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

Derfor er det en Valtra.
Ligesom en håndværkers trofaste værktøjer giver din Valtra dig selvtilliden og modet til at få arbejdet gjort.  
Hver dag. Hver gang. I ethvert arbejdsmiljø.

Hos Valtra har vi altid valgt den mindre befærdede vej – der hvor vi kommer fra, er vejene nemlig sådan.  
Vi tøver ikke med at strække os længere for dig. Vi er villige til dette, fordi det er den bedste måde at gøre  
tingene på. Og fordi vi tror på, at tingene skal gøres på den måde.

Du behøver ikke at gå på kompromis. Det gjore vi heller ikke.

Få arbejdet gjort.
Få en Valtra.
YOUR WORKING MACHINE.
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DET HANDLER  
OM DIG

Der hvor vi kommer fra, taler vi ikke 
meget. Men vi lytter til vores kunder. I har 
fortalt os, at de tre vigtigste grunde til 
at vælge en Valtra er pålidelighed, lave 
driftsomkostninger og brugervenlighed. Det 
er på baggrund af dette, at vi har bygget 
den fjerde generation af Valtra-traktorer. 
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Vi har bygget traktorer i mere end 60 år, og T-serien
er kulminationen af vores hidtidige erfaringer. Vi har
udviklet den til at dække de alsidige behov blandt
landmænd og til de mest krævende arbejdsforhold. Vi er
stolte af resultatet.

Din traktor er bygget op omkring dig. Sæt dig ind i
førerhuset, start motoren, og se hvilket arbejde Valtra
T-serien kan udføre på din gård.
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ØNSK DIG TRE TING, OG 
SÆT DIG I FØRERSÆDET

Hvis du selv kunne designe og bygge en traktor, så ville 
den se sådan ud. Det er fordi, at mange af de unikke 
funktioner i den nye traktor i T-serien, er ønsker fra vores 
kunder. T-serien er resultatet af samtaler med hundredvis 
af kunder og tusindvis af testkørselstimer.

T144 HiTech 155-170 HK 
T144 Active 155-170 HK
T144 Versu  155-170 HK
T144 Direct 155-170 HK

T154 HiTech 165-180 HK 
T154 Active  165-180 HK
T154 Versu  165-180 HK
T154 Direct  165-180 HK

T174e HiTech  175-190 HK 
T174e Versu 175-190 HK
T174e Active  175-190 HK
T174e Direct 175-190 HK

T194 HiTech  195-210 HK 
T194 Active  195-210 HK
T194 Versu  195-210 HK
T194 Direct  195-210 HK

T214 HiTech 215-230 HK 
T214 Active  215-230 HK
T214 Versu  215-230 HK

T234 HiTech  235-250 HK 
T234 Active 235-250 HK
T234 Versu 235-250 HK
T234 Direct  235-250 HK

MODELS AND HORSEPOWER
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Den er lavet i Finland. Vi bygger mere end 23.000 traktorer om året 
og sælger dem i 75 lande, hvilket gør os førende på markedet i 
Skandinavien og den femte største producent i den vestlige verden. 
Vi har også været i Brasilien siden 1960, hvor vi er førende på 
markedet for store traktorer.

Pålidelighed
Vi står bag denne traktors pålidelighed. T-serien har færre 
dele end nogensinde før, og den har gennemgået 40.000 
timers testkørsel under ekstreme forhold. For at sikre en 
enestående pålidelighed fremstiller vi selv alle fire store 
systemer. Chassiset, transmissionen og førerhuset er 
Valtras eget design og konstruktion, og AGCO Power er den 
originale Valtra-motor, der sætter standarden for pålidelighed 
i branchen. T-serien er bygget til at arbejde under barske 
forhold – hver dag.

Brugervenlighed 
Vi har gjort det nemt at eje, betjene og vedligeholde din 
traktor, så du kan koncentrere dig om dit arbejde. F.eks. er 
betjeningsanordningerne i førerhuset placeret tæt på føreren, 
betjening af transmissionen er nem med et nyt køregreb, og 
de kraftige arbejdslygter gør, at du kan fortsætte arbejdet, 
når mørket falder på. Vi har lagt ekstra vægt på den daglige 
vedligeholdelse, så kontrol af olie og rengøring af filtre tager 
så kort tid som muligt. T-serien er velegnet til dit arbejde, 
fordi mange af dens unikke egenskaber faktisk er opfundet 
af vores kunder. 

Lave samlede ejeromkostninger 
T-serien er ikke den billigste traktor, du kan købe. Men når
du har kørt den i 10.000 timer, vil du se de lave samlede
ejeromkostninger. For det første bygger vi en traktor til dig, så
du kun får de funktioner, du har brug for – fabriksmonterede
og dækket af fabriksgarantien. Med AGCO Finance kan du
skræddersy dine finansieringsomkostninger. Serviceintervallet
på 600 timer reducerer vedligeholdelsesomkostningerne,
og brugen af kun SCR på AGCO Power-motorerne, giver dig
den bedste samlede brændstoføkonomi. Hvis du vælger
EcoPower-motoren, sparer du yderligere på udgifterne til
brændstof. Med en Valtra 3 plusordning som altid er inkluderet 
i prisen på en landbrugstraktor samt en eventuel serviceaftale 
har du styr på dine vedligeholdelse omkostninger i henhold til 
dine årlige driftstimer. Med originale Valtra reservedele fra et af 
branchens hurtigste reservedelsleverandør sikkerstilles du et 
højt serviceniveau dag ud og dag ind.

7

T Serie / 155 - 250 hk



20

4

5

6

21

1

2

3

15 1611-14

25-27

34

29

HØJDEPUNKTER  
PÅ DIN NYE  
MASKINE

Alle detaljer på denne traktor er udviklet for 
at øge produktiviteten. T-serien er blevet 
perfektioneret af vores ingeniører og afprøvet 
af vores kunder. Du er velkommen til at få en 
testkørsel!
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30

28

32-33

31

34

38

1. Det mest komfortable førerhus med 
fem stolper

2. Intelligent førerhusramme med godt 
udsyn året rundt og 6 m2 vinduesplads

3. Pneumatisk AIRES+ forakselaffjedring
4. Støjsvagt arbejde (70 dB) i førerhuset 

med fem stolper
5. 270° vinduesvisker og opvarmet for- og 

bagruder*
6. Pneumatisk Auto Comfort-

førerhusaffjedring
7. Tagvindue
8. Elektrisk TwinTrac-bagudkørsel og 180o 

drejeligt sæde
9. Effektive LED-lygter
10. Sikkerhedskamera

Komfort
20. Powershift med fem gear og Hitech, Active og 

Versu eller Direct CVT
21. Elektrisk kraftudtag med 3 hastigheder, Sigma 

Power og kørehastighedsafhængigt kraftudtag
22. Integreret 50 kN frontlift og 95 kN bagpå
23. Load Sensing-hydrauliksystem med 115, 160 

eller 200 l pumpekapacitet
24. Fabriksmonteret frontlæsser og støbt 

underramme
25. Bedste frihøjde på markedet (60 cm)
26. Maks. totalvægt 13.500 kg
27. Venderadius 5,25 m
28. 4. generations funktionelt skandinavisk design
29. 4 stk. frontventiler + 2 x 6/2
30. P/C-vindue i højre side
31. Polykarbonatglas i bagrude og i sider

Din arbejdsmaskine
11. AGCO Power 6,6 l eller 7,4 l motor, op 

til 250 hk og 1000 Nm
12. EcoPower-funktion til 

brændstofbesparelse
13. Brændstofeffektiv Tier 4 Final-motor 

med SCR Only
14. 600 timers serviceinterval
15. 380 l brændstoftank, 70 l AdBlue-

tank
16. Luftindtag til motor monteret ved 

venstre førehus stolpe
17. Stænkskærme bag, skov
18. Regulerbar stempelpumpe 200 l
19. Unik Valtra-patenteret hydraulikassistent

Effekt

Vinterpakke: 
32. Forrude, lamineret + varme
33. Forrudevisker, bred vinkel
34. Varme i bagruden
35. Bagrudevisker med vask
36. Elektriske spejle + varme
37. Dieseldrevet varmeapparat med 

fjernstyring via mobiltelefon
38. Skovtag/SkyView
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DETTE 
FØRERHUS 
ER DIN 
KOMFORTZONE

Sæt dig godt til rette. Når 
det kommer til produktivitet, 
er føreren det vigtigste, så 
vi går aldrig på kompromis 
med komfort, sikkerhed og 
ergonomi. 
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Hvordan er det muligt? 
Førerhuset har en helt ny ramme og er 
produceret på en helt ny måde. Der er også 
færre dele og samlinger, så førerhusets 
konstruktion bliver meget stiv og præcis i alle 
3D-målinger. Alt dette betyder, at førerhuset 
passer som hånd i handske. Det nye førerhus er 
støjsvagt, sikkert, komfortabelt og funktionelt 
– din arbejdsmaskine. Markedets bedste 
passagersæde kan tilvælges!
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Du har mere plads, hvor
du har brug for det, fordi
førerhuset med fem
stolper er konvekst. Du
har bedre udsyn med mere
end seks kvadratmeters
vinduesglas. Og du
har mere komfort og
bedre kontrol, både ved
fremad- og bagudkørsel
med TwinTrac. Det nye 
SkyView-førerhus har 
næsten syv kvadratmeter 
vinduesareal.

12

T Serie / 155 - 250 hk



MERE PLADS, BEDRE UDSYN OG ALT 
UNDER KONTROL

Godt udsyn hver dag, året rundt
Du får det bedst mulige udsyn både 
dag og nat, sommer og vinter, ved 
frontlæsserarbejde eller ved bakkørsel. 
De smalle stolper og udstødningsrørets 
udformning hjælper dig med at se, hvor du 
arbejder. Forrudeviskeren med en radius 
på 270o holder den opvarmede forrude 
klar under alle forhold. Du kan nemt se 
frontlæsserens skovl gennem tagvinduet. 
Premium LED-arbejdslygter giver dig lys 
i alle retninger. I tilstanden sort panel kan 
du dæmpe belysningen i førerhuset for at 
maksimere dit udsyn. Sikkerhedskameraet 
giver dig et uhindret udsyn til 3-punktsliften 
eller det påmonterede redskab. Og det 
effektive airconditionanlæg og de to 
varmere sikrer en behagelig temperatur, 
selv når det er -30 grader udenfor. 

Komfort og styring
Du mærker komforten, så snart du træder 
ind i førerhuset – tre trin og sikker adgang 
via døren, som åbner bredt og lukker 
blødt. Du har fingerspidsstyring af den 
nye 5-gears Powershift eller Direct CVT 
med køregreb til kørsel og et joystick til 
styring af traktorens hydraulik. Førerhuset 
har fire sædeindstillinger, fra mekanisk 
affjedring til Valtra Evolution-sædet med 
aircondition og luftaffjedring. Din passager 
har også masser af komfort og plads. Der 
fås to førerhusophæng: luksus, semi-aktiv 
pneumatisk AutoComfort og en ny mekanisk 
affjedring. T-serien leveres med en helt ny 
foraksel med Aires+ affjedring, der konstant 
overvåger jorden og kommunikerer med 
AutoComfort-førerhusaffjedringen, så du 
får den bedst mulige komfort. Basisstyring 
giver dig god kontakt til din arbejdsmaskine, 
og hvis du tilvælger armlænsbetjening, får 
du endnu bedre kontrol, når du arbejder 
med frontlæsser eller med endnu mere 
avancerede opgaver. Versu og Direct leveres 
med Valtra Arm som standard.

Funktionelt skandinavisk design 
Førerhuset har en unik form for at give 
mere plads ved skuldrene og knæene, 
men det er smalt fortil, så traktoren er 
så kompakt som mulig. De konvekse 
vinduer giver optimal pladsudnyttelse med 
over 6 m2 udsyn i alle vigtige retninger. 
Valtra-førerhuset er ideelt til bakkørsel 
med funktionen TwinTrac. Som altid med 
Valtra-traktorer er førerhuset på T-serien 
en støjsvag arbejdsplads. 

Teknologi efter behov
Vi har skjult det meste af teknologien, så 
den kan styres med et tryk på en knap. 
Når du trykker på ECO-knappen eller 
U-Pilot, eller aktiverer den automatiske 
transmission, styrer traktoren sig selv. 
AutoGuide arbejder med cm/dm-præcision. 
Den 12,1” store terminal og AgCommand-
telemetri kan monteres fra fabrikken – klar 
til brug, når traktoren ankommer til din gård. 
Alt er integreret og hører under den samme 
service og garanti. Vi koncentrerer os om 
teknologien, så du kan koncentrere dig om 
dit arbejde.
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DET ER IKKE ANTALLET 
AF FUNKTIONER,
DER TÆLLER.
DET ER HVOR MEGET, 
DU FÅR UD AF DEM.

Form følger funktion: Dette er hjørnestenen i vores designfilosofi. 
T-serien er et perfekt eksempel på vores måde at tænke på. Den 
er funktionel, men alligevel nem at betjene og spændende at se på. 
Hver eneste detalje er udviklet med et formål for øje: Forbedring af 
produktiviteten og reducering af de samlede ejeromkostninger.

Intelligent ramme
Med sin lange akselafstand på 2995 mm giver 
T-serien god stabilitet og en jævn kørsel. Den-
ne traktor når også et nyt niveau af fleksibilitet 
med en venderadius på kun 5,25 m, takket 
være den smalle motorkonstruktion, den 
integrerede frontlift og det forreste kraftud-
tag. Samtidig gør rammekonstruktionen, at 
vi kan designe motorhjelmen på en måde, 
der forbedrer udsynet. Mens T-serien har en 
høj frihøjde på 60 cm, er førerhuset placeret 
lavere, hvilket gør den til den mest kompakte 
6-cylinders traktor på markedet. 

Til tunge løft
T-serien er fremragende til at sikre et maksi-
malt greb takket være sin vægtfordeling, 40/60 
%. Den støbte underramme på frontlæsseren 
er fuldt integreret med rammekonstruktionen. 
Den integrerede frontlift giver dig den største 
løftekapacitet på markedet med 50 kN foran 
og 95 kN bagpå. Den unikke løftehøjde på 890 
mm gør det nemt at arbejde med redskaber. 

Der fås både et elektrisk styret kraftudtag med 
tre hastigheder og et kørehastighedsafhæn-
gigt kraftudtag til Valtra T-serien.

Alsidighed
Vælg det antal hestekræfter, den hydraulik 
og den gearkasse, du har behov for. Vælg så 
det ekstraudstyr, du skal bruge til dit arbejde. 
Vi bygger traktorer, der giver dig uovertruf-
fen fleksibilitet. Dette er den ideelle traktor til 
agerbrug – den har kraft på jorden og fungerer 
problemfrit sammen med motor og transmissi-
on. Til landbrug med malkekvæg og blandede 
landbrug tilbyder vi en bred vifte af muligheder 
til græsslåning. Dette er den bedste løsning 
for en entreprenør, som udfører tungt arbejde 
med frontlæsser, takket være den patentere-
de hydraulikassistent. Til skovarbejde kan du 
vælge beskyttelse i bunden og en hydraulik-
pumpe med høj kapacitet, en unik, patenteret 
hydraulikassistent samt SkyView-førerhus 
med utroligt stort synsfelt. Alt ekstraudstyr 
er monteret fra fabrikken og er omfattet af 
fabriksgarantien.14
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Den er ikke bare flot, den gør også et flot arbejde. 
Hver detalje er udviklet for at gøre traktoren nem at 
køre og nem at eje. 
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DER, HVOR VI KOMMER FRA, 
GÅR VI VORES EGNE VEJE.
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Da vi designede og udviklede T Serie-traktoren, var der 
ingen veje på kortet. Vi var nødt til selv at finde vej. Vi har 
selv designet og bygget chassiset og transmissionen. Og 
vi har arbejdet med AGCO Power-motorer lige så længe, 
som vi har produceret traktorer – i mere end 60 år. 

Pålidelig start siden 1951
Du kan vælge mellem en 6,6 eller 7,4 liters motor, der 
yder fra 155 op til 250 hk og 1000 Nm. AGCO Power 
har været hjertet i Valtra-traktorer, siden vi begyndte at 
producere landbrugstraktorer i 1951. Dette giver Valtra-
traktorer den pålidelighed og det lange serviceinterval, som 
konkurrenterne bruger som målestok.
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DEN BEDSTE 
TRAKTORMOTOR, 
FREMSTILLET I 
FINLAND
Vi har reduceret de samlede ejeromkostninger 
ved at reducere brændstofforbruget og 
emissionerne, men samtidig får du kraften, 
hvor du har brug for den, f. eks. ved arbejde 
med kraftudtaget. Samtidigt har vi fokuseret 
på at holde vedligeholdelsen på et minimum, for 
eksempel med SCR only-emissionskontrol.  
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SCR Only
Vi kan lide at gøre tingene 
så enkelt som muligt. Vi har 
været på markedet med SCR-
emissionskontrol siden 2008. Nu 
begynder vi virkelig at kunne se 
forskellen. SCR er et pålideligt 
og vedligeholdelsesfrit system, 
som ikke indeholder sliddele eller 
dele, der kan blive tilstoppet. 
DOC- og SCR-katalysatorer 
renser udstødningsgassen uden 
partikelfiltre. 

Den rette størrelse sparer 
brændstof 
Du får god respons og 
brændstoføkonomi i hele 
omdrejningsområdet med T-seriens 
nye turbo og indsprøjtningstrykket 
på 2000 bar. Det maksimale 
moment er 1500 o/min. T-serien 
sænker brændstofforbruget med 
en ny kølepakke, luftindtag gennem 
stolpen, elektronisk ventilatorstyring 
og optimeret varmeafledning. 

Valtra EcoPower
Med Valtra T174 EcoPower-
modellen kan du vælge mellem 
to motorindstillinger og minimere 
brændstofforbruget, især ved 
transportkørsel. Motorens 
drejningsmoment stiger, og den 
gennemsnitlige stempelhastighed 
er reduceret med 20 procent. 
Dette reducerer ikke blot motorens 
slitage. Det betyder også 
brændstofbesparelser på op til 10 
procent. Tomgangshastigheden er 
kun 650 o/min. 

Sigma Power-boost
Sigma Power-funktionen giver 
ekstra kraft i forbindelse med 
arbejde med kraftudtaget. Motoren 
yder automatisk op til 15 hk 
yderligere, når der er behov for det. 
Sigma Power er især nyttig, når 
du skal arbejde med redskaber, 
der kræver en masse kraft fra 
kraftudtaget, såsom flishuggere, 
plæneklippere og rotorharver. 

Markedets førende 
hydrauliksystem 
Modellerne Valtra Direct, Versu 
og Active leverer høj kapacitet 
takket være Load Sensing-
hydraulik med 115, 160 eller 200 
l/min hydraulikpumper. Valtra 
er den eneste traktorproducent 
på markedet, som tilbyder den 
patenterede hydraulikassistent, 
selv på Powershift-modeller. Der 
er separate olier til transmission 
og hydraulik, og op til syv ventiler 
bag og tre ventiler i front. I Versu og 
Direct er ventilerne fuldt justerbare, 
med elektronisk styring ved hjælp 
af betjeningsarmlænet Valtra 
Arm. I Active modellerne er de 
bageste ventiler mekanisk styret, 
med ergonomisk placeret, tydeligt 
markerede håndtag. De forreste 
ventiler til frontlæsser, frontlift 
eller begge, styres elektronisk 
med joysticket på Valtra Arm i alle 
modeller.
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HITECH

>  Powershift, med Load Sensing-hydraulik

> Mekanisk hydraulikstyring

> HiTech5-transmissionsstyring med eller uden
Valtra Arm

Basisbetjeningspanel HiTech 5-trins Powershift-
transmission med den klassiske betjening, uden 
armlæn. Kan også leveres til Active-modeller med 
basisspecifikationer.

ACTIVE

>  5PS, med Load Sensing-hydraulik

>  mekanisk hydraulikstyring

>  Valtra Arm uden skærm

Valtra Active tilbyder revolutionerende Powershift-
teknologi med mekanisk Load Sensing-hydraulik, 
hydraulikassistent og særskilte hydraulik- og 
transmissionsolier. Transmissionsstyringen er 
automatiseret. Du kan betjene traktoren med gearstangen 
i automatisk tilstand eller manuel tilstand.

VERSU

>  5PS, med Load Sensing-hydraulik

>  elektronisk hydraulikstyring

>  Valtra Arm med skærm

Valtra Versu er kongen af den nye generation af Powershift-
transmissioner med elektronisk hydraulikstyring, 
hydraulikassistent og særskilte hydraulik- og 
transmissionsolier. Transmissionsstyringen er automatiseret. 
Du kan betjene traktoren med gearstangen i automatisk 
tilstand eller manuel tilstand.

DET HANDLER IKKE
OM AT PRØVE.
DET HANDLER KUN
OM AT GØRE. 

Disse transmissioner repræsenterer den nye generation inden for 
motoreffekt. De bringer brugervenlighed og ydeevne op på næste 
niveau. 
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Powershift-revolutionen
Du har styringen uden foden på 
koblingspedalen. I automatisk tilstand 
skifter transmissionen op og ned afhængigt 
af, hvordan du trykker på speederen eller 
flytter køregrebet. HiTech-, Active- og Versu 
Powershift-transmissioner omfatter nu en 
igangsætningshjælpefunktion ved stop 
på skråninger, så du kan styre traktorens 
start/stop udelukkende med bremse- og 
speederpedalerne – også når du starter på 
en bakke. Valtra Active- og Versu-modellerne 
omfatter også en hydraulikassistent, så du 
automatisk får flere motoromdrejninger ved 
hjælp af hydraulik, uden at dette påvirker din 
kørehastighed. 

5-trinstransmissionen har fire gearområder, 
to krybegearsintervaller og 30 gear i begge 
retninger. Det nye køregreb, med manuel 
og automatisk driftstilstand, gør gearskift 
nemt og præcist. Load Sensing-hydraulik 

og hydraulikassistenten gør T-serien til den 
bedste Powershift-traktor nogensinde.

Maksimal CVT effekt Direct (cvt) 
transmission 
tilbyder dig maksimal præcision, til krævende 
PTO-arbejde. De fire arbejdsområder 
er designet til at matche dine opgaver 
ved en hver arbejdshastighed. Der er 3 
køreindstillinger. Standard tilstand, hvor 
du kører er med pedalen. Automatisk 
tilstand, hvor føreren sætter den ønskede 
hastighed med køre pedalen. Køregrebs 
tilstand automatisk. Hvor føreren indstiller 
hastigheden ved at skubbe håndtaget frem 
og tilbage. I køregrebets manuel tilstand kan 
chaufføren separat indstille det omdrejningstal 
som ønskes og styre kørehastigheden 
selvstændigt med kørehåndtaget. Direct 
transmissionen giver altid høj kapacitet til 
hydraulikken og er meget brugervenlig.

DIRECT 

>  CVT med Load Sensing-hydraulik

>  elektronisk hydraulikstyring

>  Valtra Arm med skærm

Denne model er flagskibet i den nye T-serie.  Oven i de 
fire stærke arbejdsområder kommer køregrebsstyringen, 
der gør det muligt at justere acceleration og deceleration 
med højre hånd alene. Den alsidige hastighedsindstilling er 
blevet udviklet yderligere. For eksempel tilbyder vi også et 
manuelt transmissionsstyregreb, som kan være nødvendigt 
ved særlige afgrøder.
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UNIKT VALTRA-
EKSTRAUDSTYR

Valtra er berømt for sit a la carte-ordresystem. Du kan 
skræddersy din traktor sammen med forhandleren 
ved hjælp af det elektroniske bestillingsværktøj. På 
den måde garanterer vi, at du får den arbejdsmaskine, 
der passer til lige præcis dine behov. Til de mest 
krævende behov tilbyder vi også en ubegrænset 
Valtra-service, hvor du kan finde mere ekstraudstyr 
og tilpasse din traktor endnu – Valtra er den eneste 
traktorproducent, der tilbyder dette serviceniveau.
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1. TwinTrac / Ergonomisk perfekt udstyr til baglæns kørsel.
2. AutoComfort / Pneumatisk luksusførerhusaffjedring
3. AIRES+ / Pneumatisk forakselaffjedring
4. Premium lydsystem / hifi-stereo med subwoofer
5. Premium arbejdslygter (ekstraudstyr) / Fremragende udsyn til natarbejde
6. SigmaPower / Giver 15 hk ekstra ved arbejde med kraftudtag
7. Tagvindue / Bedste udsyn til frontlæsserskovl
8. Sikkerhedskameraer / Giver uhindret udsyn bag traktoren eller redskabet
9. Køleskab / Til at holde dine forfriskninger friske
10. U-Pilot / Forager automatik i Versu og Direct 
11. Valtra Evolution-sæde / Luksussæde med aircondition og luftaffjedring
12. Passagersæde / Masser af plads i førerhuset til en medchauffør
13. Frontlæsser / Det bedste udsyn og den bedste hydraulik til læsserens brug
14. Dækmuligheder / Et bredt udvalg til alle former for arbejde
15. Værktøjskasse / Beskytter værktøjet i et aflåseligt opbevaringsrum
16. Mekanisk affjedret førerhus / Giver jævn kørsel
17. Kundenavn
18. Syv standardfarver
19. Forreste kraftudtag
20. Frontlift / 5 tons løftekapacitet til selv de tungeste opgaver
21. 270 grader visker / For godt udsyn 365 dage om året
22. 50 km/t / Op til 53 km/t ved lavere motoromdrejningstal. 40 km/t i de lande  

hvor det er et lovkrav
23. Vægte / Foran, bagpå, på fælge og som ballast
24. Ventilpakker (2-5) / For at imødekomme alle behov
25. Power Beyond-koblinger
26. Hydraulisk kapacitet / På 115/160 liter/min.
27. Forskellige anhængertrækkroge (ekstraudstyr) / Til alle behov og markeder
28. Quicksteer / Justerbare ratomdrejninger gør det nemt at vende
29. Elektrisk strømforsyning / Fås til alle behov
30. Forreste hydraulik serviceventiler / Fleksibel anvendelse til frontmonterede redskaber
31. Winter package / Heated rear window, Electric mirrors with heating, Windscreen, 

laminated and heated, Windscreen wiper with wide angle, Diesel powered heater with 
timer, remotely controllable via mobile phone

32. Forest roof / SkyView
33. Cab with 2 doors
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DET STARTER IKKE 
MED TEKNOLOGI. DET 
STARTER MED DIG.

Den nye T-serie gør det nemt at anvende AGCO’s 
seneste teknologiske løsninger for yderligere at 
forbedre produktiviteten og rentabiliteten af dit 
landbrugs- eller maskinstationsarbejde. AGCO 
arbejder aktivt på at udvikle Precision Farming-
teknologier som en del af sin FUSE-strategi. 
Et eksempel på brugerbaseret design af disse 
teknologier er, at FUSE er et åbent system, som 
kan bruges sammen med maskiner, produkter og 
programmer fra andre producenter. Dette giver dig 
mulighed for at håndtere data fra alle maskiner og 
udstyr på din bedrift, så hele produktionskæden er 
del af det samme system. FUSE gør også S-Serien 
kompatibel med fremtidige teknologier.
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ÉT SYSTEM TIL HELE DIN BEDRIFT OG 
ALLE DINE MASKINER

AGCOMMAND-telemetrisystemet er en vigtig del af AGCO’s FUSE-strategi. 
Vigtige data om alle maskiner på gården, herunder motordata, placering og 
driftstimer, kan tilgås næsten i realtid fra din computer eller smartphone. 
Dette gør det lettere at planlægge logistikken for store gårde samt at overvåge 
arbejdspræstationerne. Derudover kan der sendes detaljerede oplysninger til 
din lokale forhandler, som kan forudse vedligeholdelsesbehov og reservere tid 
for at sikre optimal ydeevne af din maskine.
 

AUTO-GUIDE 3000
Auto-Guide 3000™ er AGCO’s automatiske 
styresystem, der allerede bruges på tusindvis 
af traktorer. Det avancerede system sparer 
tid, brændstof og materiale og reducerer 
samtidig forskelle i forskellige føreres 
præstation.

Alle traktorer i T-serien er kompatible med 
AgCommand og Auto-Guide 3000, som kan 
monteres allerede på fabrikken.

AGCOMMAND 
Din traktor skal være klar til brug, når som
helst du har behov for det. Elektroniske
fejlfindingsværktøjer kombineret med
vores forhandleres ekspertise sikrer, at
stilstandstid minimeres ved hjælp af
planlægning. Med AGCOMMAND™-
telemetri kan du overvåge din traktor og de
opgaver, den udfører, på ethvert tidspunkt.
Via AGCOMMAND kan du forudse
vedligeholdelse, gemmer fejlrapporter og
arbejdspræstationsrapporter. Dette giver dig
direkte indflydelse på dine føreres og
traktorers præstation.
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TIL DIN TJENESTE, 
RUNDT OMKRING I 
VERDEN OG I NÆRHEDEN 
AF DIN GÅRD
Det er meget vigtigt for os hos Valtra, at din traktor 
er pålidelig og i god stand år efter år. Desuden kan vi, 
som en del af AGCO, der er verdens største producent 
af landbrugsmaskiner, tilbyde at hjælpe dig med at 
administrere hele produktionskæden og maksimere 
ydelsen og resultaterne af dit arbejde. 

DIN EGEN VALTRA-FORHANDLER
Hver Valtra-forhandler repræsenterer den 
bedste traktor- og redskabsekspertise i 
verden. De forstår både de tekniske aspekter 
af din traktor og de udfordringer, du møder 
i din hverdag. Du kan altid henvende dig 
til din egen forhandler og få den bedste 
service, uanset om du er interesseret i 
yderligere serviceydelser eller udstyr, 
vedligeholdelse, reservedele, at sælge din 
egen traktor eller at bestille en ny. Hver 
enkelt Valtra-forhandler er en selvstændig 
erhvervsdrivende ligesom dig, som arbejder 
konstant for at udvikle både sin egen 
virksomhed og sine kunders. AGCO reviderer 
sine forhandlerrepræsentanter hvert år for at 
sikre, at du får den bedst mulige service. 

FLEKSIBLE FINANSIERINGSLØSNINGER
AGCO Finance er en hurtig og sikker løsning 
til finansiering af købet af din næste traktor. 

Finansieringen er individuelt skræddersyet 
baseret på din likviditet og dit arbejde. 
Vi tilbyder fleksible betalingsmetoder i 
henhold til dine behov, og vi tager højde 
for sæsonudsving ved planlægning af 
betalingsplaner.

VALTRA 3 PLUS
Med Valtra 3 plus ordning på din traktor 
er det muligt at foregribe omkostningerne 
til vedligeholdelse af din investering. 
Regelmæssigt vedligeholdelse og en 
komplet servicehistorik hjælper med 
at maksimere gensalgsværdien af din 
traktor. Med Valtra 3 plus får du en 
udvidet fabriksdækning i 4 år eller 2500 
timer, og på de større Valtra modeller 
er dækningen 4 år eller 4000 timer. Ens 
for begge ordninger er at de altid er 
inkluderet i prisen. Med Valtra 3 plus så er 
de 4 årstider sikret i 4 år.
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RESERVEDELE ALLEREDE NÆSTE DAG 
Valtras omfattende reservedelsservice leverer de dele, du 
har brug for, så hurtigt som næste morgen. Dette hjælper 
dig med at holde din traktor produktiv midt i den travle 
pløjnings- og høstperiode. AGCO Parts-mærket sikrer, at 
du får originale Valtra-reservedele, som er blevet grundigt 
efterset og afprøvet. 

PROFESSIONELLE VEDLIGEHOLDELSESYDELSER 
Som Valtra-ejer har du adgang til Valtra-servicenetværket. 
Vores dygtige teknikere er eksperter i alle Valtra-
traktormodeller, herunder de nyeste teknologier og 
funktioner. Selv hvis du ikke vælger Valtra Premium Care, 
sikrer regelmæssig traktorservice, som udføres af Valtra-
godkendte teknikere, at din traktor fortsat vil arbejde 
godt selv i de travleste perioder. Derudover forbliver 
gensalgsværdien af din traktor høj. 

MIN VALTRA 
Når du køber en Valtra-traktor i T-serien, bliver du en del 
af et globalt online-fællesskab, som vi kalder Min Valtra. 
Her kan du spørge om råd, dele arbejdslivet, sende 
billeder og videoer samt dele dine erfaringer med andre 
Valtra-ejere i over 50 lande rundt om i verden. 
www.myvaltra.com

VALTRA TEAM 
Valtra Team er vores kundemagasin, som udkommer 
to gange om året. Hver udgave indeholder nyttige 
oplysninger om de seneste nyskabelser, herunder de 
nyeste og mest effektive arbejdsmetoder. Du kan også få 
adgang til magasinets arkiver på internettet og læse de 
artikler, der interesserer dig mest, tilbage til 2000.
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AGCO ACADEMY 
Traktorer og relaterede teknologier, især Precision 
Farming-teknologier, udvikler sig hurtigt. Valtra 
Academy uddanner løbende Valtras forhandlere og 
serviceteknikere. På denne måde kan du være sikker på, 
at du altid får førsteklasses og opdateret ekspertise fra 
Valtras forhandlere og serviceteknikere. 

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection tilbyder tøj og tilbehør af høj kvalitet til 
arbejde og fritid. Materialer og detaljer er nøje udvalgt 
i henhold til typen af tøj. For eksempel er den nyeste 
kollektion af arbejdstøj fremstillet af lette, men ekstremt 
holdbare materialer. Der er også lagt vægt på stil, da 
tøjet afspejler Valtras moderne designsprog.

NØGLEKUNDEPROGRAM 
Nogle af verdens mest succesrige professionelle 
landmænd brødføder verden med AGCO-udstyr. Slut dig til 
os, og tilføj dit navn til en voksende gruppe af dedikerede, 
fremsynede og rentable landmænd. Med din hjælp 
kan vi ændre landbruget, som vi kender det. Sammen 
kan vi imødekomme de fremtidige udfordringer og øge 
produktiviteten på en bæredygtig og rentabel måde. 

AGCO – FØRER AN – FRYGTLØST 
Vi er én af verdens mest indflydelsesrige producenter af 
landbrugsmaskiner – førende inden for produktudvikling, 
førende inden for teknologi og førende inden for 
kundeservice. 

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

AGCO opfylder individuelle landbrugsbehov. Fra de 
mest krævende udfordringer til opgaver, du udfører hver 
dag, giver vores mange mærker og kundefokuserede 
serviceydelser os mulighed for at give dig præcis, hvad du 
har brug for, når du har brug for det. 

AGCO’s globale tilstedeværelse sikrer, at professionelle 
landmænd over hele verden har de værktøjer, de skal 
bruge, for at maksimere deres udbytte og imødekomme 
stigende krav.
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
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TRAKTORMODEL T144 T154 T174e T194 T214 T234

MOTOR standard og Eco Standard Eco

Motor, Agco Power 66 AWF 74 AWF

Antal cylindre/kapacitet 6/6.6 6/7.4

Emissionskontrol ase 4 – “SCR only”-system med DOC- og SCR-katalysatorer

Standard maks. effekt [kW] 114 121 129 143,5 158 173

Standard maks. effekt [HK] 155 165 175 195 215 235

Boost maks. effekt [kW] 125 132 140 154,5 169 184

Boost maks. effekt [HK] 170 180 190 210 230 250

ved motoromdrejningstal på [omdr/min.] 1900 1900 1700 1900

Nominal MOTOREN speed [omdr/min] 2100 2100 1800 2100

Standard maks. drejningsmoment [Nm] 640 680 740 850 800 870 930

Boost maks. drejningsmoment [Nm] 680 740 780 900 870 910 1000

ved motoromdrejningstal 1500 1500 1100 1500

TRANSMISSION

HiTech5 X X X X X X

Active X X X X X X

Versu X X X X X X

Direct X X X X X

DIMENSIONS

Akselafstand [mm] 2995

Længde (med frontlift) [mm] 5800

Højde, maks. [mm] 3130

Venderadius (600/65R28, sporvidde 1960mm) [m] 5.25

Brændstofkapacitet [Ltr] 380

AdBlue-kapacitet [Ltr] 70

Frihøjde midt [mm] 600

Vægt (fulde tanke) [kg] 7300

Vægtfordeling for/bag [%] 40/60

Maks. vægt på foraksel [kg] 5500

Maks. vægt på bagaksel [kg] 9000

Maks. totalvægt [kg] 13500

* Med dæk montering 600/65R28- 710/70R38
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
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TRANSMISSION HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

MOTOREN

5-trins Powershift 4 arbejdsområder + krybegear X X X --

Trinløs transmission (CVT) -- X

Hastighedsområder: 0.6-43 0-43

Alternativt hastighedsområde: 0.7-53 0-53

Gruppegear (arbejdsområder): A,B,C,D

Gearstang: Robotiseret automated

Antal gear u/krybegear: 30 CVT

Krybegear STD CVT

Antal krybegear 10 CVT

Bagbremser Hydrauliske Booster multi-disc / plader oliekølede våde bremser med hydraulisk boost

Forakselbremser (ekstraudstyr) Ekstraudstyr

Hovedkoblingstype Våd lamelkobling Våde mange plade system

Forakselaffjedring (ekstraudstyr) Luft HYDRAULIK AIRES+ pneumatic

HYDRAULICS

Pumpekapacitet (ekstraudstyr) Open Center load sensing

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

Olie til redskaber [l/min] 40 47

Mekaniske ventiler bagpå Op til  4 --

Power Beyond -- Op til 150 ltr/min

Elektroniske ventiler bag -- Op til  5

ON/OFF-ventil bagerst -- 1 Op til  2

Elektroniske ventiler foran (ekstraudstyr) 2, 3 or 4

LIFT

Løftekapacitet bag, maks. [kN] 78 78 (95)

Løfteområde [mm] 868

Ekstra løftekapacitet foran [kN] 51

KRAFTUDTAG (BAG)

540/1000 STD

540/540E/1000 Ekstraudstyr

540E/1000/1000E Ekstraudstyr

Kørehastighedsafhængigt kraftudtag Ekstraudstyr

Front-PTO 1000 Ekstraudstyr
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

FØRERHUS HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Førersædets drejevinkel 180°

Passagersæde med sikkerhedssele Ekstraudstyr

Støjniveau <70

Antal døre 1/2

Antal vinduer som standard 5/6

Tagvindue Ekstraudstyr

Vinduesareal med tagvindue i m2 6,22 6.22

Vinduesviskernes arbejdsvinkel som 7.00

Tagvindue Ekstraudstyr

Valtra Arm-armlænskonsol u/terminal Ekstraudstyr

Valtra Arm-armlænskonsol med terminal Som standard 180 °, ekstraudstyr 270°

Aircondition og varmer i tag Ekstraudstyr Ekstraudstyr -- --

Sekundær varme til fødder -- -- STD STD

Automatisk klimaanlæg med to varmere Ekstraudstyr Ekstraudstyr -- --

Køleskab Ekstraudstyr

Mekanisk førerhusaffjedring Ekstraudstyr

AutoComfort semi-aktiv luftaffjedring Ekstraudstyr (not available for Skyview) 

TwinTrack-bakkørsel Ekstraudstyr

QuickSteer Ekstraudstyr

AutoGuide (submeter- eller dm-præcision) Ekstraudstyr

To sikkerhedskameraer som Ekstraudstyr

QuickSteer Ekstraudstyr

AutoGuide (Sub-metre or dm accuracy) Ekstraudstyr (not available for Skyview) 

2 Safety cameras Ekstraudstyr

Windscreen, laminated and heated Ekstraudstyr
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TRAKTORERNE I VALTRA T-SERIEN
NYT DESIGN FRA DE KRAFTIGE
FORLYGTER TIL LED-BAGLYGTERNE.

Lantmannen Maskin DK A/S
Videnpark
Vesterballevej 5
DK-7000 Fredericia

Tel. 70 20 21 30
www.valtra.dk
www.valtra.com/NewTSeries 
#ValtraNewT

Traktorerne, der vises i denne brochure, kan være vist med specialudstyr. Ret til ændringer forbeholdes - alle rettigheder er reserveret.
Bemærk 50 km/t transmission kan ikke købes i Danmark. DK 3075

Valtra is a worldwide brand of AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE


