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Din individuelle
traktor

UNIKT BESTILLINGSSYSTEM

Hver enkelt Valtra traktor er skræddersyet ud fra 
kundens individuelle behov. Ved hjælp af Valtra à 
la Carte bestillingssystemet hjælper forhandler-
ne kunden med at vælge præcist det udstyr og 
de specifikationer til traktorerne, der kræves til de 
opgaver, kunden skal have løst.

Med dette system har kunden over en halv 
million kombinationsmuligheder og særligt Valtra 
udstyr at vælge imellem. Alle ønsker kan imøde-
kommes, uanset hvilke arbejdsopgaver kunden 
skal have løst. 

På denne måde sikres det, at kunderne kun 
kommer til at betale for det udstyr og de specifi-
kationer, de har brug for - samtidig med, at miljøet 
skånes. Á la Carte bestillingssystemet er en effek-
tiv og økologisk bæredygtig måde at skræddersy 
traktorer på i dag og i fremtiden. Kontakt derfor 
din lokale forhandler allerede i dag og gå i gang 
med at skræddersy din egen Valtra traktor!

Valtra tilbyder unikt udstyr, som kun fås til Val-
tra traktorer. Udstyret er designet til at forbedre 
din produktivitet og komfort.

INDIVIDUELLE LØSNINGER

Valtra traktorer designes, produceres og sælges 
som individuelle løsninger til hver enkelt kunde. 
Vi arbejder tæt sammen med kunden og har et 
tæt partnerskab med både kunder, samarbejds-
partnere og kolleger på alle niveauer i vores or-
ganisation.

DRIFTSSIKKERHED

Vore produkter er designet til krævende forhold 
og bygget til at holde fra den ene generation til 
den næste. Valtra’s medarbejdere er professionelt 
uddannede og arbejder pålideligt - lige fra fabriks-
gulvet til kundekontakten. Vi er fleksible, og vi lo-
ver ikke mere, end vi kan holde.

FUNKTIONALITET

Takket være vores skandinaviske baggrund er 
vore produkter dejligt enkelt designede. Trakto-
rerne er meget praktiske at betjene og lever op til 
høje standarder med hensyn til ergonomi, sikker-
hed og komfort. Og det er tilsvarende ukomplice-
ret at omgås vores organisation.
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Valtra A HiTech
* stor akselafstand forbedrer stabiliteten
* robust design
* perfekt frontlæssertraktor med svær foraksel
* stor frihøjde og flad underside

på traktorkroppen
* perfekt vægtfordeling
* markedets bedste vendegear
* integreret håndbremse
* Autocontrol som standardudstyr
* ekstremt nem at betjene
* cruise control (ekstraudstyr)
* motorhastighedskontrol (ekstraudstyr)

MARKEDETS BEDSTE VENDEGEAR

HiTech modellerne i den nye A-serie er udstyret 
med Valtra’s elektroniske HiTech vendegear, der 
i vide kredse betragtes som markedets bedste. 
Det smidige og præcise vendegear forbedrer så-
vel produktiviteten som komforten, specielt når 
der arbejdes med frontlæsser. Dette system om-
fatter også en integreret håndbremse – en luksus 
på selv større traktorer. 

Håndbremsen aktiveres automatisk, når ven-
degearshåndtaget står i stilling P, eller når moto-
ren stoppes. Når der vælges køreretning, løsnes 
håndbremsen automatisk, så den ikke bliver ved 
med at være koblet til ved en fejl. Systemet er 
derfor ekstremt brugervenligt og sikkert.

Alle A-serie modellerne tilbydes med en fuldt 
synkroniseret 12+12 transmission med et en-
kelt design og en høj effektivitet. Den elektroni-
ske standard frontlift og den alsidige, automati-
ske transmission letter arbejdet. Alt i alt byder 
den nye og forbedrede A-serie på en produktivi-
tet og teknologi, som tidligere kun kunne fås på 
større traktorer.
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HighTech vendegear med 
 integreret håndbremse.

AGCO Sisu Power Com-
mon Rail motorer.

Perfekt vægtfordeling.

Nye indstillingsmu-
ligheder for rat og 
sæde.

Stor frihøjde og flad under-
side på traktorkroppen.

Brugervenlig
automatisk Autotraction
og Autocontrol.

God plads til benene
for og bag.

Nem adgang til 
 kabinen.

Fabriksmonteret front-
læsser.

Kraftig foraksel.
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Valtra’s elektroniske Autocontrol lift er standard-
udstyr på A-serie HiTech modellerne. De ideel-
le pløjeegenskaber og det store løftefelt er fast-
holdt, men den elektroniske betjening gør syste-
met endnu nemmere at bruge. 

Alle traktorførere vil sætte pris på kontakterne 
i bagskærmene til at hæve og sænke liften. Med 
disse kontakter kan det ikke blive mere sikkert at 
tilkoble redskaber, specielt når liftarmene har en-
ten teleskopiske ender eller kugle-lynkoblinger.

HiTech modellerne er naturligvis også udstyret 
med en elektrohydraulisk PTO med to hastigheder. 
Flerpladekoblingen er nem at betjene med den af-
fjedrede koblingspedal, mens hydraulikken sikrer en 
blød koblingsfunktion. Som ekstraudstyr kan trakto-
rerne fås med PTO-betjeningsknapper på bagskær-
mene. Hvis der er behov for det, kan PTO-akslen 
også erstattes af en anden type (6/21 noter).

Den elektroniske motorstyring betyder, at 
traktorerne nu kan fås med cruise control som 
ekstraudstyr.

Kontakter til at hæve og sænke liften findes 
på begge bagskærme, så det er sikrere og let-
tere at tilkoble redskaber. (standardudstyr på 
Valtra A HiTech modeller, PTO-kontakter på 
bagskærmene er ekstraudstyr).

Nye HiTech model-
varianter i A-serien

A 83 HITECH OG A 93 HITECH MAKSIMAL MOTOREFFEKT OG DREJNINGSMOMENT

Model   kW hk Nm

Valtra A83  65 88 325

Valtra A93  75 101 370
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AGCO Sisu Power 33CTA motoren
– en kompakt kraftkilde
Tredje generation af den 3-cylindrede AGCO Sisu 
Power 33 CTA Common Rail motor er hjertet i 
A-serie HiTech modellerne. Disse motorer er ud-
styret med den elektroniske SisuTronic EEM3 mo-
torstyring, som er i stand til at justere brændstof-
indsprøjtningen op til fem gange pr. forbrænding. 

Motorerne byder på en gennemtestet og 
driftssikker teknologi, som arbejder effektivt un-
der alle forhold. AGCO Sisu Power motorernes 
styrke har til fulde vist sig gennem mange års slid.

Den viskosedrevne kølerventilator og common 
rail brændstofindsprøjtningen gør den 3,3 liters 
motor støjsvag. Samtidig sikrer den rigtig god træk-
kraft og drejningsmoment til alle typer opgaver. 

Den elektroniske EEM3 motorstyring forbed-
rer også komforten, og cruise control fås nu som 

ekstraudstyr på disse traktorer. Motorerne lever 
op til Trin 3A emissionskravene. Drejningsmo-
mentkurven er flad, hvilket forbedrer brændstof-
økonomien og sejtrækningsevnen, samtidig med 
at støjniveauet sænkes.

KORT FORTALT

›    Common rail motorer med elektronisk
motorstyring

›    Lavere støjniveau
›    Lavere emission
›    Lavere brændstofforbrug 
›    Forøget drejningsmoment
›    Moderne og kompakt motor
›    AGCO Sisu Power’s velkendte driftssikkerhed

Den elektroniske motorstyring muliggør en al-
sidig styring af kørslen.
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Valtra A HiTech
funktionel komfort

Det er nemt at stige ind i førerkabinen på en 
A-serie HiTech traktormodel. Dørene åbner vidt 
op, og håndgrebene samt trappetrinene op til ka-
binen er solide. Takket være de gode muligheder 
for at justere rattet (afstand til føreren og hæld-
ning) og førersædet er det nemt at finde en kom-
fortabel kørestilling. De affjedrede pedaler gi-
ver bedre plads til fødderne, og det flade gulv er 
nemt at holde rent.

Kunderne behøver ikke mere at bestille en 
skovkabine, da den forbedrede almindelige kabi-
ne nu har et mere jævnt gulv. Skal der arbejdes i 
skoven, kan kabinen fås med gaspedal bagi samt 
et bagvindue, der giver plads til en læsserventil. 
Kabinelys, der tændes af en dørkontakt, en kom-
bineret kontakt til lygter og indikatorer samt vel-
designede kontakter forbedrer køreoplevelsen.

Som på andre Valtra modeller kan sædet dre-
jes 180 grader. Desuden er plads til fødderne bagi 
ved baglæns kørsel standard på HiTech modeller-
ne. Kabinen er nu bredere omkring førersædet, 
så det er lettere at dreje rundt. Gulvet er ikke fyldt 

med alt muligt, for eksempel sidder håndbrem-
sen ikke i vejen i gulvet. 

Kabinen er kompakt, så det er nemmere at 
køre med traktoren under snævre pladsforhold, 
og de store vinduer giver et perfekt udsyn, også 
lige omkring traktoren.

Skal der køres med en tømmerkran, kan kabi-
nen udstyres med en gaspedal bagi samt et min-
dre bagvindue, som åbnes med en stang. Af an-
det ekstraudstyr til kabinen kan nævnes Proline 
instrumentering, lavt tag samt ekstra varme og 
airconditioning (til kabiner med almindeligt tag). 
Der kan også fås en forrude, som kan åbnes, 
samt luftaffjedret førersæde.

FORDELE FOR DIG

›   sikker adgang til kabinen
›   moderne design og materialer i høj kvalitet
›   fladt gulv, der ikke er fyldt med alt muligt
›   rat, hvor afstand og hældning kan justeres
›   store glasdøre
›   perfekt udsyn i alle retninger
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Det automatiske vendegear og den elektroniske 
motorstyring letter arbejdet i hverdagen. For ek-
sempel forenkler cruise control (ekstraudstyr) 
både landevejskørsel og markarbejde, da den på-
krævede kørehastighed eller motorhastighed let 
kan lagres og kaldes frem igen, når der er brug 
for det.

Valtra’s smarte Autotraction funktion er stan-
dard på A-serie HiTech modellerne. Når Autotra-
ction funktionen aktiveres, kan traktoren stoppes 
fra arbejdshastigheder på op til 12 kilometer i ti-

Valtra HiTech
betyder praktisk automatik

men ved blot at træde på bremsen, eller ved at 
løfte foden fra gaspedalen. 

Traktoren sætter i gang igen, når foden flyt-
tes fra bremsepedalen, eller motorens omdrej-
ningstal øges. En elektronisk kørekobling, som 
Valtra har udviklet, sikrer bløde og alligevel hur-
tige igangsætninger.

4-hjulstrækket kan programmeres til at aktive-
res ved igangsætninger og skift af køreretning, el-
ler udelukkende når liften er i arbejdsposition. En 
ekstra automatik styrer også PTO’en.
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Den perfekte vægtfordeling og den kraftige forak-
sel gør A-serie traktorerne ideelle til frontlæsser-
arbejde. Valtra’s egne frontlæssere monteres al-
lerede på fabrikken, så traktorerne er klar til læs-
searbejdet, lige fra de er blevet leveret. 

Frontlæsseren kan betjenes med enten me-
kaniske eller elektroniske ventiler. De elektroni-
ske ventiler aktiveres ved hjælp af joysticket i be-
tjeningsarmlænet, og det giver optimal komfort 
og effektivitet på selv de længste arbejdsdage.

Blandt det øvrige traditionelle tilbehør kan 

Valtra A-serien
alsidig og brugervenlig

nævnes ekstra ventiler til arbejdshydraulik, front-
lift og PTO samt bremseventiler til påmonterede 
vogne. Valtra tilbyder også et bredt udvalg af dæk.

CLASSIC MODELLER

Classic modellerne har 12 gear i hver køreretning. 
Vendegearet er mekanisk og godt synkroniseret. 
Traktorerne har en dobbelt-kobling til både kørsel 
og PTO. PTO’en har to hastigheder, og skiftekob-
lingen betjenes med et håndtag. Koblingspedalen 
er traditionelt udformet.

Valtra A-serie model med lav førerkabine.
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Valtra HiTech
betjening

En førerkomfort som i personbiler, perfekte bru-
geregenskaber og simpel joystickbetjening. Det 
er alt sammen kendetegnende for Valtra’s HiTech 
traktorer. Betjeningen klares med en let berøring 
med fingerspidserne. Hver eneste HiTech traktor 
er individuel, og dens specifikationer kan tilpas-
ses dine ønsker. HiTech traktorerne er komforta-
ble, effektive, brugervenlige og sikre.

Valtra HiTech transmissionen byder på kom-
fort på et helt nyt niveau. Det støjsvage, hurtige 
og præcise vendegear er i særklasse, specielt i 
forbindelse med opgaver, hvor der hele tiden 
skal skiftes køreretning. Føreren kan derfor kon-
centrere sig om arbejdet under den størst muli-
ge komfort uden unødvendige gentagne bevæ-
gelser. 

Traktoren kan kun startes, når parkerings-
bremsen er aktiveret. Hvis føreren glemmer at 
trække håndbremsen, når motoren stoppes, sør-
ger HiTech programmet for, at det bliver gjort.

VALTRA HISHIFT
TRYKKNAPBETJENT KOBLING

Valtra’s HiShift kobling sørger for, at der kob-
les ud, når der skiftes gear mekanisk. Med HiS-
hift koblingen slipper du for at skulle træde på 
koblingspedalen i de fleste arbejdssituationer. Du 
skal kun bruge koblingspedalen af hensyn til sik-
kerheden, når motoren startes. 

Ønsker du at foretage individuelle valg, der 

Det støjsvage, hurtige og præcise vendegear 
giver en sikkerhed uden sidestykke

svarer til din kørestil, kan du selvfølgelig gøre 
brug af koblingspedalen. Aktiv anvendelse af Hi-
Shift gør arbejdet mere effektivt og reducerer be-
lastningen af dit ben og din fod.

Kørekoblingen er computerbetjent. Der er en 
servicefri flerpladekobling for hver køreretning.

P P

N
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Vedligeholdelse og service

SERVICE FRA EN PERSON
TIL EN ANDEN

Valtra’s veluddannede servicefolk har hjertet med 
i det, når kunderne betjenes. Alle service- og re-
servedelsfolkene er uddannet på Valtra Training 
Centre ved traktorfabrikken i Suolahti, Finland. 
Centraliseret uddannelse sikrer høj kvalitet og 
ensartet service, uanset hvor i verden service- og 
reservedelsfolkene arbejder. 

Valtra’s serviceteam står også for produktio-
nen af alle vedligeholdelses-, reparations- og re-
servedelshåndbøgerne. Håndbøgerne er derfor 
de bedste i traktorbranchen, og det forbedrer op-

Vedligeholdelse 
og service

levelsen af at være ejer af en Valtra traktor.
A-serie traktorerne er simple og nemme at 

servicere og vedligeholde. Skifteintervallerne for 
motor-, transmissions- og hydraulikolierne er lan-
ge, og det er simpelt at skifte olie. 

Kølesystemet, luftrenseren og brændstoffiltret 
er også nemme at holde ved lige. For eksempel 
kan kølesystemets celler åbnes for rengøring. Der 
er rigtig god plads til vedligeholdelsesopgaverne, 
og der er let adgang til alle serviceområderne.
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AGCO PARTS

Valtra’s moderne, effektive og centraliserede re-
servedelssystem står inde for hurtige og sikre re-
servedelsleverancer og service. Indenfor Europas 
grænser vil reservedele normalt kunne leveres in-
denfor 24 timer. Se efter mærket ”Valtra Genui-
ne Spare Parts” eller ”AGCO Parts” på reservedel-
spakkerne. De samme reservedele anvendes til 
nye Valtra traktorer.    

Valtra 
reservedelsservice

RESERVEDELSSÆT

Valtra tilbyder praktiske reservedels sæt, der er 
lige til at bruge for hver 100, 500 eller 1.000 drift-
stimer. Disse sæt indeholder alle de nødvendi-
ge originale reservedele – en sikkerhed for kva-
litet og gode resultater. Originale reservedele sik-
rer problemfri og sikker kørsel med din traktor, så 
længe du har den – og bidrager også til at fasthol-
de en høj gensalgsværdi.
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Farver

AGCO, din leverandør af landbrugsmaskiner, er en førende producent af landbrugsmaskiner. Selskabet til-

byder højteknologiske løsninger til professionelle landmænd, som forsyner verdens befolkning med føde-

varer. Selskabet har hovedvægt på at yde service af topkvalitet, innovation og kvalitet. AGCO’s produkter di-

stribueres i mere end 140 lande verden over.

Farver

Bemærk venligst, at informationerne i denne brochure kan 

blive ændret, og at de afbildede traktorer er individuelt ud-

styrede efter kundernes ønsker.

Valtra er den eneste traktorproducent i verden, 
der producerer traktorer i forskellige farver – et 
koncept, som havde 20 års jubilæum i 2008.

På samme måde som Valtra traktorerne er 
skræddersyet under hensyntagen til kundernes 
ønsker, har du også mulighed for selv at vælge 
farve til din nye Valtra traktor. Der kan vælges mel-
lem standardfarverne rød, metalrød, metalgrøn, 
metalblå, sort, orange, metalstålgrå og gul.

Farverne, der vises på denne side, er justeret, 
så de så præcist som muligt svarer til de farver, 
der anvendes lige nu. På grund af trykprocessen 
kan vi ikke garantere for, at de viste farver er 100 
procent præcise.

Rød
36102800

Vdb gul
64045400

Metalsølvgrå 2012
64047000

Metalblå 2012
64047100

Metalgrøn 2012
64047200

Metalsort
37656700

Metalorange
37656800  

Metalhvid
37770400

Metalrød 2012
64046900
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TRAKTORMODEL A83  A93 

MOTOR

Motortype   33CTA   33CTA

Antal cylindre   3   3

MOTOREFFEKT KW/HK/RPM (ISO 14396)

Maksimal motoreffekt   65/88/2.270   74/101/2.270

DREJNINGSMOMENT, NM/RPM

Maksimalt drejningsmoment/rpm   325/1.500   370/1.500

TRANSMISSION

Antal gear   12F+12R   12F+12R

Våd flerpladekobling   *  *

HiShift   *  *

AutoTraction  *  *

Kørehastigheder, km/t   1,0-40   1,0-40

PTO MED TO HASTIGHEDER, RPM

Flerpladekobling   *  *

540/rpm   1.874   1.874

1.000/rpm   2.080   2.080

540E/rpm   1.530   1.530

Front 1.000/rpm   2.000 x   2.000 x

HYDRAULIKSYSTEM

Maksimal pumpeydelse, l/min. (ekstraudstyr)   52   52

Højeste antal hydraulikventiler, bag   4 x   4 x

Højeste antal hydraulikventiler, for   2 x   2 x

Hydraulikolie til redskab, l   24  24

BAGLIFT

Maksimal løftekapacitet i liftarmsenderne, kg   3.300   3.300

Maksimalt løftefelt, mm   775   775

AutoControl   *  *

Balancekontrol   *  *

FRONTLIFT

Maksimal løftekapacitet i liftarmsenderne, kg   2.500 x   2.500 x

BREMSER

Flerpladebremser på alle fire hjul   *  *

Hydraulisk parkeringsbremse integreret i vendegearet   *  *

VÆGT OG MÅL

Akselafstand, mm   2.387   2.387

Længde, mm   4.140   4.140

Bredde, mm   2.195   2.195

Højde, mm   2.705   2.705

Venderadius, m   4,8   4,8

Frihøjde ved bagakslen, mm   485   485

Vægt, kg (med 4-hjulstræk og fulde tanke)   3.750   3.750

BRÆNDSTOF

Brændstoftank, l   90   90
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Lantmännen Maskin DK A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Tel. +45 70 20 21 30
www.valtra.dk

facebook.com/ValtraGlobal
youtube.com/ValtraVideos

Mainostoimisto Ilme 10 / 2014 / Grano

Traktorerne, der er afbildet i denne brochure, kan være monteret med specialudstyr. Ændringer kan forekomme - alle rettigheder forbeholdes. DK 3078


