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DESIGNET TIL AT GØRE 
DIT ARBEJDE NEMMERE
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DEN KOMFORT,  
DU FORTJENER    
Valtra-traktorer er altid designet 
med tanke på brugeren. 
Derfor er vores armlæn de 
nemmeste at bruge, med 
betjeningsknapperne lige der, 
hvor du har brug for dem. Et 
perfekt eksempel på dette 
er PowerShuttle, som har en 
integreret parkeringsbremse.

Det legendariske Valtra-joystick 
findes i alle Valtra-traktorer med 
frontlæsser, og det er designet 
til at passe til alle hænder – 
uden at gå på kompromis. 
Det gør det behageligt og 
nemt at bruge, selv på lange 
arbejdsdage.

FRA GRUNDEN    
Valtra traktoren er bygget 
og designet i Finland, hvor 
en traktor med frontlæsser, 
er fremstillet til at være det 
sande universalkøretøj. 
I stedet for at montere 
frontlæssere på traktorerne 
bagefter er de fuldt integreret 
i designhistorien for Valtra-
traktorer.

Med Valtra har du altid 360 
graders udsyn og maksimal 
arbejdskomfort. Den kraftige 
hydraulik gør dit arbejde 
effektivt, den optimale 
akselafstand giver ekstremt 
snæver venderadius, og den 
bedste affjedring på markedet 
giver dig mulighed for at 
arbejde optimalt alle steder.

SMART, NÅR DU HAR BRUG FOR DET  
Valtras unikke Precision Lift & Load-funktion 
bringer dit arbejde op på et højere niveau. 
Den gør arbejdet mere simpelt ved at automatisere 
udvalgte handlinger, som f.eks. rystning af skovl og 
returnering af frontlæsseren til arbejdspositionen, 
men den gør det også muligt at være mere præcis 
via den integrerede vejefunktion. 

For at gøre vigtige dokumentationsopgaver meget 
nemmere kan alle data fra dagens arbejde gemmes 
og eksporteres til din computer. Desuden øges 
arbejdssikkerheden med funktioner såsom grænser 
for arbejdsområde og automatisk SoftDrive. 
Precision Lift & Load er den integrerede alt-i- én-
løsning fra Valtra, som er fuldt integreret i vores 
prisvindende armlæn: SmartTouch.

3 FRONTLÆSSERE



FYLDT MED 
KRAFT OG 
PRÆCISION 
UDEN 
SIDESTYKKE.
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1. Der fås et stort udvalg / Frontlæssere 
fås i enhver størrelse og model af Valtra-
traktor fra 75 hk til 271 hk. De omfatter 
ekstraudstyr til løftehøjde (rækkevidde) 
og løftekraft, og de kan specificeres som 
alt fra basisfrontlæssere til fuldt udstyret 
præcisionsværktøj.

2. Enestående brugeroplevelse / Det praktisk 
designede joystick til frontlæsseren 
med armlænsstyring sikrer præcist og 
komfortabelt arbejde. Med funktioner som 
f.eks. PowerShuttle, forudprogrammeret 
PowerShift, AutoTraction og turbine-
koblingssimulering gør det dine 
arbejdsdage problemfri, sikre og smarte.

3. Fremragende udsyn til føreren / 
De store vinduer giver dig en bred 
betragtningsvinkel i alle retninger, hvilket 
sikrer et klart udsyn til dine redskaber. 
Den ekstra tagrude til A-, G-, N- og 
T-serien forbedrer udsynet endnu mere. 
Og de gode spejle, et framragende lys og 
effektive vindusvisker giver dig mulighed 
for at arbejde effektivt og sikkert under 
alle forhold.

4. Overlegen manøvredygtighed / Valtra-
traktorer har altid en lille venderadius, selv 
med en frontlift eller en frontlæsser eller 
begge dele. Dette gør din traktor smidig 
og effektivt at arbejde med, og derfor er 
venderadiussen altid så lille som mulig.

5. Hydraulik med stor kapacitet /  
Alle Valtra-traktorer har den største 
hydraulikkapacitet i deres effektklasse. 
Det høje olieflow gør din frontlæsser 
effektiv, og de elektroniske funktioner til 
frontlæsseren, der fås til alle modeller, 
gør frontlæsserens styring præcis og 
komfortabel. Der findes mekaniske 
betjeningsanordninger med basis 
funktioner til A-serien.

6. Det nye A-stolpedisplay / A-stolpedisplayet 
leveres med N- og T-serien og gør at 
justering af frontlæsserens hydraulik 
er inden for rækkevidde. Det giver 
dig samme bekvemmelighed som 
SmartTouch i Versu- og Direct-modeller.

7. Superstærke underrammer / Den 
præcisionsbearbejdede Valtra-
underramme er usædvanlig kraftig og 
har flere forankringspunkter for ekstra 
styrke. Konstruktionen giver maksimal 
belastningsevne uden at påvirke 
venderadius eller udsyn.

8. Live 3-funktion, ekstraudstyr i G, N og T /  
Live 3-funktionen giver dig mulighed 
for at styre flere funktioner på samme 
tid, som f.eks. tømning og åbning af 
gribearmene på en ballegrab. Redskabets 
flow- og driftstid kan let indstilles i alle 5. 
generations traktor.

9. Problemfri integration / Den fabriksmon-
terede frontlæsser og en kraftig underram-
me giver maksimal beskyttelse af føreren 
og traktorens chassis. Både en frontlæs-
ser og en frontlift kan uden problemer 
monteres på den samme traktor. Der fås 
en støbt underramme til G- og N-serien.

10. Valtra Unlimited Studio / Når du har 
brug for endnu mere, så kontakt Valtra 
Unlimited. Uanset om det er en særlig 
farve på din traktor eller frontlæsser, eller 
funktioner som X-tilt, kameraer, ekstra 
projektører, frit flow-retur til hydraulikmotor 
eller din vildeste drøm. Valtra Unlimited 
kan gøre den til virkelighed.
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TOTAL KONTROL 
FOR HØJERE 
PRODUKTIVITET
Precision Lift & Load-funktionen gør det nemmere 
end nogensinde før at styre din frontlæsser med 
absolut præcision. Den er praktisk, smart og 
brugervenlig og hjælper dig med at være mere 
produktiv. Og du kan styre og justere den direkte 
fra SmartTouch-armlænet.

ARBEJDSSIKKERHED
Precision Lift & Load-funktionen 
sikrer forbedret sikkerhed ved 
frontlæsserarbejde med præcise 
og funktionelle grænser for 
arbejdsområde og automatisk 
vinkelstyring.
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NØJAGTIGHED MED 
 VEJEFUNKTION
Vejefunktionen gør det nemmere 
end nogensinde før at håndtere 
materialemængder, som f.eks. 
ballevægt ved fodring af dyr. Du 
skal blot oprette en vejeopgave, 
starte læsning med frontlæsseren 
og gemme dine opgavedata. Næste 
gang du arbejder, er indstillingerne 
klar til brug.

SMART INDLÆSNING  
AF PROFILER
Opret forskellige indstillinger for 
Precision Lift & Load-funktioner 
til forskellige opgaver, og 
gem alle dine indstillinger i 
forskellige profiler. Næste 
gang du vil starte det samme 
arbejde, skal du blot vælge 
den rigtige profil og begynde 
at arbejde – det er så nemt og 
sikkert, som det kan blive.

ARBEJDSDATA
TIL FAKTURERING
Når vejningen er udført, kan du 
eksportere opgavedata til f.eks. 
xml-format og bruge disse data 
i Farm Management-softwaren. 
Dette giver dig mulighed for nemt 
at se omfattende data, herunder 
fakturering, bevis for tidsforbrug og 
vægt af det håndterede materiale.

ARBEJDSKOMFORT MED SMART-
TOUCH-ARMLÆN OG BERØRINGSSKÆRM
Lad traktoren tage sig af frontlæsserens højde- og 
vinkelgrænser, så du bare kan nyde arbejdet.

ARBEJDSEFFEKTIVITET
Indstillinger af, grænser for 
arbejdsområde og rystning af skovl 
muliggør høj frontlæsserhastighed og 
præcision med minimal beskadigelse.
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PRÆCISIONSTEKNIK. 
MAKSIMAL KONTROL.

ELEKTRISK ARMLÆN
A-serien

Ergodrive kan monteres på modeller i A-serien, 
HiTech- og Active-modeller. Ergodrive giver 
dig enkel mekanisk styring af din frontlæsser. 
ErgoDrive-grebet er praktisk placeret ved siden 
af føreren, og det giver dig også adgang til 
lynkoblingsfunktionen og integrerer styring af 
3. og 4. frontlæsserfunktioner. HiTech-modeller 
fås også med turbinekobling (ekstraudstyr), 
hvilket giver ekstra komfort og præcision til 
frontlæsseren og kommunale opgaver.

Det elektriske armlæn, der fås til A-serien, giver 
nem styring af frontlæsseren. Joysticket giver 
dig mulighed for at betjene frontlæsseren samt 
giver dig kontrol over 3. og 4. funktion. Det 
har også knapper til aktivering af flyd og en 
dekompressionsknap til 3. og 4. funktion. Ekstra 
funktioner på armlænet til Softdrive, låsning af 
hydrauliske redskaber og frontlæsser slået til 
eller fra fås til A4H4-modeller.

ERGODRIVE
A-serien

Versu- og Direct-modellerne leveres med 
SmartTouch-armlænet fuldt integreret, og 
det giver dig præcis elektronisk styring 
af alle frontlæsserens funktioner og 
hydraulikfunktionerne. SmartTouch er designet 
til at reducere din arbejdsbyrde og gøre det 
nemmere end nogensinde før at betjene 
frontlæsseren og traktoren. SmartTouch 
omfatter et multifunktionskørehåndtag, en 
9” touchskærm og et hydraulik joystick til 
styring af frontlæsseren. Du kan tilpasse 
hydraulikfunktionerne, så de passer til dit arbejde 
og dine behov, ved at tildele specifikke funktioner 
til køregrebet, og hukommelsesknapperne.

SMARTTOUCH (VERSU OG DIRECT)
G Versu-, N- og T-serier

HiTech- og Active-modellerne kan også 
være udstyret med et armlæn, som omfatter 
et kørehåndtag og et dedikeret hydraulik 
joystick. Joysticket giver dig præcis styring af 
frontlæsseren, herunder låsning og styring af 
det hydrauliske redskab og styring af 3. og 4. 
funktion. Armlænet omfatter også knapper til 
at slå front hydraulikken til og fra, til låsning 
af hydraulisk redskab, til Softdrive og til at 
skifte mellem frontliften og frontlæsseren. Du 
kan også styre redskaber, der er monteret på 
frontlæsseren og koblet til en frontlift. Alle G-, 
N- og T-modeller med frontventiler leveres med 
en hydraulikassistent, der automatisk øger 
motorens omdrejningstal for at hjælpe med 
frontlæsserarbejde.

VALTRA ARM (HITECH OG AKTIV)
G-, N- og T-serier
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SMARTTOUCH. 
HURTIGERE. BEDRE. 
SMARTERE.
SmartTouch armlæn giver dig hurtig og præcis
kontrol af din frontlæsser, og den lader dig oprette 
profiler for hvert redskab. Ændring af indstillinger er
let og intuitivt, og du kan programmere op til 9 
forskellige hydrauliske funktioner. Alle hydrauliske 
ventiler kan tildeles til alle funktioner og omvendt.  
Du kan styre alle hydrauliske for-/bagventiler med 
alle hydrauliske håndtag eller joystick – inklusive 
frontlæsser og frontlift.
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Valtra ARM-funktioner

Funktioner
1. ON/OFF-knap til fronthydraulik 

2. Knap til hydraulisk redskabslås 

3. Knap til Softdrive 

4. Omskifter til frontlift/frontlæsser 

5. Joystick med Live 3-funktion (kun 
med frontlift eller frontlæsser) 

6. Live 3. ventils lineærgreb

1. 9” touchskærm 
Med SmartTouch-skærmen 
kan du justere traktorens og 
frontlæsserens hydraulik og tildele 
betjeningsanordningerne forskellige 
hydraulikfunktioner.

2. Gem og hent forudindstillinger 
Med SmartTouch kan du gemme 
indstillinger for hver opgave, for hvert 
redskab og endda for hver fører. Det 
betyder, at uanset jobbet, kan du straks 
genkalde de rigtige hydraulikindstillinger.

3. Hukommelsesknapper M1, M2 og M3 
Disse knapper kan tildeles til styring af 
alle hydraulikfunktioner, herunder ventiler 
eller lift, en U-drejesekvens eller en 
hvilken som helst anden enkelt funktion.

Valtra-ARM giver dig joystickstyring af 
frontlæsseren med ekstra Live 3-styring af 
den tredje funktion.

4. Live 3   
Denne nye funktion giver dig mulighed 
for at styre 2 frontlæsserfunktioner på 
samme tid. For eksempel: Tømning og 
åbning af gribearmene på en ballegrab.

5. Dedikeret hydraulikjoystick  
Styr fem funktioner med ét joystick! 
Hydraulik joysticket gør det muligt at 
styre 3 uafhængige hydraulikfordelere 
samt 3. og 4. frontlæsserfunktion.

6. 2 lineære minijoystick til hydraulik   
De lineære minijoystick giver dig 
analog styring af frontlæsserens 
hydraulikventiler – jo mere du trykker på, 
jo mere flow får du. Dette gør præcise 
bevægelser mulige.

7. Betjeningsgreb 
Disse fire fuldt konfigurerbare 
betjeningsanordninger kan 
programmeres til at vælge en hvilken 
som helst hydraulikventil, du ønsker, 
inklusive ventiler til frontlæsseren og 
liften. 
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HOLD ALTID STYR  
PÅ DIT ARBEJDE 
MED SMART 
A-STOLPEDISPLAY.
Valtras smarte A-stolpedisplay giver dig alle de 
oplysninger, du har brug for, præcis der, hvor du har brug 
for dem. Med de vigtige oplysninger, der altid vises øverst 
på en tydelig og nem måde, farer du aldrig vild i søgningen 
efter det, du har brug for at vide. De nederste køredisplays 
kan konfigureres til at vise præcis, hvad du ønsker at se.

Brug det smarte A-stolpedisplay 
til at justere indstillingerne for 
frontventilerne på Active- og HiTech-
modeller. Med A-stolpedisplayet er 
det nemt at slå hydraulikassistenten 
til/fra og vælge ventiltilstanden, og 
det er hurtigt og nemt at justere 
hydraulikflowet for hurtigere eller 
mere præcis betjening.
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Integreret parkeringsbremse / Den 
fuldt integrerede og brugervenlige 
parkeringsbremse, reducerer stress og 
unødvendige håndbevægelser under 
frontlæsserarbejde. Den er placeret 
perfekt bag rattet og er nem at nå.

Jævn og hurtig / Valtra PowerShuttle 
er jævn og hurtig og førende i 
branchen inden for dette. Den kan 
justeres til at passe til den enkelte fører 
og til opgaverne. 

Koblingsfri betjening/PowerShuttle, 
der er integreret med AutoTraction, 

giver dig en helt pedalfri oplevelse. 
Du kan skifte retning og stoppe uden 
overhovedet at røre koblingspedalen.

Passer som hånd i handske / Det 
ergonomiske design betyder, at 
PowerShuttle er lige ved hånden og 
komfortabel at bruge, selv på lange 
dage. 

Vender tilbage til midten / 
PowerShuttle i N- og T-traktorer 
vender altid tilbage til midten, så du 
problemfrit kan bruge PowerShuttle på 
SmartTouch-køregrebet. 

Vendegearet vender tilbage til midterpositionen efter valg 
af kørselsretning, og frigear kan aktiveres ved at skubbe 
den mod parkering.

POWERSHUTTLE 
GIVER PROBLEMFRIT 
ARBEJDE
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FRONTLÆSSERENS 
FUNKTIONER

Det sikre og komfortable hydrauliske 
redskabslåsesystem aktiveres med en ON/
OFF-sikkerhedskontakt fra førersædet, 
og sidehåndtaget giver en tydelig 
indikation af redskabets position. ON/OFF-
kontakten leder olien fra den kompatible 
3. funktion til den hydrauliske redskabslås. 
Låsemekanismen, der er svejset i ét stykke, 
er den samme for både mekanisk og 
hydraulisk redskabslås og mindsker risikoen 
for forkert redskabstilkobling.

HYDRAULISK REDSKABSLÅS
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Lad os se det i øjnene – du finder 
ikke et lettere tilkoblings- og 
frakoblingssystem end Lock & Go. 
Da der ikke er nogen løse dele, 
og der ikke er brug for værktøj, 
kan du blot tilkoble og frakoble 
frontlæsseren med mindst mulig 
kraft. Som et gennemprøvet, 
tidsbesparende system tilbyder 
Lock & Go også tydelig visuel 
bekræftelse af tilkobling fra 
førerens position.

LOCK&GO  
SIKKERT OG BEKVEMT

1. Kraftig frontlæsserbom / De kraftige 
bomarme har en 80 mm bred armprofil 
med uovertruffen styrke. 

2. Hydraulikrør / Hydraulikrørene er 
beskyttet inde i bjælkerne, og alle 
synlige slanger er flettet for at beskytte 
dem mod snavs og skader.

3. Designet til godt udsyn / Det kurvede 
design, samt lavt knæ og krydsbjælke 
giver et bedre synsfelt.

4. Hydrauliske redskabslåsning 
(ekstraudstyr) / Skift redskaber uden at 
forlade førersædet.

5. Lock & Go-koblinger / Til- og frakobling 
af frontlæsseren på mindre end et minut 
uden brug af værktøj.

6. Lejehuset / Det kompakte design 
muliggør korte og stærke låsestifte, 
og det brede U-beslag giver maksimal 
stabilitet.

7. Superstærke underrammer / 
Underrammen er præcisionsbearbejdet 
med flere forankringspunkter 
for ekstra styrke og maksimal 
belastningskapacitet.

8. Drejetapper / Alle navler og hængsler er 
fremstillet af materialer i højeste kvalitet, 
og redskabsbæreren har en ekstra 
stærk drejelig låsetap på det mest 
kritiske led. 

9. Støtteben / Brugervenlige støtteben er 
monteret i frontlæsserens bjælker for 
nem frakobling. 

10. Softdrive-frontlæsseraffjedring 
(ekstraudstyr) / Dette dæmper stød 
og vibrationer på frontlæsseren. Det er 
nemt at aktivere fra førerhuset.

11. Tværbjælke / Den runde og lavt 
placerede tværbjælke giver fremragende 
stivhed, holdbarhed og absorbering 
af vridninger samt godt udsyn og 
vægtfordeling.

12. Central ventil / Den centrale 
fordelingsventil er placeret i midten af 
tværbommen for øjeblikkelig og præcis 
styring.

13. Clic-ON / Frontlæssere med manuel 
redskabslås leveres med Clic-ON for 
sikker, ergonomisk og automatisk 
låsning. 

14. Redskabsbærer / Redskabsbæreren 
kan vippes næsten 180° fremad, så 
redskabskrogene er tydeligt synlige fra 
førerhuset. 

15. Præcis selvnivellering / Redskabets 
vinkel kan indstilles til at forblive 
i samme stilling gennem alle 
frontlæsserens bevægelser uden tab af 
løftekraft.
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FRONTLÆSSERENS 
REDSKABER. DET 
RIGTIGE REDSKAB 
TIL ALLE OPGAVER.
Valtra-frontlæssere fås med en nøje udvalgt serie af 
redskabsbærere, der passer til forskellige størrelser 
redskaber fra forskellige producenter. Disse redskabsbærere 
gør til- og frakobling af redskaber sikker og ergonomisk. 
De har et gult indikatorhåndtag, som tydeligt angiver, om et 
redskab er i låst eller ulåst stilling.

Der findes en række skovle til 
forskellige opgaver. Disse omfatter en 
universalskovl, en kraftig skovl og to 
størrelser af volumenskovle.

SKOVLE

Pallegaflen er holdbar, stabil og sikker. 
Den øverste støtte til bagrammen er 
fremstillet i ét stykke, og den last, som 
gaflerne bærer, fordeles over et stort 
område.

PALLEGAFLER

Den firkantede ballegaffel er et enkelt 
og robust redskab til både runde 
og firkantede baller. Tænderne i 
den nederste kan monteres 80 eller 
130 cm fra hinanden eller med én 
i midtersektionen for at forbedre 
kapaciteten.

FIRKANTEDE  
BALLEGAFLER
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FRONTLÆSSER

FRONTLÆSSER PRO

• Underrammesæt og 
frontlæsserhydraulik klar til tunge løft

• Frontlæsser efter eget valg 

• Forreste ventiler

• Redskabsbærer

• Precision Lift & Load giver fuld 
digital styring og maksimal 
brugervenlighed. Automatisk 
vejning, indstilling af højde- og 
vinkelgrænser, nem rystning 
af skovl, og mulighed for at 
gemme data 

• Redskabsbærer og avanceret 
frontlæsserhydraulik

• Det bedste udsyn med 
panoramatag

FÅS TIL N- OG T-SERIEN

FÅS TIL A-, G-, N- OG T-SERIERNE

Få alt, hvad du har brug for til frontlæsserarbejde. 
Med Valtra får du hele pakken fabriksmonteret og 
problemfrit integreret. Derudover indeholder Pro-pakken 
et panoramatag, der giver et bedre udsyn opad, samt 
funktionen Precision Lift & Load, der vejer lasten, lagrer 
opgavedata og gør dit arbejde fantastisk smart.

FRONTLÆSSER-
PAKKER, EKSTRA-
UDSTYR

PRECISION LIFT & LOAD 
GØR DINE ARBEJDSDAGE 
FANTASTISK SMARTE
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DU FINDER ARBEJDET.  
VI FINDER LØSNINGEN.
En traktor er den perfekte maskine til kommunalt arbejde, 
lufthavnsvedligeholdelse, forsvarsformål og naturligvis 
landbrug. Det skal bare gøres rigtigt. Uanset om det skyldes 
skiftende arbejdsbehov eller ønsket om at skille sig ud fra 
mængden, er der altid en grund til at gøre det Unlimited. 
Opgrader dit frontlæsserarbejde med ekstra arbejdslygter, 
frontkameraer, specialudstyr, eller få fuld kontrol over din 
frontlæsser med teknologi. Hvad har du brug for? Hvad har 
du drømt om? Kan du sætte flueben ved ovenstående, så får 
vi det til at ske. Vi kan få det til at ske.

YDEEVNE TIL ETHVERT FORMÅL
Unlimited Studio monterer alt tilbehør 
og udstyr, der ikke kan leveres direkte 
fra produktionslinjen under den normale 
fremstillingsproces. Med Valtra Unlimited 
er din traktor et ægte universalkøretøj, der 
er bygget i henhold til de specifikationer, du 
har angivet, med det design, den komfort 
og de funktioner, du skal bruge for at kunne 
præstere i ethvert miljø. 

FABRIKSMONTERET
Alt tilbehør og udstyr, der er monteret 
i Valtra Unlimited Studio, er dækket 
af fabriksgarantien, og vi leverer også 
al service og alle reservedele til det. 
Det tilbehør og udstyr, der fås fra 
Unlimited Studio, omfatter ekstra lygter, 
centralsmøring, stereoanlæg og meget 
mere.

SPECIALLAK
Du kan få en særlig lak til din 
traktor, så hvorfor ikke matche 
din frontlæsser med den 
gennem Unlimited Studio.
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FÅ DEN RETTE VINKEL
X-tilt giver dig hydraulisk 
tiltning af frontlæsserens 
redskabsbærer, som gør det 
muligt at vippe redskabet 
vandret op til 20 grader i 
begge retninger. Forbedret 
stabilitet og mere nøjagtig løft 
af last på ujævn grund.

BEDRE UDSYN
Med et kamera monteret på 
frontlæsseren har du fuldt 
udsyn over dine redskaber.

VEJ OG GEM
Få fuld kontrol over dit redskabs 
position, og vej din last, mens 
du løfter med Q-companion. 

Til Active- og HiTech-modeller.
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* ) G4, G5, X41 og X51 er ikke selvnivellerende; kun til speciel brug

** ) Basislæsser, ikke inklusiv underramme eller redskab

BEMÆRK: at der i N135 er behov for en HD-foraksel. T-serie læssere 6S ext og 6M ext kun uden frontlift.

LÆSSER-
MODEL

TRAKTOR MODEL SERIE
Vægt -

Frontlæsser**

Maksimal 
løftehøjde ved 

drejetap

Maksimal tip 
vinkel ved max 

højde

Maksimal
rollback vinkel
(Genoptaget)

Læsser række-
vidde, forreste 
spids af skovl

Løftekapacitet
til maksimum

højde

A G N T kg m Gr. Gr. mm kg

G SERIE HEAVY DUTY LÆSSER

G3S A75-A95 520 3,55 58 58 2895 1 550

G3L A75-A115 525 3,81 53 58 3100 1 740

G4* A105-A115 H4 515 3,79 58 N/A 3025 1 290

G4S A105-A135 575 3,79 58 58 3025 1 920

G4S ext G105-G135 575 3,79 58 58 3025 1 920

G4M ext G105-G135 575 3,79 58 58 3025 2 260

G4L A105-A115 H4 G105-G135 580 4,02 54 60 3210 1 780

G5* G105-G135 N135-N175 560 4,06 56 N/A 3155 1 300

G5S A105-A135 G105-G135 N135-N175 620 4,06 57 58 3155 1 980

G5M N135-N175 620 4,06 57 58 3155 2 300

G5L A105-A115 H4 G105-G135 N135-N175 625 4,2 54 58 3260 1 930

G6S N135-N175 720 4,25 57 58 3360 2 140

G6S ext T145-T255 720 4,25 57 58 3360 2 140

G6M ext  T145-T255 720 4,25 57 58 3360 2 470

G6L T145-T255 750 4,55 53 59 3620 1 980

G7S T145-T255 760 4,6 54 58 3595 2 170

G7M T145-T255 760 4,6 54 58 3595 2 490

G7L T145-T255 820 4,75 53 58 3770 2 000

X SERIE: LET ANVENDELIG LÆSSER

X36 A75-A95 390 3,4 50 44 2540 1 520

X41* A105-A115 H4 360 3,7 49 N/A 2660 1 010

X46 A105-A135 420 3,7 49 42 2660 1 590

X51* A105-A115 H4 390 3,9 46 N/A 2800 1 080

X56 A105-A115 H4 440 3,9 46 43 2800 1680
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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.

Du påtager dig ekstremer hver dag.

Du arbejder i udfordrende omgivelser, klimaer og landskaber.
Du arbejder hårdt, har lange dage og kører langt.

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

For at få fuld kontrol fortjener du en visionær partner.
For altid at være med skal du bruge den smarteste maskine.

Derfor stoler du på Valtra.

Vi arbejder hårdt på at gøre hårdt arbejde nemt.
Vi finder nye måder at løse dine udfordringer på.

Vi laver maskiner, der er robuste udenpå og smarte indeni.

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

er et globalt varemærke 
tilhørende AGCO.


