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SMART I STØRRELSE  –
PERFEKT I PERFORMANCE

Din jord er dit liv.
Din gård er dit fundament.
Din afgrøde er din karriere.
Din traktor er værktøjet i dit fag. 

Det er derfor, det er en Valtra.
Ligesom en håndværkers pålidelige værktøj, er din Valtra, hvad du har brug for at 
få arbejdet gjort. 
Hver dag. Hver gang. I ethvert arbejdsmiljø. 
Hos Valtra, har vi altid valgt de smalle veje - fordi sådan er vejene, hvor vi 
kommer fra. Vi tøver ikke med at gå den ekstra mil for dig. Du går ikke på 
kompromis, og det gør vi heller ikke. 

Få arbejdet gjort. Få en Valtra. YOUR WORKING MACHINE. 
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Motor, transmission, chassis og førerhus er alle 
lavet i Finland, uden kompromiser. Hvert år bygger 
vi 23.000 Valtra traktorer til kunder i 75 lande. 
Dette gør os til den førende traktorproducent i 
Skandinavien og verdens femte største vestlige 
traktor brand. Vi har været i Brasilien siden 1960, 
hvor vi er markedsleder i traktorer med mange 
hestekræfter.

INGEN UDFORDRING ER FOR STOR,
INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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Hvor vi kommer fra, ved vi, hvad det vil sige at 
arbejde dag og nat, sommer og vinter. Vi kender 
til at balancere job og krav, uden at gå på 
kompromis med nogen af dem.

Vi kender også vores kunder. Vi taler ikke 
meget, men vi lytter. Du fortalte os, at der er 
tre vigtige ting, du ser efter når du vælger en 
Valtra. Den skal være pålidelig, hele året og år 
ud og år ind. Den skal være nem at bruge, når 
du arbejder hårdt. Og den skal have de lavest 
mulige samlede driftsomkostninger.

Det er, sådant vi byggede den fjerde 
generation af Valtra N-serie. Den har mange af 
storebroderens, T-serien, funktioner, men i en 
meget kompakt form. Faktisk gør motoren på 
185 hk den nye N-serien til den mest kraftfulde 
4-cylindrede traktor, med sin klasses bedste 
kraft/vægt-forhold. Denne traktor er let og 
manøvredygtig, men den lægger kraft i jorden 
og har masser af kraft til PTO.

Den 4-cylindrede N-serie er arbejdshesten i 
Valtra sortiment. Hver ny model har forskellige 
forbedringer, men et er stadigt det samme. 
Dette er en pålidelig traktor, der arbejder hårdt 
for dig, år efter år. 
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PLANT DINE PENGE 
FORNUFTIGT

Du arbejder hårdt for dine penge, og vil have noget for 
pengene, når du bruger dem. Med N-serie traktoren tæller 
hver en krone. Hver dag, hver sæson, er N-serien din 
arbejdsmaskine.
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Pålidelighed, år efter år
Vi ved, at hvis vi vil have jobbet gjort rigtigt, vil 
vi hellere selv gøre det. Det er derfor vi selv 
fremstiller de vigtigste komponenter. Vi har selv 
designet og udviklet det intelligente chassis, 
den robuste transmission og det rummelig 
førerhus. AGCO Power, “Sisu”, har været 
Valtras motor i mere end 60 år. Det er en motor, 
der sætter standarden for pålidelighed.

Brugervenlighed til ethvert job
N-serien har kraften til at trække en plov og 
manøvredygtigheden til at flytte høballer. Den 
giver fremragende udsyn til præcisionsarbejde 
og alsidighed med PTO til kraftkrævende 
redskaber. Med N-serien, behøver du 
ikke at arbejde hårdere, fordi du arbejder 
smartere. Betjening af transmissionen 
med et nyt kørehåndtag kunne ikke være 
nemmere. Traktoren er kompakt, men 
førerhuset har masser af plads og komfort. 
Daglig vedligeholdelse er simpelt: Olietjek og 
rengøring af filtre tager næsten ingen tid. Og 

endeligt får du det bedste til din gård, med 
den rigtige størrelse og det ekstraudstyr, du 
har brug for, fabriksmonteret og dækket af 
garantien.

Lave samlede ejeromkostninger
Samlede ejeromkostninger handler om det 
store billede og de små detaljer. Det vigtige er 
at have en hårdtarbejdende maskine, der er 
bygget til opgaven, der skal løses. Men vi har 
gået videre med nogle store innovationer. Det 
er flere funktioner, der gøre det lettere for din 
tegnebog. 

Serviceintervaller på 600 timer reducerer 

vedligeholdelsesomkostninger og SCR 
Only AGCO Power motorer giver dig den 
bedste samlede likviditet. Vælg Valtra 3 
PLUS eller en servicekontrakt, der matcher 
dine månedlige omkostninger til dine årlige 
driftstimer. AGCO Finance hjælper dig med 
at finde en optimal løsning for betaling og 
brug. I den sidste ende, garanterer originale 
Valtra reservedele og service, den højeste 
gensalgsværdi for din traktor.
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MED DET RIGTIGE 
VÆRKTØJ TIL JOBBET, 
KRÆVER DET MINDRE 
ARBEJDE AT GØRE MERE
Få mere gjort, ved at gøre mindre med det 
rigtige værktøj. Vi bygger din traktor til 
dine krav for at bygge din arbejdsmaskine 
ligeså alsidig som du selv er. Besøg os for en 
prøvetur!
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1. Skyview førerhus med 365 dages udsyn – næsten 7 m2 vinduesoverflade

2. Luftaffjedret AutoComfort førerhus

3. Hydraulisk forakselaffjedring

4. 270° forrudevisker og opvarmede forrude og bagrude

5. Maks. samlet vægt 11 t

6. Venderadius 4,5 m

7. Integreret 35 kN frontlift og 78 kN bagerste lift

8. Fabriksmonteret frontlæsser med integreret støbt beslag

9. Det mest komfortable og stille (70dB) førerhus med 1 eller 2 døre

10. Markedets største frihøjde (55 cm)

11. Elektrisk TwinTrac og 180° vendbar førersæde

12. Sikkerhedskameraer

13. Effektive LED-arbejdslygter

14. Den mest kraftfulde motor med 4 cylindre med maks. 185 hk og 730 Nm 
drejningsmoment

15. Valtra Power Management

16. EcoPower brændstofbesparende ekstraudstyr

17. Brændstofeffektiv tier 4 motor med kun SCR

18. 5-trins powershift med Hitech, Active og Versu eller Direct CVT

19. Powershift Revolution

20. Lav tomgangshastighed 700 o/min

21. Brændstofbesparende med op til 200 l pumpekapacitet

22. Serviceintervaller på 600 timer

23. Integreret standard eller svingbar frontlift

24. Brændstoftank med op til 300 l

25. Elektrisk 3-gears PTO med Sigma Power og kørselsafhængigPTO

26. Motorens luftindtag ved taget

27. ASR (Automatic Slip Reduction)
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Kompakt udvendigt og 
rummelig indvendigt. Tag 
plads i førersædet og slap 
af. Vi går ikke på kompromis 
med komfort og sikkerhed.
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KOMPAKT UDVENDIGT, RUMMELIG INDVENDIGT

Kvalitet, du kan se, men ikke høre
Førerhusets unikke, konvekse form giver 
dig mere plads, hvor du har behov for det: I 
skulder- og albuehøjde. Vinduet giver næsten 
7 m2 udsyn. Førerhuset er smal i fronten 
for at give plads til udstødningsrøret og det 
høje luftindtag. Det er bygget til bakning med 
TwinTrac, med en 180° drejesæde og masser 
af benplads bagtil. 

Som altid med en Valtra traktor, er N-seriens 
førerhus en stille arbejdsplads. Takket være 
de solide, vel monterede døre (en eller to), 
fremragende isolering, og færre huller til 
rørføring, er støjniveauet i førerhuset ca. 70 
dB. Selv under barske arbejdsforhold er der 
ingen ekstra støj i førerhuset.

Du arbejder bedre, når du bedre kan se
Valtra førerhuset giver dig det bedste 
udsyn i alle retninger med Valtra 365 
dages udsynskoncept: dag eller nat, 
sommer eller vinter, ved bakning eller under 
frontlæsserarbejde. Det nye Skyview førerhus 
ekstraudstyr giver dig den ultimative udsyn ved 
bakning og ovenlysvinduet giver stor udsyn 
til frontlæsserarbejde. Med de smalle stolper 
og udstødningsrør kan du se mere. 270° 
forrudeviskeren holder den opvarmede forrude 
ren i al slags vejr. Premium LED-arbejdslygter 
giver udsyn i alle retninger. Med sort panel 
tilstand kan du dæmpe den indvendige 
belysning for at maksimere udsynet. To 
sikkerhedskameraer giver dig frit udsyn til 
hagen og redskaber.

Arbejd ikke hårdere. Arbejd smartere.
Alt hvad du behøver, er lige ved hånden med 
den nye 5-trins powershift eller Direct CVT. 
Du har et kørehåndtag til kørsel og en joystick 
til hydraulikken. Du har fire valgmuligheder 
for sæde – fra mekanisk affjedring til Valtra 
Evolution sædet med klimaanlæg og 
luftaffjedring. To førerhusaffjedringer er 
tilgængelige: luksus luftaffjedring AutoComfort 
og et nyt mekanisk affjedringssystem. Endelig 
er der en køleboks til at holde din frokost frisk, 
hvis du har en lang dag.

Bagvedliggende teknologi
Brugervenlighed fra starten. Det er ikke et 
spørgsmål om teknologi. Det er et spørgsmål 
om at arbejde så nemt og effektivt som muligt. 
Automatiske funktioner er lige ved hånden, når 
du har brug for dem - tryk på ECO-knappen 
og aktivér U-Pilot eller transmissionsautomatik, 
for at få traktoren til at håndtere sig selv. 
Med AutoGuide får du cm/dm nøjagtighed. 
Den store 12,1’’ terminal og AGCOMMAND 
telemetriløsninger er tilgængelige 
fabriksmonteret, klar til brug, når traktoren 
ankommer til din gård, alle er omfattet af den 
samme service og garanti. 
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SPECIALISER I HVAD  
SOM HELST – GÅ IKKE  
PÅ KOMPROMIS 
MED NOGET!

Arbejdshesten til det blandede landbrug
Den nye N-serie er branchens mest kraft-
fulde 4-cylindrede traktor, har med en kraft 
forstærkning boost op til 185 hk og 730 
Nm drejningsmoment. Med op til 200 l/min 
hydraulik du har kraft nok til dine redskaber, 
med op til 78 kN løftekapacitet bagtil og en 
890 mm løfterækkevidde. Med optimal akse-
lafstand og den perfekte 40% - 60% vægt-
fordeling får du et godt greb på jorden og 
fremragende balance til frontlæsserarbejde. 
Du kan også vælge telemetri og autostyring 
som ekstraudstyr (ned til cm nøjagtighed) 
direkte fra fabrikken.

Fantastisk på græsmarker
Denne traktor har imponerende smidighed i 
snævre hjørner, med en venderadius på kun 
4,5 m – selv med en frontlæsser og front-
lift. Du kan forbedre adræthed yderligere 
med Valtra’s justerbare QuickSteer. Der er 
masser af muligheder, såsom en integreret 
frontlæsser med hydraulisk assistent, et 
Skyview førerhus for et fremragende udsyn, 
aksler til stor belastning, Sigma Power, op 

til 7 ventiler bagtil og 4 ventiler foran, 40/50 
km/t ekstraudstyr og trailerkoblinger, der 
fungerer ligesom et præcisionsur. Front PTO 
og 3-trins kørselsafhængig PTO i baggiver 
uovertruffen kraft til dine redskaber.

Landbrug, multitasking m.m.
Der er 24 timer på en dag, og et nyt job hver 
dag. Du kan skræddersy Valtra N-serien 
præcis til dine krav, det kan være landbrug, 
skovbrug eller kommunalt arbejde. Valtra 
Direct CVT transmission yder sit bedste ved 
multitasking og vejtransport, og giver præci-
sion ved frontlæsserarbejde. Valtra førerhus 
og forakselaffjedring giver bedre komfort end 
noget andet brand. Til barske forhold kan 
du udstyre din arbejdsmaskine med en 165 
liters ståltank, bundbeskyttelse og 55 cm 
frihøjde, der er designet til krævende opgaver 
såsom skovarbejde. Valtras unikke TwinTrac 
bakning gør dine arbejdsdage mere effektive 
og økonomiske. Og uanset hvilket arbejde 
du udfører, kan du i Eco-tilstand (i N114e og 
N154e) reducere dit brændstofforbrug med 
yderligere 10%.
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N-seriens uovertrufne alsidighed, uanset om det 
er til blandet landbrug, mejeribrug, kommunalt 
arbejde eller plantearbejde. Vælg blot hestekræfter, 
transmission, hydraulik, og ekstraudstyr funktioner, 
der er ideel til dig. AGCO Finance har uovertruffen 
service med betalingsplaner, der passer netop dine 
behov.
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STØRRELSE ER 
LIGEGYLDIGT – 
PERFORMANCE, 
DET BETYDER NOGET!

N-seriens traktor har den mest kraftfulde og responsive 
motor med 4 cylindre på markedet. Motoren på 
4,9 liter yder fra 115 hk til 185 hk og op til 730 Nm i 
drejningsmoment. AGCO Power har været kernen i enhver 
Valtra traktor, så længe vi har bygget traktorer. Din 
næste arbejdsmaskine har mere end 60 år bag sig og 
mere end 10.000 timer foran sig.
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Sæt farten ned. Maskinen får længere 
levetid
Valtra tilbyder to EcoPower modeller, 
der lader dig vælge motorindstillinger 
til at sænke brændstofforbruget. 
Motorens drejningsmoment øges, mens 
maks. omdrejningstal og gennemsnitlig 
stempelhastigheden reduceres med 
20 procent. Dette reducerer ikke kun 
motorstøj og vibrationer; det giver også 
brændstofbesparelser på op til 10 procent! De 
reducerede omdrejninger og den reducerede 
stempelhastighed reducerer motorens slitage 
og giver traktoren længere levetid.

Når du har brug ekstra forstærkning
Sigma Power giver ekstra kraft til PTO 
arbejde. Det er især nyttigt, når du arbejder 
med redskaber, der kræver en masse PTO-
kraft, såsom flishuggere og motorharvere. Til 
tungt PTO brug, yder motoren automatisk 10 
hk mere. Sigma+ systemet yder op til 20 hk 
ekstra i N174.

Det rigtige valg, lige fra starten
Vi besluttede i 2008 at stole på én teknologi 
– Kun SCR. I dag ser vi en stor forskel i 
forhold til mange af vores konkurrenter. 
Kun SCR er et servicefrit system uden 
tilstoppende komponenter eller sliddele. 
DOC og SCR katalysatorer rense røggassen 
uden at regenerere eller partikelfiltre. Valtra 
har uovertruffen pålidelighed i en pakke, der 
er nem at vedligeholde – dette mindsker 
traktorens samlede ejeromkostninger og lader 
dig arbejde dag ud, dag ind.
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HVER LITER DU SPARER
ER PENGE I BANKEN
Du får præcis den kraft, du har brug for, når og hvor du har 
brug for den. Der er masser af kraft til at trække og PTO, men 
den er kun i brug, når du har brug for den. Her er blot nogle få 
eksempler på Valtra power management-løsningerne.

SPARER DINE PENGE
• ASR (Acceleration Slip Regulator): Ved 

at optimere hjulslip og overføre kraften 
effektivt til jorden, giver programmet sikker 
og effektiv trækkraft.

• Valtra Power Management: N174 
med elektronisk styret kraftstyring 
har du yderligere 20 hk til PTO og 
transportopgaver, når du har brug for det. 
Ved brug af motorhastighedshukommelse 
genkalder traktoren automatisk den valgte 
PTO-hastighed.

• Højpræcisions Common Rail-
indsprøjtning: Det nye 2000 bar system 
giver finere brændstofspray og perfekt 
timede brændstofindsprøjtninger, der øger 
brændstofeffektivitet.

• Effektiv turboteknologi: En enkelt 
turbolader med en elektronisk styret 
bypassventil giver hurtigere motorrespons, 
bedre drejningsmoment ved lave 
omdrejningstal og høj pålidelighed.

• EcoPower tilstand: Op til 10% besparelse 
i brændstofforbruget og mindre motorslid 
med N114 eco og N154 eco modellerne.

• EcoSpeed: Da tophastigheden på 40 km/t 
for EcoSpeed traktorer opnås med en lav 
motorhastighed på kun 1600 o/m, og da 
meget kørsel sker ved denne hastighed 
opnås betydelige fordele.

• Lav tomgangshastighed: 
Tomgangshastigheden på 700 o/m 
sammenlignet med konkurrenternes 850 
omdrejninger hjælper dig med at spare 
brændstof og reducere støj, mens du 
parkerer eller fastgør redskaber.

• Kølesystem: Den smarte kølingspakke, 
luftindtag ved taget, elektronisk 
visco blæserstyring og optimeret 
varmeafgivelse hjælper med til at sænke 
brændstofforbruget. Hver detalje er 
rigtigt dimensioneret til at sikre optimal 
performance i en kompakt traktor.
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VALTRA POWER SOLUTION
Lad os hjælpe dig med at gøre mere. Valtra Power Solution er en omfattende 
pakke af banebrydende løsninger, der muliggør nedsat brændstofforbrug, 
reducerede emissioner og optimeret effektivitet for fremdriftssystemet. På 
motorsiden har AGCO Power kunnet reducere udslip af Nox (kvælstofoxider) 
og partikler med 80% i forhold til 1996-niveauet. Valtra har forpligtet sig 
til en løbende udvikling i de tilbudte banebrydende løsninger til at reducere 
brændstofforbrug og emissioner.

Mindre slip, bedre greb
Den revolutionerende nye ASR 
(Acceleration Slip Regulator) 
styrer automatisk hjulslip 
for at forbedre trækgrebet, 
mens brændstoføkonomien 
forbedres betydeligt. Denne 
funktion komplementerer 
4WD og differentialespærre 
automatikken og den 
traditionelle AutoControl 
kraftslipstyring i Versu og 
Direct modellerne.

SKÅNER DIN TRAKTOR
• Powershift revolution: Næste generation af software 

til transmission og motorstyring giver altid det optimale 
drejningsmoment for dit arbejde. Den intelligente automatik 
sørge for, at du altid har den nødvendige kraft i det rigtige 
gear for at spare brændstof. Med CVT og Powershift, er det 
nemmere end at køre en bil med automatgear. Fokuser på dit 
arbejde, mens du nyder branchens bedste køreoplevelse.

• Kun SCR: En service-fri løsning, der giver det bedste samlede 
væskeøkonomi, uden recirkulation af udstødningsgas 
eller nogen uden tilstoppende komponenter. Hverken dyre 
dieselpartikelfiltre, eller turboer med variabel geometri er 
nødvendige.
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HITECH

> 5PS, med åben center 73/90 liters hydraulik

>  Mekanisk hydraulikstyring

HiTech fås også med en turbinekobling ekstraudstyr, 
der giver ekstra komfort og præcision til arbejde med 
frontlæsser og ved kommunale opgaver

ACTIVE

>  5PS, med belastningsfølende hydraulik 

>  Mekanisk hydraulikstyring

Valtra Active er en revolutionerende powershift teknologi 
med belastningsfølende hydraulik ved op til 200 l/min, 
en hydraulisk assistent og separate olie til hydraulik og 
transmission. 

I HiTech og Active er transmissionstyringen robotiseret, 
så der er ingen mekaniske gearstænger. Disse traktorer 
kan udstyres med betjeningsanordninger, der er nemme 
at bruge eller med et betjeningsarmlæn, der lader dig 
betjene alle hastigheder med den lille gearstang og 
fartpilot.

VERSU

>  5PS, med belastningsfølende hydraulik

>  Elektrisk hydraulikstyring

>  Valtra Arm med skærm

>  Nemme indstillinger for transmission og hydraulik

Valtra Versu er kongen af den nye generation af powershift 
transmissioner, med elektronisk hydraulik styring, en 
hydraulisk assistent, 115, 160 eller 200 liters output, og 
separate olie til hydraulik og transmission. Det fungerer med 
kørehåndtaget i automatisk eller manuel tilstand. Ved at 
vælge en Versu transmission, får du den lette powershift og 
fleksibiliteten i CVT i en pakke.

UOVERVINDELIG 
RÆKKE AF 
VALGMULIGHEDER

Valtra N-serien tilbyder flere valgmuligheder end nogen anden 
– sammen med vores erfarne sælger kan du skræddersy din 
arbejdsmaskine til at matche netop dine behov. Valtra tilbyder seks 
kraftniveauer og fem transmissioner og hydrauliske kombinationer: 
Hitech, HiTech med HiTrol, Active, Versu og Direct. Valtra N-seriens 
HiTech og Active modeller kan udstyres med et standard 
brugergrænseflade eller med den praktiske og bekvemme Valtra 
ARM.
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CVT DIRECT

>  CVT med belastningsfølende hydraulik

>  Elektrisk hydraulikstyring

>  Valtra Arm med skærm

Det er udvalgets flagskip. Kørehåndtaget lader dig justere 
acceleration og deceleration blot med højre hånd. De alsidige 
hastighedskonfigurationer er blevet videreudviklet. Vi tilbyder 
endda en manuel transmissionsstyring, hvilket er nødvendigt 
til nogle særlige afgrøder.

Deltag i Powershift Revolutionen
Valtra Powershift er den jævneste transmis-
sion på fire hjul. Fjern foden fra koblingen, og 
du har automatisk styringen – med Valtra kan 
du køre din powershift traktor som en CVT. I 
automatiske tilstande skifter du automatisk 
baseret på behov for acceleration og dre-
jningsmoment – og du får altid den bedste 
brændstoføkonomi.

5-trins Powershift transmissionen har fire 
intervaller og er tilgængelig i HiTech, Active 
og Versu. Med to valgfrie krybeintervaller, har 

du 30 hastigheder i begge retninger. Den nye 
gearstang, med manuelle og automatiske 
tilstande gør gearskift præcis og ubesværet. 
Disse modeller har også Hill-hold-funktion, 
så du kan få en jævn og rolig start blot med 
speederen, selv op ad bakke.

Valtra Aktive og Versu modeller har en revo-
lutionerende, patenteret hydraulisk assistent, 
der automatisk giver dig større hydraulisk 
output, enten stationær eller under kørsel, 
uden at påvirke kørehastigheden. Ingen anden 
powershift kan gøre det!

19

N-serie / 115-185 hk 



HVORFOR NØJES MED DET 
BEDSTE NÅR DU KAN FÅ MERE?

Valtra Unlimited skaber ubegrænsede muligheder. Få en 
unik udvendigpakke med en speciel malingsfarve, eller 
vælg de indvendige funktioner såsom læder og krom. Vælg 
arbejdsanvendelser, såsom en planeringsskovl, eller særlige 
militære funktioner. Alt er installeret fra fabrikken og er 
dækket af fabriksgarantien.

Der er ingen grænser!
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1 32

4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

30 31

28

29 32

HVER 
LANDMAND 
ER UNIK –
DET ER HVER 
TRAKTOR I 
N-SERIEN OGSÅ
Valtra er berømt for sit A la 
Carte system. Skræddersy 
din traktor vha. elektronisk 
bestillingsværktøj med hjælp 
af din forhandler. Det er sådan 
vi sikrer, at din arbejdsmaskine 
præcist matcher dine behov.
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1. Hydraulisk forakselaffjedring/Med 100 mm frigang, 
superb svingning og en lasteevne på 7,5 ton og 
luftaffjedring giver fremragende kørekomfort ved alle 
opgaver.

2. Tagvindue/Markedets største tagvindue giver frit 
udsyn ved frontlæsserarbejde. Vinduer kan ikke åbnes. 
Manuel solbeskyttelse er standard. Førerhus sikret mod 
nedstyrtende materialer.

3. AutoComfort/Automatisk luftaffjedret førerhus for at 
maksimerer betjeningskomfort ved at tilpasse affjedringen 
til arbejdsmiljøet.

4. Skyview tag/Det nye Skyview tag viser så meget af 
himlen du vil. Det giver det bedste udsyn ved bakning. 
Leveres som standard med vinduesvisker.

5. Premium lydsystem/Den næste generation af 150 watt 
(25 W+25 W+100 W) lydsystem giver overlegen lyd, 
takket være to indbyggede højkvalitets taghøjttalere 
specielt tilpasset til Valtra, en Bluetooth-afspiller, aktiv 
subwoofer og forstærker.

6. Premium arbejdslygter/LED-arbejdslygter gør nat 
til dag. Pakken omfatter 2 front, 4 bag og 2+2 midt 
monterede LED-arbejdslygter.

7. Opvarmet forrude/De usynlige varmetråde effektivt 
fjerner tåge og frost fra forruden. Denne funktion giver dig 
fantastisk udsyn sommer og vinter.

8. Sigma Power/Mere kraft til PTO-arbejder

9. TwinTrac/Arbejd effektivt i begge køreretninger – unikt, 
kun med Valtra. Med TwinTrac kan føreren udføre en bred 
vifte af opgaver mere effektivt. Desuden græsslåning 
under bakning belaster førerens krop og sind betydeligt 
mindre.

10. Sikkerhedskamera (1-2)/For et godt udsyn til hagen eller 
redskaber eller begge dele. To kameaer er inkluderet. 
Et er fastgjort til førerhusets bagside, et andet (ikke 
monteret) med et kabel på 10 meter kabel, som du kan 
montere på et redskab eller et andet sted i traktoren.x En 
skærm er også inkluderet.

11. Køleboks/En indbygget elektrisk køleboks med en 
kapacitet på 8,4 liter, der sagtens kan rumme en 1,5 liters 
flaske. Placeret på førerens venstre side.

12. U-Pilot/Program til foragerstyring, der kan optages eller 
redigeres manuelt. Det giver føreren mulighed for at 
koncentrere sig om redskabet og handlinger i stedet for 
at styre funktionerne.

13. Evolution sæde/Overlegen siddekomfort med 
luftaffjedring. Den automatiske niveaujustering, justerbar 
dæmpning, køling og opvarmning sørger for, at du føler 
dig komfortabel selv på de længste arbejdsdage.

14. Passagersæde/Masser af plads til en anden fører. 
Passagersædet kan vippes ned og bruges som et bord.

15. Dæk valgmuligheder/Et bredt udvalg af dæk til 
forskellige opgaver og anvendelser.

16. Værktøjskasse/opbevar dine værktøjer på et sikkert sted. 
Plads til en værktøjskasse ligger i det vandforseglede 
tekniske rum under trinene i højre side.

17. Drejende frontlift/Med Valtra LH Link kan frontliften 
drejes i den ønskede grad med forhjulene, hvilket gør 
det nemt at slå græs eller feje omkring hjørner uden 
springe noget over. Frontliftens drejning kan styres enten 
manuelt eller automatisk - til græsslåningsopgaver er den 
automatisk indstilling overlegen.

18. Ståltank/Den fabriksmonterede tank har en kapacitet på 
165 liter. Det giver bedre frihøjde, giver traktoren en flad 
underside. Tanken er lavet af slidstærkt, metalplader i 
høj kvalitet, som beskytter traktoren mod slag på ujævnt 
terræn.

19. Mekanisk førerhusaffjedring/Den mekaniske affjedring 
forbedrer betjeningskomforten. Affjedringen kan justeres 
til at matche vægten i førerhuset.

20. Kundenavn/dit navn på labels på begge sider af 
førerhuset.

21. 7 Standard farver/Rød, blåmetallic, sortmetallic, 
hvidmetallic, rødmetallic, sølvmetallic, grønmetallic.

22. Front PTO/Integreret forreste kraftudtag med en 1000 
o/m rotation mod uret.

23. Frontlift/3,5 tons løftekapacitet

24. 270° visker/Godt udsyn 365 dage om året. 270° 
forrudevisker giver maksimalt udsyn under vanskelige 
forhold. I kraftig regn aftørrer det et smallere område for 
at øge hastigheden.

25. 50 km/t/Op til 53 km/t ved lavere motoromdrejningstal. 
40 km/t i de lande hvor det er et lovkrav

26. Motoropvarmer/Dieselopvarmer/Motorvarmelegemet, 
der fyrres med brændstof, sikrer et varmt førerhus selv på 
den koldeste morgen. Varmelegemet kan betjenes med 
en mobiltelefon.

27. Vægt/Front, bag, kant og ballast

28. Ventilpakker/Bag 6/4 og front 4

29. Kraft udover

30. Front hydraulik

31. Hydraulisk pumpe/73/90/115/160/200 l/min. Et bredt 
udvalg af hydrauliske pumper med høj kapacitet 
garanterer, at du får det rigtige output til dit arbejde.

32. Bundbeskyttelse/Til skov- og dyrkningsarbejde sikrer 
6 mm bundbeskyttelse, at er traktoren beskyttet. Med 
bunden beskyttelsen holdes glimrende frihøjde uændret.
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VORES TEKNOLOGI, 
DIN PRODUKTIVITET

N-serien gør det nemt at bruge de seneste AGCO løsninger 
til at forbedre produktivitet og rentabilitet. Som en del af sin 
Fuse-strategi, udvikler AGCO aktivt udvikler teknologier til 
præcisionslandbrug. Fuse er en åben strategi, der kan anvendes 
på mange producenters maskiner, produkter og anvendelser. Dette 
tillader dig at administrere data fra alle maskinerne og udstyret på 
din gård, som en del af et enkelt system. Fuse gør også N-serien 
kompatible med fremtidige teknologier.
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TIL HELE GÅRDEN
OG ALLE DINE MASKINER
AgCommand telemetrisystemet er en afgørende 
del af AGCO’s Fuse-strategi. Du kan få adgang til 
vigtige data om alle gårdens maskiner, herunder 
motordata, lokation og driftstimer, næsten i 
realtid, på din computer og smartphone.

PRÆCIS AUTOMATISK STYRING
Auto-Guide 3000TM er AGCO’s automatiske 
styresystem, der allerede anvendes i tusindvis 
af traktorer. Dette automatiske system hjælper 
dig med at spare tid, brændstof og materialer, 
mens variationer i performance mellem fører 
reduceres. Alle N-seriens traktorer er kompatible 
med AgCommand og Auto-Guide 3000, og kan 
monteres allerede på fabrikken.

KØR SMART MED FUSE TILSLUTTEDE TJENESTER
Den nye Valtra Smart tager din kørestil og 
omkostningseffektivitet til et nyt niveau. Du kan 
studere din maskines statistikker og opgavespecifikke 
omkostningsstrukturer, men vigtigst af alt du får 
retningslinjer, så du kan optimere kørsel og få det mest 
effektive arbejde gjort med din traktor. Vi kan hjælpe 
dig med at analysere dine traktordata online og at køre 
mere økonomisk.

Valtra Smart giver dig markedets bedste servicesupport 
på. Dette værktøj er tilgængelig i MyValtra. Det vil også 
hjælpe dig med at vælge den optimale kombination af 
hestekræfter, transmission og hydraulik til dit arbejde.
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GLOBALT NETVÆRK, 
LOKAL SERVICE
Det er meget vigtigt for os at holde din traktor pålidelig 
og i god stand år efter år. Som en del af AGCO, verdens 
største producent af landbrugsmaskiner, kan vi tilbyde 
tjenester, der hjælper dig med at administrere hele 
produktionskæden og maksimere produktiviteten.

DIN EGEN VALTRA-FORHANDLER
Din Valtra-forhandler repræsenterer den 
bedste ekspertise om traktorer og redskaber 
i dit område. Han forstår traktorens tekniske 
aspekter og dine udfordringer. Du kan altid 
henvende dig til forhandleren og få den 
bedste service, uanset om du er interesseret 
i udstyr, vedligeholdelse, reservedele, at 
sælge din gamle traktor eller bestille en 
ny. Hver Valtra-forhandler er en uafhængig 
iværksætter ligesom dig, der arbejder 
kontinuerligt for at udvikle både sin egen og 
din virksomhed. AGCO auditerer hvert år 
sine forhandlerrepræsentanter for at sikre at 
du får den bedst mulige service.

VALTRA 3 PLUS
Valtra 3 PLUS giver dig mulighed for 
smidigt at forudse din investerings 
vedligeholdelseomkostninger, så du bedre 
kan styre dine omkostninger. Regelmæssig 
vedligeholdelse og en fuld servicehistorik 
hjælper maksimere traktorens 
videresalgsværdi. Med Valtra 3 PLUS kan 
du også minimere livscyklusomkostninger. 
Med Valtra 3 PLUS kan du standardisere 
vedligeholdelseomkostninger hele vejen 
op til 10.000 driftstimer. Valtra 3 PLUS 
inkluderer desuden en fire-årig eller 
4000-timers udvidet fabriksgaranti. Valtra 
3 PLUS er tilgængelig med alle Valtra 
modeller.

ALT HVAD DU BEHØVER – ALTID 
TILGÆNGELIG
Valtras omfattende reservedelsservice 
leverer de dele, du har brug for så hurtigt 
som næste morgen. Dette hjælper dig 
med at holde traktoren produktiv under 
travle pløjnings og høstssæsoner. AGCO 
Parts-etiketten sikrer, at du får originale 
Valtra-reservedele, der er inspiceret og 
testet grundigt.

PROFESSIONEL 
VEDLIGEHOLDELSESSERVICES
Som en Valtra-ejer har du adgang til Valtra-
servicenetværket. Vores dygtige teknikere 
er eksperter i alle Valtra traktormodeller, 
herunder den nyeste teknologi og de 
nyeste funktioner. Selv hvis du ikke vælger 
for Valtra 3 PLUS, sikrer regelmæssig 
service af Valtra-godkendte teknikere, at 
din traktor vil fortsætte med at performe 
godt, sæson efter sæson. Derudover 
forbliver traktorens videresalgsværdi.
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VEJRET KAN GIVE PROBLEMER, 
MEN AGCO FINANCE HANDLER OM 
LØSNINGER

AGCO Finance er en hurtig og sikker løsning til finansiere dit traktorkøb. 
Finansieringen er skræddersyet individuelt, baseret på din pengestrøm 
og drift – fortæl os, hvor meget du har råd til at betale på månedsbasis 
og vi vil skræddersy en fleksibel betalingsplan efter dine behov, der 
tager sæsonsvingninger i betragtning. AGCO Finance tilbyder også 
andre finansieringstjenester såsom leasing, udlejning og forsikring. 
Serviceydelser varierer fra land til land, så tjek de tilgængelige tilbud 
med din nærmeste forhandler.
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OM AGCO
AAGCO (NYSE: AGCO) er en global leder inden for design, fremstilling 
og distribution af landbrugsmaskiner. AGCO understøtter mere 
produktivt landbrug gennem et komplet sortiment af traktorer, 
mejetærskere, høværktøjer, sprøjtere, foderudstyr, kornlagre og 
proteinproduktionssystemer, såning og jordbearbejdningsredskaber 
og reservedele. AGCO produkter sælges gennem fem centrale 
kernebrands, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® og 
Valtra® og distribueres globalt gennem ca. 3100 uafhængige forhandlere 
og distributører i mere end 140 lande. Grundlagt i 1990, AGCO har 
hovedkvarter i Duluth, GA, USA. I 2014, havde AGCO en nettoomsætning 
på $9,7 mia. Du kan finde flere oplysninger på http://www.AGCOcorp.com. 

MY VALTRA 
Når du køber en Valtra traktor, bliver du en del af et globalt 
onlinefællesskab, vi kalder MyValtra. Spørg til råds, del 
arbejdslivserfaringer, send fotos og videoer, og etabler 
forbindelse med andre Valtra-ejere i over 50 lande. www.
myvaltra.com

VALTRA TEAM 
Valtra Team er vores kundeblad, der udkommer to gange 
om året. Hvert nummer indeholder nyttig oplysninger om de 
nyeste innovationer og de mest effektive arbejdsmetoder. Du 
kan også få adgang til bladets onlinearkiv og læse artikler 
tilbage til 2000.

AGCO ACADEMY 
Traktorer og relaterede teknologier, især teknologier 
til præcisionslandbrug, udvikler sig i et hastigt tempo. 
Valtra Academy uddanner løbende Valtra-forhandlere 
og -serviceteknikere. Du modtager altid førsteklasses 
og opdateret ekspertise fra din Valtra-forhandler og 
-serviceteknikere. 

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection tilbyder tøj og tilbehør i høj kvalitet til arbejde 
og fritid. Nøje udvalgte materialer og detaljer. F.eks. har den 
seneste collection af arbejdstøj lyse og samtidigt yderst 
holdbare materialer. Stilen er altid på mode, da tøjet afspejler 
Valtras moderne formsprog.

STORKUNDEPROGRAM 
Nogle af verdens mest succesrige professionelle landmænd 
brødføder verden med AGCO udstyr. Tilslut dig og tilføj dit 
navn til en voksende gruppe af dedikerede, fremsynede og 
rentable landmænd. Med din hjælp kan vi ændre landbrugets 
omdømme. Sammen kan vi møde de kommende udfordringer 
og øge produktivitet på en bæredygtig og rentabel måde. 

 

AGCO – VISER VEJEN – FRYGTLØS 
Vi er en af verdens mest indflydelsesrige producenter 
af landbrugsmaskiner – en leder inden for 
produktudvikling, en leder i teknologi og en leder i 
kundeservice. 

AGCO verdens er største producent fokuseret 
udelukkende på landbrug. Vores højteknologiske 
løsninger og stor erfaring med globalt landbrug 
betyder at AGCO er unikt placeret til at øge din gårds 
produktivitet. 

AGCO opfylder individuelle landbrugsbehov. Fra de 
mest krævende udfordringer til de daglige opgaver, gør 
vores mange brands og kundefokuserede tjenester det 
muligt for os at give dig præcis, hvad du har brug for, 
når du behøver det. 

AGCO’s globale tilstedeværelse sikrer, at professionelle 
landmænd i hele verden har de værktøjer, de 
behøver for at maksimere deres afgrødeudbytte og 
imødekomme stigende krav.
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

TRAKTOR MODEL    N104 N114E N124 N134 N154E N174

DIMENSIONER         

Dæk Fordæk, max tilgængelig 600/65R28  –  Bagdæk, max tilgængelig 710/60R38

Akselafstand [mm] 2665

Længde [mm] 4656

Højde lav førerhusposition [mm] 2850 2900  --

Højde ophængt/høj førerhusposition [mm] 2910 2960

Højde SKYVIEW førerhus [mm, enhver position] + 64

Venderadius [m] 4.5

Brændstofkapacitet standard [l] 235

Brændstofkapacitet [l] stor tank/skovtank 315/160

AdBlue kapacitet standard [l] (skov) 45 (25)

Frihøjde MID [mm] 505 550

Vægt (forakselaffjedring, fuld tanke) [kg]* 5350 6100 6300*

Vægtfordeling F/B [ca. %] 40/60

Maks. frontakselvægt [kg] 4000** 5000

Maks. bagakselvægt [kg] 6000 8000

Totalvægt [kg] 8000 10000 11000

* HiTech (Active, Versu, Direct: 6500)
** med affjedring eller HD aksel 5000
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TRAKTOR MODEL   N104 N114E N124 N134 N154E N174

MOTOR  Standardtilstand Ecotilstand   Standardtilstand Ecotilstand  

Motor, Agco Power 44AWF 49 AWF

Antal cylindere/Volume [l] 4/4.4 4/4.9

Emissionsbegrænsning T Tier 4 Final/Trin 4 - «kun SCR» system med DOC- og SCR-katalysatorer

Standard maks. kraft, [kW] 77 85 85 92 99 114 114 121

Standard maks. kraft, [hk] 105 115 115 125 135 155 155 165

Boost maks. kraft, [kW] 85 92 92 99 107 121 121 136

Boost maks. kraft, [hk] 115 125 125 135 145 165 165 185

ved motorhastighed [o/m] 1900 1900 1750 1900 1900 1900 1750 1900

Nominel motorhastighed [o/m] 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Standard maks. drejningsmoment, [Nm] 470 500 540 550 570 610 660 680

Forstærk maks. drejningsmoment, [Nm] 510 540 570 580 620 660 700 730

ved motoromdrejningstal 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

TRANSMISSION         

HiTech X X X X X X X X

HITech med HiTrol turbinekobling X X X X  

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

LIFT N104 N114e N124 N134 N154e N174

Løftekapacitet bag, maks. [kN] 63 63 (78 ekstraudstyr) 78 78

Løfteområde, maks. [mm] 862

Frontlift ekstraudstyr kapacitet [kN] 35
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
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TRANSMISSION HITECH HITECH & HITROL ACTIVE VERSU DIRECT

5-trins Powershift x x x x  

Krybegear ekstraudstyr ekstraudstyr std std  

CVT  X

Hastighedsområde 0.6-43 0-43

Alternativ hastighedsområde 0,7-53 0-53 0.7-53*)

Gruppegear (arbejdsområde) A, B, C, D

Områder automatiseret C-D

Antal hastigheder med krypegear 30+30R CVT

Antal krypegear 10+10R CVT

Bremser Flere diske/plader oliekølede våde bremser med hydraulisk forstærkning

Hovedkoblingstype  våde flere diske

Forakselaffjedringstype (ekstraudstyr) hydropneumatisk

HYDRAULIK      

Hydraulik system Tandhjulspumpe, åben center LS Variabel stempelpumpe

Pumpekapacitet (ekstraudstyr) 73 (90) 115 (160)(200)

Oliemængde tilgængelig for redskaber 40 47

Mekaniske ventiler bag op til 4 -- 

Power Beyond -- ekstraudstyr

Elektroniske ventiler bag  -- op til 5

On/off-ventil bag  -- ekstraudstyr 1 std, (2 ekstraudstyr)

Elektroniske ventiler front (ekstraudstyr) 2, 3 eller  4

KRAFTUDTAG      

540/1000 STD

540/540E/1000 Ekstraudstyr

540E/1000/1000E Ekstraudstyr Ekstraudstyr

Kørselsafhængig PTO Ekstraudstyr

Front PTO 1000 omdrejninger Ekstraudstyr

*) Ikke på alle markeder og ikke model N104
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FØRERHUS  STD SKYVIEW

Førersædets drejevinkel 180° std

Passagersæde med sikkerhedssele Ekstraudstyr

Støjniveau [dB] 70 std

Antal døre 1 eller 2

Antal vinduer 4 eller 5 5

Tagvindue front Ekstraudstyr  --

Tagvindue bag  -- STD

Vinduesareal med tagvindue [m2] 6,22 6,53

Forrudeviskers arbejdsvinkel STD 180°, Ekstraudstyr 270°

Valtra grundlæggende betjeningsgreb std

Air condition ekstraudstyr std

Ekstra varmeapparat ved fødder ekstraudstyr ekstraudstyr

Automatisk klimastyring med 2 varmeapparater ekstraudstyr -- 

Køleboks Ekstraudstyr

Mekanisk kabineaffjedring Ekstraudstyr

AutoComfort semiaktiv luftaffjedring, kabine Ekstraudstyr

TwinTrac Ekstraudstyr

QuickSteer Ekstraudstyr

AutoGuide Ekstraudstyr  --

2 sikkerhedskameraer Ekstraudstyr
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VALTRA N-SERIEN:
SMART I STØRRELSE 
PERFEKT I PERFORMANCE

Traktorerne, der vises i denne brochure kan være udstyret med særligt ekstraudstyr. Ændringer mulige – alle rettigheder forbeholdes.

Valtra er et globalt brand fra AGCO.

Lantmännen Maskin DK A/S
Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
www.valtra.dk

facebook.com/ValtraGlobal
youtube.com/ValtraVideos


