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VORES MÅL ER 
AT GØRE DIT 
ARBEJDE NEMT
Hos Valtra er vores primære fokus at forstå dine behov og give 
dig den bedste traktoroplevelse. Hvis du er på udkig efter den 
perfekte kombination af størrelse, kraft og komfort, behøver du 
ikke lede længere.

Den kæmpestore, men kompakte Valtra N-serie er Valtra-
familiens fleksible arbejdshest med ergonomi og komfort 
designet til nemt og produktivt arbejde. LED-kørelys øger 
sikkerheden ved kørsel på vej. N-serien er en robust og 
driftssikker maskine og samtidig stor, hvor det betyder noget.

Ingen udfordring er for stor, og ingen 
opgave er for lille for vores prisvindende 
N-serie. Den har det perfekte forhold 
mellem størrelse og kraft og er 
eksemplarisk i generel arbejdskomfort. Når 
du har brug for en maskine til at håndtere 
en lang række opgaver, udmærker 
N-serien sig på alle fronter.

Jævn og smidig kørsel, 365-synlighed og en 
kraftig 4-cylindret motor betyder, at ethvert 
job kan håndteres med den optimale kraft, 
præcision og brændstofeffektivitet. Med 
Smart Farming indbygget kan du være 
sikker på, at din maskine klarer det meste af 
arbejdet for dig.
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KRAFT OG EFFEKTIVITET
Stage V-motoren giver dig den 
rette mængde kraft til at få 
arbejdet udført med enestående 
brændstoføkonomi, samtidig 
med at den opfylder de nyeste 
emissionsregulativer.

NEMT EJERSKAB
Den er nem at køre og nem at servicere. Med et 
serviceinterval på 600 timer får du mere produktiv 
arbejdstid, og med Connect, Care & Go kan du 
arbejde med ekstra ro i sindet.

ARBEJD SMARTERE,  
IKKE HÅRDERE
Få mere fra hånden med 5. generation
af N-serien. Fra det ergonomisk placerede display på 
A-stolpen til den nydesignede styrekonsol og Power 
Shuttle er alt smartere og nemmere med den mægtige N.

DIN ARBEJDS-
MASKINE
Den funktionelle og robuste 
N-serie er designet omkring 
føreren med indbygget 
komfort, perfekt ergonomi 
og LED-kørelys som 
standard. 
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ARBEJDS-
KOMFORT  
HELE DAGEN
N-serien handler om at gøre din arbejdsdag nemmere. 
Den ergonomiske brugerflade og betjeningsknapperne gør 
kørslen til en fornøjelse, og det smarte og brugervenlige 
display på A-stolpen placerer oplysningerne lige der, hvor du 
har brug for dem.

2. KOM I GANG  
MED ARBEJDET
EN FRONT FYLDT MED SLAGKRAFT
Den 5. generation af N-serien går 
ikke på kompromis, og det inkluderer 
kraft under fronthjelmen. Med AIRES-
forakselaffjedring til alle belastninger og 
temperaturer og fuldt integreret frontlift 
og kraftudtag i dit hjørne ved du, at du 
er klar til at vinde – til læsning, løft eller 
begge dele. Og hvad angår læsning. 
N-serien er stadig frontlæsserens konge. 

3. HØST 
FORDELENE
BYGGET TIL AT SPARE TID OG PENGE
Det er ikke kun den 
brændstofbesparende motor 
eller den høje ydelse. Ej 
heller kraften på jorden, eller 
transmissionens automatik eller 
fleksibiliteten. Hele N-serien er 
designet til at spare tid, penge 
og irritation. Med Valtra er lave 
ejeromkostninger og forbedret 
effektivitet altid en del af planen.

1. BRUGERFLADE
FØRERHUSET ER DIN KOMFORTZONE
N-serien har et stærkt fokus på 
ergonomi og brugervenlighed. 
Den 5. generation af opdateringer 
omfatter en forbedret brugerflade, 
betjeningsknapper og et smart 
display på A-stolpen, der placerer 
oplysningerne lige der, hvor du 
har brug for dem. Ratstammen og 
rattet er blevet fornyet, så de er 
mere brugervenlige og synlige. Med 
branchestandarden SmartTouch i 
Versu- og Direct-modeller giver hver 
dag større overskud og ro i sindet.
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4. KRAFT
KRAFTEN TIL AT ØGE DIN PRODUKTIVITET 
Stage V-motoren giver dig driftssikker kraft, mens 
Start Boost og Superstart giver nemme starter ved 
høje belastninger med nem justering via displayet 
på A-stolpen.

10. CONNECT,  
CARE & GO 
ALTID FORBUNDET,
ALTID I KONTROL
Få ro i sindet med vores 
servicekoncept: Hurtige 
daglige serviceeftersyn, et 
serviceinterval på 600 timer og 
Valtra Connect, Care and Go. 

5. 365-SYNLIGHED DAG OG NAT
SE DIT NÆSTE TRÆK UNDER ALLE FORHOLD
Se alt fra førersædet. Udsynet er virkelig fremragende. 
Siderudeviskerne sørger for udsyn i siderne, og 10 
luftdyser i loftet hjælper med at holde ruderne dugfri. 
LED-kørelys øger sikkerheden og forbedrer din 
arbejdsoplevelse.

9. TÆNK 
ANDERLEDES
VALTRAS UNIKKE  
TWINTRAC-SYSTEM
Kør frem og tilbage med 
Valtras unikke TwinTrac-
reverseringssystem. Med 
et utroligt udsyn bagud og 
Skyview-tag (ekstraudstyr) kan 
du arbejde effektivt og sikkert i 
alle retninger.

7. SMART MASKINE
LAD TEKNOLOGIEN ARBEJDE FOR DIG
Brug Smart Farming-teknologi for at blive 
mere produktiv, gemme input og øge 
udbyttet på markerne. N-serien er fyldt med 
praktisk teknologi, der gør alle dine opgaver 
nemmere.

6. ALSIDIG
ENESTÅENDE FUNKTIONER OG 
MULIGHEDER
Tilpas din traktor med Valtra 
Unlimited til gårde og marker,  
tilkobl en frontlæsser, eller vælg 
redskaber til skovbrug eller 
kommunalt arbejde. Uanset  
hvad du har brug for,
kan vi få det til at ske.

8. KONGEN 
AF ETHVERT 
TERRÆN
JÆVN KØRSEL,  
HURTIG EFTER BEHOV
Kør komfortabelt i alle terræner. 
Du får høje kørehastigheder, en 
jævn køreoplevelse på vejen 
samt stor frihøjde og luftaffjedret 
foraksel, der giver komfort ved 
terrænkørsel.
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DESIGNET  
TIL DIG
Alt i 5. generation af N-serien er designet til føreren med henblik 
på maksimal komfort, ergonomi og synlighed. Det smalle 
instrumentbræt og den slanke ratstamme giver uhindret udsyn 
til forhjulene og frontmonterede redskaber eller en frontlæsser. 
Midterkonsollen er designet, så den sikrer mere benplads til selv 
de højeste førere. Tag plads, og se dig omkring – overalt kan du se 
mange forbedringer, der gør din arbejdsdag så god som muligt.

N-serien leveres med fremragende 
arbejdslys til mørke og vanskelige forhold 
samt sikkerhedsforbedrende LED-kørelys. 
365-synligheden dag og nat fortsætter med 
udformningen af førerhuset. 
Det fremadhældende tag med det store 
tagvindue (ekstraudstyr) har minimalt 
udhæng, hvilket giver et fremragende 
udsyn. Til særlige opgaver gør SkyView-
førerhuset, der fås som ekstraudstyr, det 
fantastiske udsyn endnu bedre.

Det unikke, fejende A-stolpedesign øger 
udsynet fremad, giver bedre aerodynamik 

under transport og gør det muligt at placere 
luftindsugnings- og afgangsrøret tæt på 
førerhuset, hvilket giver bedre holdbarhed. 
Klimaanlægget er placeret på taget for at 
lette vedligeholdelsen.

Du ved allerede, at førerhuset er designet 
til komfort, men interiøret tager sig 
også godt ud. Du kan vælge mellem to 
førerhusbeklædninger: Standard (lys) og 
Premium, som leveres med et elegant mørkt 
tag og sidepaneler, et læderrat og kromfinish 
på de fleste af de 12 ventilationsåbninger.
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ØVERST
Øverst på displayet vises vigtige oplysninger 
som f.eks. kørehastighed, klokkeslæt, 
motoromdrejningstal og brændstofniveau. 
Resten af displayet kan dæmpes efter behov.

MIDTERST OG NEDERST
Det midterste og det nederste skærmbillede 
viser traktorens transmissionsstatus og 
ydeevne, herunder forudindstillede gear 
og fartpilothastigheder. Du kan konfigurere 
områderne, så de viser oplysninger, der er 
vigtige for dig og dine opgaver. I HiTech- og 
Active-modeller fungerer dette også som et 
brugervenligt værktøj til indstillinger.

DISPLAY PÅ 
A-STOLPEN
Det store, tydelige og ergonomisk 
placerede display på A-stolpen medfølger 
som standard i alle modeller. Det viser de 
nødvendige traktoroplysninger, muliggør 
styring af de vigtigste traktorindstillinger og 
hjælper med at følge traktorens ydeevne. 
Alle indstillinger styres nemt med en 
indkoder (drejering) og to trykknapper.

INFORMATIONS- OG 
ADVARSELSLAMPER
Er også integreret i displayet 
på A-stolpen samt to LED-
ikonpaneler, der lyser efter behov.
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FRONT-
LÆSSE-
RENS 
KONGE
Valtra N-serien er allerede kendt som frontlæsserspecialist, og nu er 
den blevet endnu bedre. Den leveres med en integreret underramme til 
den kraftige læsser og en lås-og-kør-læsser som tilbehør. Det moderne, 
rene bjælkedesign med afskærmede rør følger linjen langs traktorens 
motorhjelm og giver et fremragende udsyn over lasten. 

Og fordi det er en Valtra, opnår du komplet og praktisk styring af din 
frontlæsser. Alle modeller leveres med elektrisk betjening af armlænet 
og et hydraulisk joystick med tre funktioner. Du kan også indstille og få 
vist frontlæsserindstillingerne fra det nye display på A-stolpen. 
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1. Nem elektrisk betjening af armlænet og 
hydraulisk joystick med tre funktioner

2. Fremragende udsyn til frontlæsseren

3. Lås og kør halvautomatisk 
lyntilkoblingssystem

4. 3. funktion til aktivering af frontlæsseren 
til flere opgaver, selv med konstant flow

5. Elektriske flowgrænser for 
frontlæsserfunktioner og fuld kontrol (tid 
og flow) for aktivering af 3. funktion

6. Buet tværrør med afskærmet styreventil

7. Hydraulisk udgang med op til 160  
(200) l/min.

8. Patenteret hydraulikassistent

9. Tagvindue, der giver fremragende udsyn

10. Lang akselafstand giver god stabilitet ved 
arbejde med frontlæsseren
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klar til 
agrirouter

En bedre komfort er lige ved hånden. 
Smart Farming er nøglen til lettere 
arbejdsdage, større overskud og 
maksimal præcision. 

Alle smarte funktioner kan styres med 
vores innovative SmartTouch-armlæn. 
Opgaver klares med tryk og strøg 
som på din smartphone, blot endnu 
nemmere. 

Smart Farming-funktioner fås også i 
Active- og HiTech-modeller. De kan 
styres via den separate SmartTouch 
Extend-skærm.

Valtra Guide hjælper med at forbedre 
effektiviteten, reducere overlapninger 
og forbedre førerkomforten, uanset 
gårdens størrelse. Du kan vælge 
mellem submeter-, decimeter- eller 
centimeterpræcision afhængigt af dine 
behov og dit anvendelsesformål.

DIN SMART-
TEKNOLOGI 
INDBYGGET
Valtra Smart Farming er et sæt teknologier, 
der fungerer problemfrit sammen – 
Valtra Guide, ISOBUS, sektionskontrol, 
variabel tildeling og TaskDoc®. Et centralt 
designprincip i vores teknologiløsninger er 
brugervenligheden. 

VALTRA GUIDE

TASKDOC® PRO ISOBUS

Valtra Guide er vores løsning til 
automatisk styring, der er udviklet på 
baggrund af ægte brugerfeedback. 
Vi ønskede at sikre, at registrering og 
konfiguration af kørelinjer og grænser 
er så let, som det bliver. Valtra 
Guide er den samarbejdspartner, 
du går til, når du ønsker at arbejde 
mere effektivt og få mere ud af dine 
marker, samtidig med at du skal 
bekymrer dig mindre om afstande, 
overlapninger og unødvendig kørsel 
på marken.

Valtra Guide bruger GPS-styring 
til at styre traktoren for dig. Den 
automatiske styring følger kørelinjer 
præcist og reducerer overlapninger, 
så du sparer tid, brændstof og 
penge. Da du ikke behøver at 
fokusere på styringen, kan du 
koncentrere dig om dit redskab, 
have længere arbejdsdage, afdække 
et større område og stadig være 
afslappet.

Med TaskDoc® Pro er der mindre papirarbejde. Du skal blot 
begynde at arbejde, så oprettes al den dokumentation, du skal 
bruge, automatisk. Når du er færdig, kan dokumentationen 
overføres trådløst til dit bedriftsstyringssystem (FMS). Planlæg 
kort med variabel tildeling på gårdens kontor, og overfør dem til 
din traktor med henblik på automatisk styring. TaskDoc® Pro er 
nemt og intuitivt.

VARIABEL TILDELING
Den variable tildeling justerer automatisk 
redskabets doseringshastighed i henhold 
til det på forhånd planlagte tildelingskort. 
Den anvender den nøjagtige mængde input 
på hver del af marken i henhold til dine 
planlagte tildelinger - hverken for meget 
eller for lidt, hvilket sparer ressourcer og 
forbedrer afgrødekvaliteten og udbyttet.

Med Valtra SmartTouch og 
ISOBUS kan du arbejde med 
ethvert ISOBUS-kompatibelt 
redskab fra enhver producent. 
SmartTouch giver dig mulighed 
for hurtigt og nemt at tilkoble 
redskaber, og den giver dig 
den høje grad af kontrol, som 
præcisionsjordbrug kræver. 
ISOBUS-standarden (ISO 
11783) er det, der gør det 
muligt. 

ISOBUS kompatible redskaber 
er  ”Plug and Play”, så når 
du kobler redskabet til din 
Valtra-traktor, overføres alle 
relevante maskindata straks til 
terminalen.

VALTRA AUTO 
U-PILOT-
FORAGER-
STYRINGS-
SYSTEM
Med Auto U-Pilot starter 
foragerstyringssekvensen 
automatisk, når traktoren 
kører over en indstillet 
foragerlinje, hvilket 
gør arbejdet både helt 
præcist og nemt.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect er vores telemetriløsning, 
der hele tiden registrerer traktoraktivitet 
og GPS-bevægelser. Den kan vise historik 
og realtidsdata på din mobile enhed, og 
du kan få adgang til dataene hvor som 
helst og når som helst. Ved hjælp af disse 
data kan du og din Valtra-servicepartner 
forudse vedligeholdelsesbehov og reagere 
hurtigere for at løse mindre problemer og 
undgå ekstra besøg på det autoriserede 
servicecenter.

AGCO-telemetri til kunden
Brugererfaring baseret fuldt ud 
på kunde- og brugeroplevelser

SMARTTOUCH-BRUGERFLADE I VERSU- 
OG DIRECT-MODELLER
1. Designet gør det nemt at bevæge 

grebet i alle fire retninger for at 
styre traktorens hastighed.

2. Tre ventiler - efter eget valg - kan 
styres fra joysticket

3. Yderligere fire ventiler styres fra 
de lineære greb. 

4. Knapperne og kontakterne er 
designet ud fra en funktion først-
tilgang, og derfor ser knapper 
med forskellige funktioner 
anderledes ud.

5. Tre programmerbare (M) 
hukommelsesknapper til alle 
former for traktorbetjening 
(U-pilot).

6. Frem-/bak skifte ved køregrebet.

7. Der kræves ingen ekstra 
skærme - Valtra Guide- og 
eksterne kamera er integreret i 
SmartTouch-skærmen.

8. Bageste 3-punktslift - den 
brugervenlige begrænser 
muliggør selv de mindste 
justeringer af den bageste 
3-punktslift.

9. Armlænets funktionelle 
opbygning giver et godt greb 
i ujævnt terræn og giver god 
støtte til armen.

10. Med Active og HiTech kan du 
også styre Smart Farming-
funktioner via SmartTouch 
Extend-skærmen (ekstraudstyr).

VALTRAS 
SEKTIONSKONTROL
Med sektionskontrol styre 
traktoren dine redskaber 
så de automatisk leverer 
de korrekte frø- og 
gødningsdoseringer til 
hver del af hver mark uden 
over- eller underlapning. Det 
hjælper dig med at reducere 
dine inputomkostninger, 
forbedre udbyttet og 
maksimere dit overskud.

DE FØRSTE 5 ÅR GRATIS

Menustruktur, der er nem at navigere i. Indstillingerne er logiske og nemme 
at konfigurere med strygebevægelser. 
Alle indstillinger gemmes automatisk i 
hukommelsen.

9” berøringsskærmen, de store 
betjeningsknapper, indstillinger og 
funktioner er nemme at forstå.

Du kan tildele en vilkårlig betjeningsknap 
en vilkårlig hydraulisk funktion, herunder 
forreste og bageste hydraulikventiler, 
forreste og bageste 3-punktslift og 
frontlæsseren.

Konfigurer arbejdslygterne nemt med 
9” berøringsskærmen. Premium- og 
Premium+-arbejdslygter omfatter også 
justerbare kurvelys, som styres af en 
hjulvinkelsensor i forakslen. 

Profiler til førere og redskaber, som let 
kan ændres fra en vilkårlig skærmmenu. 
Alle indstillingsændringer gemmes i den 
valgte profil.
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UOVERTRUFFEN 
VALTRA-TRANSMISSION
Valtras N-seriens transmissioner er designet og fremstillet 
af Valtra, og femte generation byder igen på nye funktioner. 
Med Valtra kan du køre din Powershift-traktor som en CVT. I 
automatiske tilstand foretager transmissionen gearskiftene 
baseret på accelerations- og momentbehovet, så du altid opnår 
den bedste brændstoføkonomi og den kraft, du har brug for.

På Direct-modeller giver den direkte CVT-transmission dig 
uovertruffen ydeevne. Der er fire arbejdsområder, der giver dig 
høj effektivitet ved alle arbejdshastigheder. Fra lave hastigheder 
og kraftige træk til let vejtransport – du har altid den rigtige 
kraft til rådighed.

Med Valtra N-serien leverer traktorens 
transmission automatisk den rigtige kraft 
til opgaven. HiTech-, Active- og Versu-
modellerne leveres med Powershift, og 
Direct-modellerne leveres med Direct CVT. 
Versu og Direct leveres som standard 
med den brugervenlige SmartTouch-
brugerflade.

HITECH
• 5-trins Powershift

• 73/90 liters åbent center-hydrauliksystem

• Betjeningsknapper til mekanisk 
spoleventil

• Basis- eller armlænsbetjeningsknapper

• Smart display på A-stolpen

VERSU
• 5-trins Powershift

• Load Sensing-hydraulik

• 115 l/min., standardpumpekapacitet

• 160 l/200 l pumper (ekstraudstyr)

• SmartTouch-brugerflade

• Smart display på A-stolpen

ACTIVE
• 5-trins Powershift

• Load Sensing-hydraulik

• Mekaniske 
hydrauliskbetjeningsknapper

• Basis- eller 
armlænsbetjeningsknapper

• 115 l/min. standardpumpekapacitet

• 160 l/200 l pumper (ekstraudstyr)

• Smart display på A-stolpen

DIRECT
• Fire arbejdsområder

• Stærk CVT

• Automatisk og manuel tilstand

• Load Sensing-hydraulik

• SmartTouch-brugerflade

• Smart display på A-stolpen

Den 5. generation af N-serien tilføjer nye 
funktioner. Ny hardware og software, der 
understøtter jævne og hurtige ændringer 
i arbejdsområdet. Automatiske ændringer 
i området kan indstilles mere frit i forhold 
til førerens behov. I manuel tilstand 
kan Powershift-køregrebet også skifte 
gruppegear. Du kan vælge tophastighed på 
alle modeller fra 40 eller 50 km/t.
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ROBUST STAGE 
V-MOTOR

AGCO POWER-MOTOR I DEN RIGTIGE 
STØRRELSE
Det smukke ved 4,9 liters motoren er, at 
slagvolumen er ideelt til motoreffekten, 
hvilket betyder effektiv samlet 
brændstoføkonomi og stærk trækkraft ved 
alle motoromdrejningstal.

ROBUST EFTERBEHANDLING AF 
UDSTØDNINGSGASSERNE

Du kan køre din traktor uden at 
bekymre dig om en overbelastet motor 
og dyre serviceeftersyn. Motorens 

efterbehandlingssystem renser 
udstødningsgasserne i henhold til Stage 
V-standarden - uden at gå på kompromis 
med udsynet.

BEDSTE SAMLEDE ØKONOMI
Valtra og AGCO Power har haft et 
samarbejde igennem 70 år. Ved at arbejde 
problemfrit sammen har Valtra og AGCO 
Power kunnet optimere brændstofforbruget 
til det mest effektive niveau. Motorerne i 
N-serien har 600 timers serviceinterval og 
justering af de hydrauliske ventilløftere, der 
giver lavere serviceomkostninger.

N-seriens 201 hk motor bibeholder sin position som den mest 
kraftfulde 4-cylindrede traktor med det bedste kraft/vægt-
forhold i sin klasse. N-serien er ekstremt fleksibel uden at gå på 
kompromis med kraften på jorden og kraftudtaget. Avancerede 
motorfunktioner sikrer, at din arbejdsmaskine er driftssikker 
og overholder de nyeste emissionsstandarder uden ekstra 
omkostninger.

ECO-TILSTAND

BOOST

Valtra N155 er en EcoPower-model, 
der giver dig mulighed for at vælge en 
motorkurve med lave omdrejninger, hvilket 
optimerer brændstofforbruget. Motorens 
drejningsmoment øges, mens omdrejningstallet 
i det høje område reduceres med 20%, hvilket 
også reducerer motorstøj, vibrationer og 
giver 10% brændstofbesparelser. Reduceret 
omdrejningstal og stempelhastighed betyder 
en længere levetid for både motoren og 
traktoren.

Når du har brug for et ekstra kraftoverskud, 
leverer Sigma Power ekstra boost til arbejde 
med kraftudtaget. Den er især nyttig, når 
du arbejder med redskaber, der kræver 
en mere kraft fra kraftudtaget, som f.eks. 
flishuggere og rotorharver. Ved kraftig brug 
af kraftudtaget yder motoren automatisk 
op til 10 hk ekstra, når der er behov for det. 
På N175-modellen er den ekstra boost op 
til 36 hk, hvilket giver 201 massive motor 
hestekræfter til enhver brug af kraftudtaget 
eller til transport.
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ALTID FORBUNDET.  
ALTID I KONTROL.
Du arbejder hårdt. Du arbejder i udfordrende og forskelligartede 
miljøer, hvor du kører fem job på én gang med lange arbejdsdage 
og over lange afstande. Det er vores opgave at gøre din 
traktoroplevelse til den bedst mulige. Vores nemme Connect, 
Care & Go-servicekoncept tilbyder uovertruffen praktisk 
anvendelighed, der letter den daglige drift og vedligeholdelse 
uden ekstra omkostninger. Den bedste traktoroplevelse er ikke 
blot maskinen, eller det øjeblik du køber den – vi, vores partnere 
og vores omfattende forhandlernetværk er her for at hjælpe dig 
gennem hele din traktors livscyklus.

NEM DAGLIG SERVICE
Du har kun behov for at kontroller fem ting, 
for at sikre en uafbrudt arbejdsdag.  
Al vedligeholdelse er nem at udføre.

Visuel kontrol for dæk- og olielækager.  
Rengør kølergitrene og køleren.

Kontroller kølervæskestanden.

Kontroller brændstof- og AdBlue-niveauerne.

Kontroller motorens oliestand.

Kontroller transmissionsoliestanden.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

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

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

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

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

CONNECT
TRAKTORDATA, 

INFORMATION OG 
SERVICEYDELSER.

CARE
DIN TRYGHEDSORDNING

GO
VEDLIGEHOLDELSES-

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

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

Maskiner og udstyr er 
både en vigtig del og en 
større udgift ved enhver 
landbrugsdrift. Du har brug 
for forskellige løsninger til 

forskellige situationer, f.eks. 
fleksible ejerskabsmodeller. 

Finansieringen af en Valtra-
maskine er nu nemmere 
og mere fleksibel end 
nogensinde før. Med 
programmet Lej, Køb, Lease, 
som tilbydes af AGCO 
Finance, kan vi tilbyde en 
finansieringsløsning, der 
opfylder dine behov. Sammen 
med Connect, Care & Go 
er det den bedste strategi 
til at holde din virksomhed 
omkostningseffektiv og stabil.

LET’S TALK MORE!

LEASE
VALGFRI LEASE INKL 

ELLER EKSKL SERVICE 
KONTRAKT

LEJ
KORT-TIDS-LEJE  

INKL SERVICE
MED VALGFRI CONNECT, 

CARE OG GO

KØB
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DIN PERSONLIGE VALTRA-
FORHANDLER

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

ORIGINALE DELE OG TILBEHØR I HØJ 
KVALITET – ALTID PÅ LAGER

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

at du får originale Valtra-reservedele, der er 
grundigt kontrolleret og testet.

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

Hos AGCO Finance skræddersyr vi din 
personlige finansieringsløsning på basis 
af dit cashflow og din drift. Fortæl os, 
hvor meget du har råd til hver måned, så 
udarbejder vi en fleksibel betalingsplan, der 
passer til dine forretningsmæssige behov 
og tager højde for sæsonudsving.
Vi leverer fuld service, hvilket også betyder, 
at vi tilbyder finansiering i form af for 
eksempel leasing, leje og forsikring. Vores 

serviceydelser kan være forskellige fra land 
til land, så tjek vores websted eller spørg 
din lokale forhandler, hvad vi kan tilbyde 
dig.

VALTRA TEAM

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

AGCO ACADEMY

Både traktorerne og de relaterede tekno-
logier, specielt i forbindelse med præci-
sionslandbrug, udvikler sig i rivende hast. 

På Valtra Academy uddanner vi løbende 
Valtra-forhandlere og serviceteknikere, så 
den førsteklasses og opdaterede eksper-
tise, du får hos din Valtra-forhandler i dag, 
stadigvæk vil leve op til dine forventninger 
og dække dine behov fremover.

VALTRA COLLECTION

Valtra Collection er tøj og tilbehør i høj 
kvalitet til både arbejde og fritid. Både ma-
terialer og detaljer er omhyggeligt udvalgt. 
Tøjet afspejler Valtras moderne designsprog, 
med lette og samtidig ekstremt holdbare 
materialer, der kombinerer stil og funk-
tionalitet.

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

FÅ ADGANG
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TILVALGSPAKKER 
DER OPFYLDER 
DINE BEHOV
At bygge din arbejdsmaskine sammen med Valtra er en oplevelse 
i sig selv. Vi tilbyder en masse forskelligt tilbehør og ekstraudstyr 
at vælge imellem, hvilket giver et uendeligt antal forskellige 
kombinationer. Da det kan være svært at vælge og vrage, tilbyder 
vi nu omkostningseffektive ekstraudstyrspakker, der kan hjælpe 
dig med at træffe beslutningen. 

Ekstraudstyrspakkerne gør det nemmere at specificere en 
ny traktor: intet vigtigt udelades, og der tages også højde for 
traktorens gensalgspris. Når udstyret købes som en pakke, er det 
billigere end ved separat bestilling. Det bedste af det hele er, at 
ekstraudstyrspakkerne ikke begrænser dig i at vælge yderligere 
funktioner fra Unlimited Studio.

VÆLG DIN UDSTYRSPAKKE
Vælg en udstyrspakke, der opfylder 
dine behov.

1

VÆLG DIN FRONTLÆSSER
N-serien er frontlæsserens konge, 
og frontlæsserpakken låser op 
for hele spektret af muligheder. 
Traktorens fremragende 
udsyn og manøvredygtige 
venderadius suppleres perfekt af 
udstyrspakken, som omfatter et 
fabriksmonteret og testet sæt med 
frontlæsser og underramme.

2

TILPAS EFTER DINE BEHOV
Du kan føje Valtra Unlimited-
ekstraudstyr til alle udstyrspakker og 
skræddersy din traktor til netop dine 
behov. 

3
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• Valtra-sektionskontrol 36 + VRC 
5-produkter

• TaskDoc Pro-serverlicens, 1 år

• DKE-agrirouter, 1 år

• Alt ekstraudstyr fra Teknolog, 
Teknologi Pro pakkerne og 
Komfort

• Førsteklasses interiør

• Automatisk klimaanlæg + 
nederste varmer

• Vinduesvisker i højre side

• 4WD Heavy Duty Hi-Lock-foraksel med 
styresensor (kun N135H, A, V)

• AIRES-forakselaffjedring og trykluftsystem

• Vidvinkelvinduesvisker

• Affjedret førerhus

• Sæde, Air Suspended+ ELLER Valtra 
Evolution

• Arbejdslys Premium eller Premium+  
med LED-lygter

• Komplet Valtra Guide: En af 4 
udstyrsvarianter med Novatel- 
eller Trimble-antenne

• ISOBUS bag

• Autokontrol D, Redskabsdæmp-
ning + 3 punkts-lift hjulslipkon-
trol (ASR) system med radar 
3-punktslift med radarsensor

• Automatisk 
forskydningsreguleringssystem 
(Versu og Direct)

• Strømudtagssæt

• Alt ekstraudstyr fra Komfort 
pakken

• Fuld Valtra Guide-
centimeternøjagtighed med 
Novatel- eller Trimble-antenne

• Wayline assistent

• Præcisionsjordbrug: En 
af 4 udstyrsvarianter 
med sektionskontrol eller 
sektionskontrol og variabel 
tildeling

• SmartTouch Extend

• TaskDoc Pro

• Auto U-Pilot

• Alt ekstraudstyr fra Komfort og 
Teknoplogi pakkerne

KOMFORT PROKOMFORT

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI PRO

TEKNOLOGI PRO X

TEKNOLOGI
TILVALGSPAKKE

KOMFORT
TILVALGSPAKKE

KOMFORT
TILVALGSPAKKE
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DU FINDER ARBEJDET.  
VI FINDER VEJ.

YDELSE 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 dem. 
Det tilbehør og udstyr, der fås fra 
Unlimited Studio, omfatter ekstra lygter, 
centralsmøring, stereoanlæg og meget 
mere. 

En traktor er den perfekte maskine til kommunalt arbejde, skovbrug, 
lufthavnsvedligeholdelse og i forsvaret. 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. Hvad har du brug for? 
Hvad har du drømt om? Udført og udført. Vi får det til at ske.
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SKOVBRUG
Til hårdt arbejde og ujævnt terræn

Reglerne for kommunalt maskineri 
kræver særlige egenskaber. En særlig 
farvesammensætning, sikkerhedsfarver 
og -lygter, advarselsskilte og andre 
sikkerhedsfremmende funktioner kan alt 
sammen monteres hos Valtra Unlimited 
Studio. Ved at udskifte specialiserede 
køretøjer med en traktor kan du øge 
effektiviteten betydeligt, både økonomisk 
og med hensyn til produktivitet.

Med TwinTrac- og Skyview-
førerhus er N-serien et godt valg til 
skovbrugsopgaver, men med Unlimited 
kan du få endnu mere ud af din maskine. 
En Kesla-kran kan monteres fra 
fabrikken med et skovmonteringssæt, 
med ekstraudstyr, der gør det nemt 
at afmontere den. Skovbrugsdæk og 
LED-arbejdslygter giver arbejdskomfort, 
og i SmartTouch-modeller kan 
betjeningsknapperne til skovlæsseren 
uden problemer integreres i det 
ergonomiske Valtra-armlæn.

KOMMUNE
Universalkøretøj 365 dage om året

Anvendelsesformål i forsvaret kræver 
et køretøj med særlige egenskaber. 
For at opnå et hurtigt arbejdstempo, 
store arbejdsområder og lange kørsler 
har du brug for sikkerhed, en stor 
brændstofkapacitet, flere redskaber og 
arbejdskomfort. Med individuelt udvalgte 
funktioner, ekstrem manøvredygtighed 
og kraftig bugserings- og lastkapacitet 
kan Valtra Unlimited-traktorer og -udstyr 
erstatte andre køretøjer.

FORSVARET
Et ægte universalkøretøj

En traktor kan nemt erstatte lastbiler i 
lufthavne på grund af dens alsidighed. 
Med det korrekte værktøj, som f.eks. 
plove, koste/blæsere og plæneklippere 
kan din Unlimited-traktor bruges året 
rundt. Med funktioner som f.eks. 
lufthavnsradio, korrekte dæk og lygter og 
bestemte farver er din maskine perfekt til 
lufthavnsvedligeholdelse.

LUFTHAVNSVEDLIGEHOLDELSE
Det samme som en lastbil og meget mere
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Min 4656 - Max 5185 mm

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT

N135-N175

DIMENSIONER MED 600/65R38 + 480/65R28

Akselafstand [mm] 2665

Længde (uden frontlift) 4726

Transportlængde med frontlift 5156

Højde uden Valtra Guide antenne, [mm] 2960

Bredde, max [mm] 2550

Venderadius [m] 4.5

Frihøjde midt [mm] 500

Frihøjde bag (uden hitchkrog) [mm] 595

Vægt (fulde tanke, + fører] [kg] 6500

Vægtfordeling For / Bag [%] 38/62

Maks total vægt [kg] 11000

Brændstofkapacitet, standard [l] 235*

Brændstofkapacitet, ståltank [l] 160

AdBlue, kapacitet [l] 45

Min dæk størrelse (bag SRI 825) 460/85R38 + 380/85R28

Max dæk størrelse (bag SRI 875) 650/65R38 + 540/65R28
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Min 2081 - Max 2550 mm

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER 
FOR N-SERIEN
105 - 201 HK

Egen arbejdsvægt  6500 kg

Maks. total vægt  11000 kg

Skærmbredde:

A:  Skov: 2081 mm
B:  Smal: 2280 mm
C:  Bred : 2550 mm

Se tabellen med specifikationer for at få yderligere motordata i henhold til ISO 14396. 
Boostværdierne er tilgængelige ved mark- og vejhastigheder samt med Sigma Power (ekstraudstyr) 
til brug af kraftudtaget. For model N175 er Sigma Power standard, og boostværdien er 175 hk for 
trækkraft i marken.

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

MOMENT NM

HK kW HK kW Standard BOOST

N135 135 99 145 107 570 620

N155e
ECO 155 114 165 121 660 700

STD 155 114 165 121 610 660

N175 165 121 201 148 680 800

*)Ekstraudstyr stor tank 315 l
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

N135-N175

MOTOR

AGCO Power motor 49 LFTN-D5  

Antal cylindre 4

Motor volume (liter) 4.9

Motorhastighed ved maks. Effekt [omdr / min] 2000

Motorens nominelle hastighed [omdr / min] 2200

Motorhastighed ved maksimalt drejningsmoment [omdr / min] 1500

N155 Eco-mode maks. Effekt ved [omdr / min] 1750

 N155 Eco-mode maksimalt drejningsmoment ved [omdr / min] 1250

Tomgangshastighed [omdr / min] 850

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

Olieskift interval (t) 600

Emissionsklasse Stage V

Udstødnings efterbehandlings system DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION

Antal gear 20+20R (HiTech) CVT

Med krybergear 30+30R -

Antal arbejdsområder 4 (A, B, C, D) 4

Antal gearskifte gear / område 5 -

STD-hastigheder ved 2100 o / min [km / t] 0.6-401 eller 0.7-50 eller 0.7-572 0.03 -40/50/57

Tophastighed 43 km / nået ved [omdr / min] 1990 eller 1600 1700

* EcoSpeed-model, 53 km / nået ved [omdr  / min] 1970 1800

Laveste krybehastighed ved 2200 o / min [km / t] 0.6 eller 0.7 0.03

Forakselaffjedring Luft, AIRES

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

N135-N175

HYDRAULIK

Løftekraft på bagest lift (max kN) 78

Løftekraft hele liftområdet, [kN] 76

Løftekraft hele liftområdet, [Front, kN] Tilvalg, 30 (max 47)

Type hydraulik Åben center Load Sensing

Pumpekapacitet max [l / min] 73(90) 115 (160, 200)

Transmission og hydrauliske olier Almindelig olie Separate olier

Antal mekaniske hydraulik ventiler bag 2, 3 eller 4 --

Antal elektriske hydraulik ventiler bag -- 2…5

Antal ON / OFF-ventiler bag -- 1

Antal elektriske hydraulik ventiler. FRONT 2,3 eller 4

Olie tilgængelig til redskab [liter] 40 47

PTO

2 hastigheder [omdr / min] 540@1890 + 1000@1897

3 hastigheder, tilvalg [omdr / min] 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522

2 hastigheder + kørehastighedsafhængigt (GroundSpeed) Med GS-forhold 41,03 (40 km/h) or 40,79 (50 km/h)

Udstyr til frontkraftudtag, [omdr / min] 1000@2000

BRUGERFLADER

Valtra armlæn (armlænsstyring) Tilvalg --

Valtra SmartTouch brugerflade -- STD

Valtra Connect STD

Valgmuligheder for Valtra Guide Tilvalg
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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 klarer alverdens udfordringer hver eneste dag.

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

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

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

for hele tiden at være opkoblet.

Det er derfor, du vælger Valtra.

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

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

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

er et globalt varemærke 
tilhørende AGCO.


