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VELKOMMEN 
TIL VALTRAS 
VERDEN

VALTRA A Kompakt- OG 
 Plantage-MODELLER

De nye Valtra A Kompakt- og Plantage-modeller tilbyder et nyt alternativ til kunder, der ønsker 

en lille traktor. Vores mål er at introducere markedet for en praktisk og prisvenlig løsning til ha-

vearbejde og dyrkning af specialafgrøder samt til alle opgaver, der kræver en virkelig kompakt 

traktor.

Kompakt og Plantage-modellerne fuldender vores produktfamilie. De er bygget på samme 

måde som de legendariske, store A-modeller. Vores salgs- og serviceorganisation er kendt for 

sin pålidelighed og sikkerhed, og med de nye Kompakt- og Plantage-modeller i A-serien kan de 

tjene dig bedre end nogensinde.

Vi har dybe rødder i de skandinaviske in-

dustrielle traditioner, som strækker sig 

helt tilbage til 1829. Valtra-traktorer byg-

ges på de mest avancerede fabrikker i 

branchen i Suolahti, Finland, og Mogi das 

Cruzes, Brasilien. Valtra-traktorer sælges 

nu i mere end 75 lande verden over. Valtra 

er et verdensomspændende varemærke 

under AGCO Corporation, den tredjestør-

ste producent af landbrugsudstyr i ver-

den. Traktorserien spænder fra 50 hk til 

400 hk, fra små plantagetraktorer til store 

og kraftige agerbrugstraktorer.

Vi arbejder hårdt for at sikre, at hver en-

kelt Valtra-traktor afspejler vores værdier: 

individualitet, pålidelighed og funktionali-

tet. Du er velkommen til at få dit eget ind-

tryk af en ny Valtra!

Det er en sand arbejdsmaskine.
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Valtra-modelserie fra 50 hk til 400 hk

EN ÆGTE VALTRA ER
EN LILLE OG 
 PRISVENLIG SUPERHELT
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KOMPAKT, 
 KOMPETENT OG 
PRISBILLIG
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I Norden er traktorer traditionelt blevet brugt til at udføre en væld af opgaver, ofte under 

meget krævende forhold. Det har været en vigtig del af Valtras arv, og det afspejles også 

i funktionerne og designet af Valtra A Kompakt- og Plantage-modellerne. 

Der er mange opgaver på en gård, som ikke kræver en stor traktor. En enklere og billige-

re, men samtidigt pålidelig universalmaskine kan vise sig at være mere passende. 

Valtra A-traktoren er en ægte universaltraktor, der passer til enhver type gård. Den har 

hverken problemer med at høste oliven i Portugal, rydde sne på et finsk landevej, holde 

golfbaner pæne i Storbritannien eller fodre køer på en gård i Frankrig

Valtra er et nordisk varemærke, du kan stole på under alle forhold over 

hele verden. 

Traktorteknologien i Valtra Kompakt og Plantage er baseret på den vel-

kendte Valtra-transmissionsteknologi. 

Valtra Kompakt- eller Plantage-traktoren er en prisvenlig løsning til enhver 

gård eller virksomhed.
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Plantage-MODELLEN 
PASSER SOM HÅND
I HANDSKE
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Plantage-modellen i A-serien er specielt designet til at klare de daglige opgaver på 

forskellige typer landbrug. Med sine 1,6 meters maksimumbredde og 4,5 meter ven-

deradius passer den godt i de smalle passager mellem frugttræer. Det er en sand ar-

bejdshest, som kan bruges med forskellige typer redskaber.

Valtra Plantage-modellen er en meget kompakt og kraftig traktor med 

pålidelig transmission, effektivt kraftudtag, kraftfuld lift og hydraulik. 

Traktorens design giver dig optimalt udsyn til alle redskaber i brug. 

Den jævne transmission kombineret med de kompakte dimensioner 

 giver dig fuld kontrol over dit arbejde.

– Kompakte dimensioner

– Kraftig hydraulik

– Kraftudtag med to hastigheder

– Fuldt synkroniseret transmission
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LAD IKKE DEN 
 KOMPAKTE STØRRELSE  
SNYDE DIG 



Kompakt-modellerne i A-serien leveres med enten et åbent førerhus, med eller uden soltag 

eller med et førerhus (klimaanlæg som ekstraudstyr). Et åbent førerhus er ofte den mest prakti-

ske og billige løsning. Alle versioner har nem adgang og er udstyret med unikke og praktiske Val-

tra-løsninger, såsom et ryddeligt gulv, der er nemt at rengøre, takket være ophængte pedaler. 

I det lydisolerede førerhus kan du skrue ned for varmen med airconditionanlægget, der fås som 

ekstraudstyr. Dørene kan åbnes på vid gab, og håndtaget og trinnene er solide. Førerhuset er ba-

seret på et design, der kendes fra andre modeller i A-serien. Førerhusets smalle design, som op-

rindeligt blev designet i henhold til skovforhold, passer perfekt til Kompakt-modellerne, hvad an-

går alt slags arbejde. Smalle søjler, store vinduer og et overskueligt layout sikrer fremragende ud-

syn.

Valtra Kompakt-modeller tilbyder et stort udvalg af Valtra-funktioner: en god 

frihøjde, nem adgang og en ergonomisk arbejdsplads.

Valtra Kompakt-modellen er let at bruge til enhver form for opgave. Den har en 

stærk motor, en 12+12R vendegearstransmission med jævnt skift og et kraftudtag 

med to hastigheder.

9



KRAFT, HVOR 
DER ER BEHOV 
FOR DET
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Transmissionen på Kompakt og Plantage-modeller i A-serien har fået ry for at være både pålidelig og 

brugervenlig. Den gør det muligt for traktoren at køre med præcision i alle situationer. Nye bagaksel- og 

chassisløsninger sikrer, at Kompakt- og Plantage-traktorer kører og manøvrerer fint på selv de smalleste 

steder, inklusiv mellem og under træer på plantager samt i og omkring stalde og lagerbygninger. Disse 

traktorer er også meget manøvredygtige og nemme at bruge i traditionelle, tætbebyggede miljøer.

Den fuldt synkroniserede, ægte Valtra 12+12R transmission med vendegear gør det 

meget nem at skifte gear. 

4-hjulstrækket er fuldt integreret med transmissionen, nøjagtigt som på alle Valtra-

traktorer.

En kraftudtag med to hastigheder betjenes mekanisk.

Løftkraften på den bagerste lift er mere end tilstrækkelig – enten 2,1 eller 2,9 ton.

Den trecylindrede motors kompakte størrelse bidrager til traktorens overordnede 

kompakte dimensioner.

Turboladning og ladeluftkøling øger A63- og A73-modellernes ydeevne, hvilket giver dig 

masser af nyttig effekt.
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DU SKAL IKKE 
BEKYMRE DIG 
OM NOGET
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Kompakt- og Plantage-modellerne i A-serien er enkle og nemme at passe og vedligehol-

de på dagligt basis. Serviceintervallerne for motor, transmission og hydraulik er lange, og 

det er nemt at skifte olie. Kølesystemet, luftfilteret og brændstoffilteret er også nemme 

at vedligeholde. Der er masser af plads til serviceopgaver, og alle servicepunkter er nem-

me at nå.

Vores salg- og serviceorganisation fortsætter med at betjene vores kunder med engage-

ment, professionalisme og ekspertise længe efter leveringen af den nye traktor. Uanset 

om du har spørgsmål om reservedele, reparationer, vedligeholdelse eller manualer, er vi 

klar til at hjælpe dig.

Som en hjælp til at finansiere dine indkøb af landbrugsmaskiner tilbyder AGCO Finan-

ce et udvalg af målrettede finansieringsmuligheder, der er specielt skræddersyet til land-

brugsindustrien.  Besøg din Valtra-forhandler for at få mere at vide.
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LET VÆGTLØFTER
Valtra-traktorer er kendt for sine frontlæsserfunktioner: stærk, let at betjene og 
fleksibel ved brug på gården eller til kommunalt arbejde. Valtra A Kompakt og Plantage-
modellerne er ingen undtagelse, da der fås Valtra-frontlæssere, som passer til begge 
modeller.
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Tekniske specifikationer - Valtra A-serien, kompakt- og plantagemodeller A53 / A63 / A73

* Kan variere fra marked til marked.
** Målene afhænger af dækmonteringen. Minimumsbredden er 1.625 millimeter (alle modeller). Minimumshøjden for plantagemodeller med styrtbøjle er 1.310 millimeter.

MODEL A53 Kompakt A63 Kompakt A73 Kompakt A53 Plantage A63 Plantage A73 Plantage

MOTOR

Antal cylindre/slagvolumen, l 3/3.3 3/3.3 3/3.3 3/3.3 3/3.3 3/3.3

Maksimal motoreffekt, kW/hk/rpm 37/50/2200 50/68/2200 58/78/2200 37/50/2200 50/68/2200 58/78/2200

Maksimalt drejningsmoment, Nm/rpm 196/1400 285/1400 310/1400 196/1400 285/1400 310/1400

TRANSMISSION 12+12R gearkasse, synkroniseret vendegear 12+12R gearkasse, synkroniseret vendegear

Differentialespærre   Mekanisk * Elektrohydraulisk   Mekanisk * Elektrohydraulisk

Aktivering af 4-hjulstræk   Mekanisk * Elektrohydraulisk   Mekanisk * Elektrohydraulisk

KØREHASTIGHEDER, KM/T V. 2.200 RPM 0.8 - 34 0.7 - 30

Uafhængig pto m. to hastigheder

Pto-hastighed/motoromdr., rpm 540/1890 540/1890

Pto-hastighed/motoromdr., rpm 540E/1594 540E/1594

HYDRAULIKSYSTEM

Maksimal pumpekapacitet, l/min. / maksimalt tryk, bar 43/195 43/195

Ekstra ventiler 2 2

Maksimal løftekraft, kN 21 21 29 21 21 29

MÅL OG VÆGT

Akselafstand 4WD, mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Længde (med frontvægte), mm 4000 4000 4000 4100 4100 4100

Bredde, mm ** 1810 1810 1810 1726 1726 1726

Bredde (model med kabine), mm ** - 1940 1940 - - -

Højde, mm ** 2400 2400 2400 2175 2175 2175

Højde (model med kabine), mm ** - 2580 2580 - - -

Vægt med ekstra vægte, 4WD, kg 2800 2800 2800 2700 2700 2700

Vægt (model med kabine), kg - 3200 3200 - - -

Brændstoftank, l 74 74 74 78 78 78

Frihøjde, mm ** 380 380 380 320 320 320

Dækmontering (4WD) * 300/70R20 + 380/85R30 280/70R16 + 380/85R24



YOUR
WORKING
MACHINE

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


