udseende. 

INTELLIGENT BELYSNING
Konfigurationen af arbejdslys kan hurtigt og nemt styres fra SmartTouch-
terminalen. Q-serien har da også flere automatiske muligheder, der gør livet 
nemmere. Rotorblinket tændes automatisk, når traktoren kører hurtigere end 
25 km/t. På samme måde aktiveres kurvelyset også automatisk, når traktoren 
drejer, og det bageste arbejdslys tændes automatisk, når der bakkes. 
Q-seriens “Follow-me-home”-funktion holder de forreste arbejdslygter på 
A-stolpen tændt i 30 sekunder efter, at du har forladt førerhuset. 
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EN VELAFBALAN-
CERET ARBEJDS-
HEST
Minimer jordkomprimeringen og maksimer udbyttet. Med en 
driftsvægt på 9.200 kg og en maksimal bruttovægt på 16 ton 
er Q-serien en adræt arbejdshest med en enorm nyttelast. Den 
lave højde, lange akselafstand og lette ramme giver Q-serien et 
fremragende lavt tyngdepunkt. En række ekstra vægtmuligheder 
betyder, at arbejdshesten kan blive tung, når der er behov for det 
-	Q-serien	konfigureres	blot	til	det	pågældende	redskab	og	den	
pågældende opgave. Du kan fordele vægten derefter, samtidig 
med at du undgår unødvendig jordkomprimering. 

MINIMAL PÅVIRKNING - MAKSIMALT UDBYTTE
Jorden er din bedste ressource. En sund 
jord betyder bedre udbytte. Når jorden 
komprimeres, bliver den mindre porøs. Dette 
har en negativ indvirkning på afdræningen 
og jordens mikroorganismer. En sund 
jordstruktur og sund mikrobiologi giver 
sundere afgrøder og højere udbytte. Derfor 
er det vigtigt at undgå jordpakning.

Q-serien er en stærk arbejdshest, der er 
skånsom mod jorden. Når tunge traktorer 
kører på skrøbelig jord, synker de ned og 
skaber en jordvold foran dækkene, det 
skaber modstand. En lav vægt betyder, 
at Q-serien synker mindre ned i jorden. 
Den såkaldte “bulldozereffekt”, hvor 
jorden ophobes foran hjulet, mindskes. 
Selv en lille lavning på 1 cm kan påvirke 
brændstofforbruget med helt op til 10 %.

Vægtfordelingen er perfekt afstemt med 
41 % på forakslen og 59 % på bagakslen. 
Ekstra vægte gør det muligt for føreren at 
fordele vægten udover hele traktoren alt 
afhængig af behovet ved forskellige opgaver 
og redskaber. Dette forhindrer hjulslip 
og giver ekstra trækkræft. Automatisk 
dæktryksregulering (ekstraudstyr) øger 
dækkenes trædeflade, som er i kontakt med 
jorden og minimerer komprimeringen.

Selv en let komprimering kan med tiden 
have stor betydning. Teknologier som Valtra 
Guide og sektionskontrol fås som standard 
til Q-serien. Disse teknologier giver dig 
mulighed for at bruge de samme kørespor år 
efter år. Du får mere fra hånden med færre 
gennemkørsler. Mindre kørsel på jorden 
resulterer i mindre komprimering og øget 
udbytte.
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VÆGT MULIGHEDER

VÆGTE

Mulighed for frontvægte fra 600 kg til 2.300 kg 
og mavevægt betyder, at du kan konfigurere 
Q-serien nøjagtigt som du ønsker, til at arbejde 
med store redskaber eller som et let køretøj, 
når du har brug for det. Der kan nemt tilføjes 
hjulvægte til baghjulene for at opretholde god 
trækkraft.  

Hjulvægte til baghjul
250 kg + 250 kg, i 
hver side

Hjulvægte til baghjul
250 kg, i hver side

Mavevægt 
180 kg

Frontvægt
600 kg

Frontvægt  
600 kg + 600 kg

Frontvægt 
2300 kg
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GENNEMFØRT 
KOMFORT
Q-serien er en fornøjelse at arbejde med og en drøm at køre. Q er også 
PRO, når det drejer sig om sundhed og sikkerhed. Kombinationen af den 
fremragende køreposition, de store glaspartier og den smarte placering af 
udstødning og andre elementer betyder, at føreren har et klart og uhindret 
udsyn hele dagen. Det er slut med at skulle vride og dreje i sædet for at få 
et godt udsyn. Du afslutter din arbejdsdag i lige så god form, som da du 
startede. Smarte designdetaljer som f.eks. innovativ opbevaring og den 
store køleboks kombineret med et førsteklasses interiør og et fremragende 
airconditionanlæg, gør dit arbejdsmiljø så komfortabelt og effektivt som 
muligt.

Q-serien fjerner alle udfordringer ved at betjene en traktor med mange 
hestekræfter på lange arbejdsdage. Med integreret smart teknologi kan 
førere udnytte Valtra Guide fuldt ud til at navigere gennem marken og kan 
med SmartTurn vende traktoren automatisk på forageren.

Med inspiration fra det populære og 
gennemprøvede førerhus i T-serien 
har Valtra designet Q-serien til at være 
ergonomisk og give føreren komfort 
hele dagen. Når du træder ind i det 
luftaffjedrede førerhus med nem adgang 
via 4 trin, bemærker du kvaliteten med 

fokus på detaljerne. 6,2 m2 glas giver et 
enestående udsyn, som forbedres af den 
270-graders vindusvisker og en 180-graders 
siderudevisker. Pro-følelsen fortsætter, 
når du sidder i et førsteklasses sæde med 
aircondition (ekstraudstyr), som automatisk 
tilpasser sig førerens vægt.

DESIGNET TIL DIG
Arbejdsmiljøet i Q-serien kan tilpasses 
fysisk og digitalt for at maksimere din 
komfort og produktivitet. Rattet kan 
hurtigt og nemt justeres vha. en fodpedal. 
Samtidigt kan SmartTouch-førerprofiler 
gemmes og nemt hentes frem, når der skal 
skiftes chauffør.
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TWINTRAC 
Udnyt mulighederne i den 
kraftige lift, hydraulik og PTO-
udtag fuldt ud ved at køre 
Q-serien omvendt vha. det 
innovative, fabriksmonterede 
TwinTrac-system. TwinTrac 
sparer tid og brændstof, 
forhindrer belastningsskader og 
forbedrer effektiviteten takket 
være øget manøvredygtighed 
og et enestående udsyn.   

POWER SHUTTLE
Det nydesignede Power 
Shuttle-greb er en revolution 
inden for brugervenlighed. 
Med automatisk returnering 
til midterpositionen efter valg 
af køreretning er det nemt at 
skifte til SmartTouch-grebet 
for styring af frem/bakgear. 
Det betyder, at føreren 
ikke behøver at aktivere 
vendegearet separat, når 
TwinTrac anvendes.

SKYVIEW
Det topmoderne Skyview-førerhus er designet 
til at opfylde entreprenørernes krævende 
behov. Den store polykarbonatrude med 
visker giver et enestående overblik over kraner 
og sidemonterede redskaber. Førerhuset er 
fuldt FOPS-sikret for øget sikkerhed. 

GENNEMFØRT 
KOMFORT

FUNKTIONELLE SÆDER
Førersædet byder på kompromisløs komfort 
samt en række personlige justeringer. Alle tre 
sædespecifikationer omfatter opvarmning, 
mens den højeste specifikation (Evolution) 
også omfatter køling. Når passagersædet er 
foldet sammen, kan det også bruges som et 
bord til føreren. 

AIRCONDITION HELE VEJEN 
RUNDT
Q-serien har kreative løsninger til klimastyring. 
Varmen kommer fra området omkring benene 
og stiger op for at opvarme hele førerhuset. 
Den kølende aircondition kommer fra området 
omkring overkroppen, så du kan holde 
hovedet koldt. I alt 12 luftdyser sikrer, at frisk 
luft fordeles jævnt rundt i hele førerhuset.       

PREMIUM INTERIØR
Q-seriens stilfulde interiør omfatter et 
læderrat, mørke paneler, mørk himmel og 
kromdetaljer. Oplad din telefon fra et af de to 
18 W USB opladningsudtag, mens den sidder 
i en smart telefonholder.  

KØLEBOKS TIL 
VARMT ARBEJDE
Q-serien fås med en integreret 
køleboks, der holder din mad 
kølig på lange varme dage. 
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THINKS LIKE A PRO: 
SMART TEKNOLOGI
Præcisionslandbrug er afgørende for et mere effektivt, rentabelt og bæredygtigt 
landbrug. Vores innovative og populære SmartTouch-armlæn giver dig kraften fra Smart 
farming lige ved hånden. Opgaver administreres med enkle og velkendte stryge- og klik 
funktioner,	ligesom	på	en	smartphone...	blot	nemmere!	Maskinprofiler	og	opgaver	kan	
nemt	deles	mellem	traktorerne	i	flåden,	hvilket	betyder,	at	enhver	chauffør	kan	træde	
ind i ethvert førerhus og gå i gang med arbejdet med det samme. 

FORAGERAUTOMATIK  
DER VIRKER
Valtra SmartTouch tilbyder den 
nemmeste foragerautomatik. Med Auto 
U-Pilot kan du konfigurere sekvensen 
ved at optage den, mens du kører, eller 
ved at programmere den i SmartTouch 
displayet når du holder stille.
Knapperne M1, M2 og M3 kan 
programmeres til tre helt forskellige 
sekvenser - som kan styre op til 
24 funktioner hver. Alle indstillinger 
gemmes i den relevante maskinprofil 
(f.eks. pløjning).

ET EFFEKTIVT JOYSTICK
Valtras innovative og ergonomiske SmartTouch-
joystick giver fuldt programmerbar hydraulisk 
styring af både for- og bagmonterede 
redskaber. Tredjefunktionen i  betjeningsgreb 
kan programmeres til at styre de mest 
almindelige funktioner, mens du stadig bruger 
joysticket.  

SMARTTOUCH
Den prisvindende Valtra SmartTouch-
brugerflade er designet til at være ergonomisk 
og intuitivt at bruge.  

Den har en brugervenlig 9” touchskærm og 
et multifunktionsgreb. Multifunktionsgrebet 
giver føreren den ultimative kontrol med et 
nemt og ergonomisk design, hvor traktorens 
omdrejningstal kan styres udelukkende ved 
hjælp af multifunktionsgrebet. Desuden kan 
føreren bruge grebet til at styre lift-, hydraulik- 
og ISOBUS-redskaber.

RADIO- OG TELEFONBETJENING
Tag opkald og administrer dine medier direkte fra 
SmartTouch via telefon integration.
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SMART UDSEENDE
Med SmartTouch, SmartTouch Extend og 
displayet på A-stolpen bliver førerhuset 
i Q-serien til et smart cockpit, der viser 
alle de oplysninger, du har brug for 
til at arbejde effektivt, produktivt og 
komfortabelt.

KAMERASKÆRM
Forbedre udsynet og sikkerheden 
bagud ved at bruge SmartTouch 
displayet som kameraskærm. 

SMARTTOUCH EXTEND - 
DOBBELT SÅ STOR SKÆRM
Den ekstra SmartTouch Extend-
skærm er den perfekte tilføjelse til 
Valtra SmartTouch når der arbejdes 
med avancerede ISOBUS-opgaver. 
Konfigurér og få vist dit ISOBUS 
redskab eller Valtra Guide funktioner 
lige ved hånden og i øjenhøjde, så du 
får et komplet overblik over dit arbejde 
og opnår forbedret produktivitet. 
SmartTouch Extend kan også bruges 
som kameraskærm. 

ØVERST  
Øverst på displayet vises vigtige oplysninger som f.eks. 
kørehastighed, klokkeslæt, motoromdrejningstal og 
brændstofniveau, som er de oplysninger, du skal bruge for at 
arbejde effektivt og sikkert. Resten af displayet kan dæmpes 
efter behov for at minimere forstyrrelser.

MIDTERST OG NEDERST
Det midterste og det nederste skærmbillede viser traktorens 
transmissionsstatus og ydeevne, herunder CVT-indstillinger 
og cruise hastigheder. Chaufføren kan konfigurere de to 
nederste områder på skærmen efter individuelle behov, eller 
til at vise de oplysninger der er vigtige for opgaven.  

INFORMATIONS- OG 
ADVARSELSLAMPER
Advarselslamper og 
vigtige informationer 
vises i to rækker LED-
lys, der lyser op, når 
det er nødvendigt og 
sikrer, at føreren straks 
bliver opmærksom på 
eventuelle problemer, 
hvilket forbedrer 
både sikkerheden og 
oppetiden. 

DISPLAY PÅ A-STOLPEN
Det store display på A-stolpen er placeret i øjenhøjde og indenfor rækkevidde for at 
forbedre chaufførens sikkerhed og bekvemmelighed. Det tydelige display viser alle de 
traktoroplysninger, som chaufføren skal bruge under arbejdet. Vigtige informationer 
tilgås nemt og instinktivt med et enkelt drejehjul med to indbygget knapper. Ved 
vejkørsel dæmper displayet på A-stolpen automatisk for ikke-vigtige oplysninger, så 
føreren kan koncentrere sig om kørslen.
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TEKNOLOGI LIGE 
VED HÅNDEN
Q-serien er skabt til præcisionslandbrug. Det gør dit arbejde nemmere, 
hurtigere, effektivt og mere produktivt. Valtras præcisionslandbrugs-
teknologier arbejder problemfrit sammen - Valtra Guide, ISOBUS, 
sektionskontrol med Multiboom, variabel tildeling, Valtra Auto U-Pilot og 
SmartTurn vil forbedre nøjagtigheden, rentabiliteten og bæredygtigheden.

Alle præcisionslandbrugs-funktioner styres intelligent og enkelt fra 
SmartTouch	brugerfladen.	Opgaveprofiler	kan	gemmes,	så	det	kun	
tager	et	øjeblik	at	starte	en	opgave.	Din	Q-certificerede	forhandler	har	
ekspertviden indenfor præcisionslandbrug og er klar til at sikre, at dine 
præcisionslandbrugs-funktioner er korrekt opsat og kører med det 
samme. 

Submeter

RTK

CM 0 84 122 106 141 95 133 117 15

Valtra Guide er nøglen til dit præcisionslandbrug. Men overskuddet får du med den enestående 
nøjagtighed på Valtras Variable dosering.

FORTJENESTE LIG MED FORTJENNING VALG AF 
SATELLITMODTAGER
Valtra tilbyder to muligheder 
for GNSS satellitmodtagere. 
Vælg mellem enten Novatel 
Smart7 eller Trimble AG-482 alt 
efter dine behov. Begge har en 
nøjagtighed på ned til +/- 2cm 
og er kompatible med Valtra 
Guide.   
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SMARTURN
Med SmartTurn bliver oplevelsen af markarbejdet fuldautomatisk, så førerens 
opmærksomhed frigøres fuldt ud til redskabet og den forestående opgave. Vælg 
mellem flere automatiske vendemønstre for at minimere jordkomprimering og øge 
hastigheden og effektiviteten.

Vi anbefaler, at du kombinerer vores Valtra Auto U-Pilot med SmartTurn-funktionen, 
da hver vending og gennemkørsel bliver helt identiske. Man kan således undgå 
unødige vendinger og overlap, samtidig med at arbejdet gøres så nemt som 
overhoved muligt ved at aflaste føreren på de lange dage, der bruges i marken.

VALTRA AUTO U-PILOT 
FORAGERAUTOMATIK
Med Auto U-Pilot kan du starte 
foragerautomatikken, når traktoren kører over en 
indstillet foragergrænse, hvilket gør arbejdet nemt 
og helt præcist.

VALTRA-SEKTIONSKONTROL MED MULTIBOOM
Valtra-sektionskontrol er det system på markedet, der er nemmest at 
konfigurere og betjene. Det slår automatisk rækker og bomsektioner 
til og fra for at eliminere overlap og undgå ubehandlede områder. 
Multiboom-funktionen gør det muligt at styre sektionerne på tre 
bomme på én gang ved brug af ISOBUS redskaber. Sektionskontrollen 
gør det nemt at planlægge, gemme og hente arbejde og indstillinger 
for hver mark, hvilket giver dig høj præcision, selv med store redskaber 
og ved dårlig sigtbarhed. Sektionskontrollen virker sammen med alle 
kompatible ISOBUS redskaber, der overholder ISO 11783 standarden, 
og som understøtter sektionskontrol. 

VARIABEL  
TILDELLING 
Variabel tildeling  justerer 
automatisk redskabets 
doseringshastighed i henhold til 
det tildelingskort, der er planlagt 
på forhånd. Ved automatisk at 
anvende den rette dosering, på 
det rette sted i marken, kan man 
optimere udbyttepotentialet for 
hver del af marken og samtidig 
spare på ressourcerne.
Da doseringshastigheden 
automatisk justeres, når 
traktoren kører henover marken, 
behøver føreren ikke konstant 
at bekymre sig om at  skulle 
kontrollere og justere på 
doseringen. 

ISOBUS
Med Valtra SmartTouch og ISOBUS kan du arbejde 
med ethvert ISOBUS-kompatibelt redskab fra enhver 
producent. 

SmartTouch giver dig mulighed for nemt og hurtigt at 
tilkoble redskaber, og det giver dig en højere grad af 
kontrol, som kræves af et præcisionslandbrug. ISOBUS-
standarden (ISO 11783) er det, der gør det muligt. 

ISOBUS gør kompatible redskaber til ”Plug and Play”, 
så når du kobler redskabet til din Valtra-traktor, overføres 
alle relevante maskindata til Valtra SmartTouch uden 
behov for ekstra kabler eller skærme, der kan blokere 
udsynet.

VALTRA GUIDE
Valtra Guide er vores løsning til automatisk 
styring og er det nemmeste system på 
markedet at bruge. Det er udviklet på baggrund 
af virkelighedens brugerfeedback. Den 
automatiske styring bruger GPS til at følge 
køresporene præcist og reducerer overlappet, 
så du sparer tid, brændstof og penge. 
Minimering af behovet for styring betyder, at 
både nye og erfarne førere kan koncentrere sig 
om redskabet og det forestående arbejde, samt 
øge præcisionen og sikkerheden og samtidig 
reducerer træthed, overlap og tid brugt i 
marken.

Med Valtra Guide er det nemt at registrere og 
konfigurere kørespor og markgrænser. Ved at 
have præcist anlagte kørespor og holde sig 
til dem reduceres den samlede jordpakning, 
hvilket forbedrer jordens sundhed og udbyttet.
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V

FLÅDESTYRING
Q-serien er en arbejdshest, uanset om den arbejder på 
egen hånd hjemme på gården eller som en del af en større 
flåde.	Om	du	arbejder	med	én	traktor	eller	styrer	en	større	
maskinpark, er driftssikkerhed, nøjagtighed og enkelhed 
vigtige for at gøre forretningen nemmere og mere rentabel. 
Valtras telemetri- og Connect løsninger hjælper dig med 
at holde styr på, hvad din Q-serie arbejder med i realtid, og 
automatiserer dataindsamling og -behandling af dette for 
at lette dokumenteringen. 

AGCO telemetri til kunder  
Kundetilpasset brugeroplevelse

VALTRA CONNECT
Synkronisér som en PRO! Hvis du mener det alvorligt med at spare tid 
og penge for at forbedre bundlinjen, så passer Q-seriens telemetriløsning 
perfekt til dig og din virksomhed. Valtra Connect er vores telemetriløsning, 
der registrerer traktoraktivitet og GPS-bevægelser i realtid. Data er nøglen 
til at træffe de rette beslutninger. Ved at indsamle data om traktorens 
bevægelse, dens inaktivitet og den generelle logistik kan du optimere 
dine planer og handle derefter. Valtra Connect giver dig mulighed for at 
overvåge en hel flåde og modtage statusoplysninger leveret direkte til 
din mobilenhed i realtid og historisk set. Med Connect kan du oprette 
enkle, letlæselige rapporter over ydeevnen, der er skræddersyet til en 
tidsperiode, du selv vælger. Disse rapporter kan eksporteres som PDF-
filer, så de er nemme at dele. Få adgang til dine data når som helst og 
hvor som helst. Geofencing-funktionen giver dig besked, når en af dine 
traktorer forlader et defineret område, hvilket forbedrer sikkerheden og 
beskytter din investering. Ved hjælp af diagnose data kan du og din Valtra-
servicepartner forudse vedligeholdelsesbehov og reagere hurtigere for at 
løse mindre udfordringer, før de bliver til et problem. Dette kan forhindre 
nedetid og giver dig mulighed for at planlægge service til det tidspunkt, 
hvor det passer dig bedst.
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Eksterne dataudvekslingsplatforme

Fødevareforarbejdning Konsulent

Ekstern serviceudbyder

Forsyningsvirksomheder Forhandler

Software udbyder Maskinstation

Maskinfabrikant LandmandAGRIROUTER

TASKDOC® PRO

Arbejd med alle dine redskaber på tværs af forskellige 
softwareleverandører uden besvær. Q-serien er en 
Pro-holdspiller. Agrirouter er den teknologi, der driver 
Valtras tilslutningsløsninger til landbruget. Agrirouter er 
et universelt system, der muliggør dataoverførsel mellem 
maskiner og div. landbrugssoftware, uanset producent 
eller leverandør. Da Valtra er partner i Agrirouter, kan du 
være sikker på, at din Q-serie er fuldt kompatibel med 
Agrirouters informationssystem til landbrugssoftware. 
Da Agrirouter er en universel branchestandard, kan du 
vælge at dele data med konsulenter og rådgivere eller 
samarbejdspartner som f.eks. planteavlskonsulenter, 
maskinstationer og servicepartnere for at sikre 
den bedste mulige service, minimere nedetiden og 
maksimere tiden i marken.

Uanset om du administrerer én traktor eller en 
hel flåde, sparer TaskDoc® Pro dig tid med at 
lave registreringer. TaskDoc® Pro er 100 % 
ISOBUS-kompatibel og understøtter ISOBUS-
standarder, TC-BAS og TC-GEO. Det fungerer 
sammen med div. management systemer som 
f.eks. CropManager og gør registrering og 
dataindsamling til en automatisk proces, som 
medvirker til at du altid kan understøtte og 
overholde lovbestemte krav for dokumentation. 
Med TaskDoc® Pro kan du på forhånd planlægge 
præcisionslandbrugsopgaver fra dit kontor, når 
og hvis du vil. Overfør præcist planlagte opgaver 
sikkert og enkelt mellem din computer og dine 
traktorer trådløst eller via USB stick.

Med TaskDoc® Pro er der mindre papirarbejde. 
Mens traktoren arbejder, registrerer TaskDoc® 
Pro data fra traktoren og ISOBUS-redskabet 
som f.eks. udbragt mængde, bearbejdet areal, 
brændstofforbrug og tidsforbrug. Når opgaven 
er afsluttet, gemmes alt data, du skal bruge til 
dokumentering automatisk. Du får en nøjagtig 
optegnelse over den udførte opgave og den 
faktiske udbragte mængde leveret direkte til din 
computer. Når som helst. Hvor som helst. 
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MAKSIMAL 
OPPETID
Når du har lange dage med stramme deadlines, ved du, at din Q-serie 
vil være der for dig, det giver 101 % oppetid. Q-serien er en højt ydende 
traktor, der præsterer hver dag. Som alle professionelle har Q-serien brug 
for et dedikeret team bag sig. Vi er her for dig 24/7. Allerede før du køber 
din	Q-serie,	er	din	Q-certificerede	forhandler	der	for	dig	og	kan	hjælpe	
med rådgivning, vejledning, demonstrationer samt en skræddersyet 
finansiering.	Men	dette	er	kun	begyndelsen.	Det	er	vores	opgave	at	give	dig	
den bedste traktoroplevelse man kan få. Vores simple Connect, Care & Go-
servicekoncept tilbyder dig fuld overblik og service så du ikke skal bekymre 
dig om driftsikkerhed. Du kan vælge at dele data med dine betroede 
servicepartnere, og de vil kende status på din traktor samtidig med dig. 
Sammen kan I planlægge service og vedligehold, så det passer dig bedst, og 
derved sikre at din Q-serie er klar til at levere når du har brug for det.

Din Q-serie skal arbejde hårdt for dig. 
Du vil have komfort og bekvemmelig-
hed. Vores financeringsløsninger er 
netop sådan. De er let tilgængelige 
gennem din Valtra Q certificerede for-
handler. Du får en økonomisk attraktiv 
finansiering i én overskuelig pakke, 
gennem AGCO Finance, vores globale 
udbyder af finansieringsløsninger til 
Valtra. Med over 30 års erfaring i land-
brugsbranchen kan du regne med at få 
skræddersyede finansieringsløsninger 
fra specialister i branchen. 

Med Køb, Lej, Lease-programmet kan 
vi sammensætte en finansieringsløs-
ning, der opfylder dine individuelle og 
specifikke behov. 

Med Connect, Care & Go får du ro i 
sindet da alle serviceomkostninger er 
indregnet i dine månedlige udgifter. 
Du får en løsning, der passer til dine 
behov.

For at holde dig 100 % effektivitet, og sikre 
at du får mest muligt ud af alle de fordele der 
er ved din Q-serie og samtidig understøtte 
din forretning, har Valtra valgt de allerbedste 
forhandlere og servicepartnere til Q-serien. 
Kun dedikerede Q-certificerede forhandlere 
er kvalificerede til at sælge Q-serien. Valtra 
har iværksat et nyt sæt standarder for alle 
Q-certificerede forhandlere, der dækker både 
ved køb af traktoren og den efterfølgende 
overlevering. Q-forhandlere vil altid have 
den rette kapacitet samt et stort lager af 
reservedele tilgængelig, servicepersonale 
bliver regelmæssigt uddannet i brugen af de 

nyeste diagnoseværktøjer og følger Valtras 
kvalitetsprocedurer. Q-seriens kunder kan 
forvente en maskinoverdragelsesoplevelse 
af høj kvalitet. Vi vil gerne sikre os, at din 
Q-serie er sat op med dine redskaber og alle 
præcisionslandbrugs-funktioner fra dag ét. 

Din Valtra Q-certificerede forhandler 
repræsenterer den bedste traktor-, redskabs- 
og præcisionslandbrugs-ekspert i dit område. 
Du kan altid stole på at du får den bedste 
service fra din Q-certificerede forhandler når det 
gælder rådgivning, vedligeholdelse, reparation 
og reservedele, samt indkøb af nyt udstyr.

RO I SINDET.

DIN EGEN Q-CERTIFICERET FORHANDLER CONNECT
TRAKTORDATA, INFORMATION 

OG TJENESTER.

CARE
UDVIDET FABRIKS 

GARANTI.

GO
SERVICEAFTALE.
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DU FINDER ARBEJDET - 
VI FINDER VEJ

Unlimited Studio kan tilpasses alt tilbehør 
eller specialudstyr, der ikke fås som 
standard fra vores produktionslinje. Med 
Valtra Unlimited er din traktor et ægte 
universalkøretøj, der er bygget i henhold til 
dine unikke specifikationer med det design, 
den komfort og de funktioner, du skal bruge 
for at kunne opnå dine mål.

Unlimited Studio ligger på Valtra-
fabrikken i Suolahti, Finland. Alt 
tilbehør og udstyr, der monteres i Valtra 
Unlimited Studio, er dækket af vores 
fabriksgaranti. Vi leverer også alle service- 
og reservedele til Unlimited-monteret 
ekstraudstyr. Det tilbehør og udstyr, der 

TILBEHØR TIL ETHVERT FORMÅL FABRIKSMONTERET

Det er din traktor. Din. Uanset dine behov eller 
ønsker. Med muligheder og tilbehør for at 
skræddersy din traktor, så den passer til dit arbejde, 
din	profilering	eller	dine	drømme,	er	der	altid	en	
grund til at vælge Unlimited. Hvad har du brug for? 
Hvad har du drømt om?  Vi får det til at ske.  

fås fra Unlimited Studio, omfatter ekstra 
arbejds- og advarselslys, rat og sæder 
i førsteklasses læder, et bredt udvalg af 
farver, stereosystemer, centralsmøring, 
dæktryksregulering og meget mere.
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Unlimited Studio indeholder en række 
muligheder for at forbedre både 
produktiviteten og effektiviteten i Q-serien 
samt førerens sikkerhed og komfort.

Unlimited tilbyder et automatisk 
centralsmøresystem, der medvirker til at, 
Q-serien altid kører jævnt og fjerner behovet 
for arbejdskrævende manuel smøring. Vores 
intelligente dæktryksreguleringsssystem 
styres nemt fra vores SmartTouch og sparer 
tid og penge, samtidig med at det beskytter 
jordens struktur.

Unlimited kan tilføje mange 
sikkerhedsfunktioner, herunder LED-
lysbjælker, advarselslys og signalpaneler, 
der forbedrer synligheden og gør det mere 
sikkert for føreren.

Vejesystemer til frontlæssere forbedrer 
præcisionen og effektiviteten af dit arbejde. 
Læssere kan endda lakeres i samme farve 
som traktoren. Med Unlimited ser Q-serien 
endnu mere “Pro” ud med et bredt udvalg af 
standard- og metalfarver og professionelle 
stafferinger sikre, at din flåde ser lige så 
professionel ud som det arbejde, du udfører.

Unlimited-ekstraudstyr forbedre førerens 
ergonomi og komfort, f.eks. flytning af 
SmartTouch-terminalen, ekstra solskærme 
eller lækre detaljer som f.eks. lædersæder 
og -rat. Med Q-serien skaber Unlimited 
Studio QUALITY.

SKOVBRUG
Valtra Unlimited Studio tilpasser 
specialudstyr, der opfylder de 
kommunale behov, og som kan 
erstatte mange specialiserede 
køretøjer, f.eks. vejhøvle og 
fejemaskiner, hvilket øger 
effektiviteten og produktiviteten 
betydeligt.

Unlimited tilbyder en 
række løsninger til at 
skræddersy din traktor 
til skovdrift, herunder 
skovdæk og LED-
arbejdslygter. 

KOMMUNE

UNLIMITED UDSTYR

Med individuelle løsninger, ekstrem 
manøvredygtighed og kraftfuld 
træk- og lastkapacitet er Valtra 
Unlimited-traktorer det perfekte 
valg til brug i forsvaret. 

FORSVAR

Med det korrekte udstyr, som 
f.eks. sneplove, koste/blæsere 
og plæneklippere kan din 
Unlimited-traktor bruges året 
rundt. 

VEDLIGEHOLDELSE AF 
LUFTHAVNE
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Min. 5418 - Maks. 6076 mm

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

MODEL
74 LFTN-D5 STD

Q225-Q305

MÅL MED 600/65R28 + 710/70R38

Akselafstand [mm] 3050

Længde (med frontlift, transportstilling) 5556

Transportlængde uden frontlift 5461

Højde med Valtra Guide-antenne [mm] 3337

Bredde, maks. [mm] 2615

Venderadius [m] 6,75

Frihøjde midt [mm] 565

Frihøjde bag (uden trækkrog) [mm] 588

Vægt (fulde tanke + fører) [kg] 9200

Vægtfordeling for/bag [%] 41/59

Maks. totalvægt [kg] 16000

Brændstofkapacitet, basisudgave [l] 430

AdBlue, kapacitet (l) 45

Min. dækstørrelse (bag SRI 925) 650/65R42 + 540/65R30

Maks. dækstørrelse (bag SRI 975) 710/70 R42 600/70 R30
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Min. 2550 - Maks. 2615 mm

230-305  HK

Skærmbredder:

A:  Smalle 2280 mm
B:  Std. 2550 mm

Længde:

Ingen frontlift 5461 mm
Frontlift i transportstilling 5556 mm
Frontlift i arbejdsstilling 6076 mm

Vægt:

Egenvægt 9200 kg
Max totalvægt 16000 kg

Se tabellen med specifikationer for yderligere motordata. Q225 - Q285: Boost værdierne er 
tilgængelige ved vejhastigheder, og når effektforbruget fra hydraulikken eller på PTO’en stiger, 
og traktoren er i bevægelse. På Q305-modellen træder den højere transporteffekt gradvist ind 
og kan anvendes ved alle omdrejningstal. Q305-modellens boosteffekt kan leveres til brug 
med PTO, selv når traktoren holder stille (traktorens kørehastighed er 0 km/t).

MODEL

MAKS. EFFEKT VED 1850 O/MIN. (NOMINELT OMDREJNINGSTAL  

1950 O/MIN.) MAKS. DREJNINGSMOMENT 1500 O/MIN.

AGCO 

POWER

STD BOOST

HK kW Nm HK kW Nm

Q225

74 LFTN-D5

230 169 1000 250 184 1100

Q245 245 180 1100 265 195 1200

Q265 265 195 1200 290 213 1280

Q285 285 210 1280 305 224 1280

Q305 305 224 1280 305 224 1280
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MODEL Q225-Q305

MOTOR

AGCO Power-motortype 74 LFTN-D5

Motorens cylinderantal (volumen, liter)  6 (7.4)

Motoromdrejningstal ved maks. effekt [o/min.] 1850

Nominelt motoromdrejningstal [o/min.] 1950

Motoromdrejningstal ved maks. drejningsmoment [o/min.] 1500

Tomgangshastighed [o/min.] 850

Lav tomgang (vendegear i P) [o/min.] 750

Olieskiftsinterval (timer) 600

Emissionsklasse Stage V

Udstødningsrensningssystem DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Antal gear  CVT

Antal arbejdsområder 2 (A, B)

STANDARDHASTIGHEDER [km/t], Område A 0 - 28

STANDARDHASTIGHEDER [km/t], Område B 0 - 53

Bakhastigheder 0 - 38

Tophastighed 43 km/nået ved [o/min.] 1500

Tophastighed 53 km/nået ved [o/min.] (ekstraudstyr) 1500

Forakselaffjedring Luftaffjedert foraksel

MODEL Q225-Q305

HYDRAULIK

Løftekraft bag, (maks. kN) 100

Løftekraft i hele løfteområdet, [KN] 95

Løftekraft i hele løfteområdet, [front, kN] (ekstraudstyr) 42

Hydrauliktype Lukket hydrauliksystem Load Sensing

Pumpekapacitet, standard [l/min.] ved 1950 o/min. 200

Pumpekapacitet, ECO [l/min.] ved 1650 o/min. 200

Transmissions- og hydraulikolier Separate olier

Hydraulikolie, der til rådighed for redskaber [l] 75

Antal elektriske hyd. ventiler bag standard 4

Antal elektriske hyd. ventiler bag med trykaflastning 4 eller 5

Antal elektriske hyd. ventiler. FOR 2,3 eller 4

PTO, 2 hastigheder

2 hastigheder ved motoromdrejningstal [o/min.] 540E ved 1577 + 1000 ved 1882

2 hastigheder ved motoromdrejningstal [o/min.] 1000E ved 1605 + 1000 ved 1882

Forreste PTO (ekstraudstyr), hastighed ved motoromdrejningstal [o/min.] 1000 ved 1900

BRUGERFLADE

Valtra SmartTouch-brugerflade -- STD

Valtra Connect 

Valtra Guide-ekstraudstyr 
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Du arbejder ikke kun hårdt – du arbejder smart.

Du arbejder konstant på at forbedre effektiviteten i arbejdsgangene.
Administrere din virksomhed så den er rentabel og bæredygtig.

Afgrøder, husdyr og kunder har alle brug for konstant opmærksomhed,  
og din tid er værdifuld.

Du forstår, at du har brug for den rette effekt til at få opgaverne udført,  
men også de rigtige data for at kunne gøre det effektivt.

Uanset	om	du	administrerer	én	traktor	eller	en	maskinpark,	har	du	brug	for	stabile	
opkoblingsmuligheder og maksimal oppetid.

Du har brug for at vide, hvor dine maskiner er, hvad de laver, og hvordan de gør det,  
for at kunne planlægge en effektiv og bæredygtig forretning.

Du fortjener en partner, som forstår dette og arbejder sammen med dig på alle stadier.

Derfor kan du være tryg med Valtra.

Vi arbejder intenst på at gøre hårdt arbejde nemt.
Vi laver maskiner, der er hårdføre udenpå men smarte indeni.

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

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

www.valtra.dk
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraDK

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


