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YOUR 
WORKING 
MACHINE
Jorden din er livet ditt. 
Gården er fundamentet ditt. 
Avlingen er jobben din. 
Traktoren er yrkesverktøyet ditt. 

Det er derfor den er en Valtra. 
Akkurat som en håndverkers pålitelige verktøy gir Valtra deg tryggheten og pågangsmotet til å få jobben gjort. Hver dag. Hver gang.  
Under alle arbeidsforhold. 

Vi i Valtra har alltid valgt å gå nye veier – det ligger i vår natur. Vi nøler ikke med å gjøre det lille ekstra for deg. Vi gjør ting på denne måten 
fordi det er den beste måten å gjøre dem på. Og fordi vi er tilhengere av å få ting gjort. 

Du inngår ikke kompromisser. Det gjør heller ikke vi. 

Få jobben gjort. 
Få deg en Valtra. 
Your working machine.
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ALT DREIER  
SEG OM DEG 

Der vi kommer fra, er vi ikke så pratsomme. 
Men vi lytter til kundene våre. Dere fortalte 
oss at de tre viktigste grunnene til å 
velge Valtra er pålitelighet, lave totale 
driftskostnader og brukervennlighet. Det 
er slik vi bygde den fjerde generasjonen av 
Valtra-traktorer.
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Vi har bygd traktorer i mer enn 60 år, og T-serien er 
kulminasjonen av erfaringen vår så langt. Vi konstruerte 
den for de mange ulike behovene til bønder og de mest 
krevende forholdene. Vi er stolte over resultatet. 

Your Working Machine er utviklet med deg i tankene. 
Sett deg inni førerhuset, start motoren, og oppdag hva 
Valtra T-serien kan utrette på gården din.
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ØNSK DEG TRE 
TING, OG SETT DEG I 
FØRERSETET 

Hvis du hadde kunnet utvikle og bygge en traktor, er det 
slik den ville ha sett ut. Mange av de unike egenskapene 
til den nye T-serien stammer fra kundene våre, for denne 
traktoren er sluttresultatet av samtaler med hundrevis av 
kunder og tusenvis av timer med testkjøring.

T144 Active 155-170 hk
T144 Versu  155-170 hk
T144 Direct 155-170 hk

T154 Active  165-180 hk
T154 Versu  165-180 hk
T154 Direct  165-180 hk

T174e Versu 175-190 hk
T174e Active  175-190 hk
T174e Direct 175-190 hk

T194 Active  195-210 hk
T194 Versu  195-210 hk
T194 Direct  195-210 hk

T214 Active  215-230 hk
T214 Versu  215-230 hk
T214 Direct  215-230 hk

T234 Active 235-250 hk
T234 Versu 235-250 hk

MODELLER OG HESTEKREFTER
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Den produseres i Finland. Vi bygger mer enn 23 000 traktorer i 
året og selger dem i 75 land, noe som gjør oss til markedsleder i 
Skandinavia og den femte største produsenten i den vestlige verden. 
Vi har også vært til stede i Brasil siden 1960, der vi er markedsleder 
på store traktorer.

Pålitelighet
Vi stiller oss bak påliteligheten til denne traktoren. T-serien
har færre deler enn noensinne og gjennomgikk 40 000 
timer med testkjøring under ekstreme forhold. For å sikre 
uovertruffen pålitelighet fremstiller vi de fire viktigste 
komponentene internt. Chassiset, transmisjonen og 
førerhuset er Valtras egen konstruksjon og utvikling, og 
AGCO Power er den originale Valtra-motoren som definerer 
standarden for pålitelighet i bransjen vår. T-serien er lagd for 
å jobbe under vanskelige forhold – hver dag.

Brukervennlighet
Vi gjorde det enkelt å eie, bruke og vedlikeholde traktoren,
slik at du kan konsentrere deg om jobben. Kontrollene
i førerhuset er plassert slik at de minimerer kroppsbevegelser,
bruk av transmisjonen er enkel med en ny kjørespak, og
de lyssterke arbeidslysene gjør at du kan fortsette å jobbe 
etter mørkets frembrudd. Vi viet spesiell oppmerksomhet 
til punktene for daglig vedlikehold, slik at kontroll av 
oljen og rengjøring av filtrene tar så lite tid som mulig. 
T-serien er velegnet for jobben din fordi mange av de unike 
egenskapene faktisk ble uttenkt av kundene våre.

Lave totale eierkostnader
T-serien er ikke den billigste traktoren du kan kjøpe. Men kjør
den i 10 000 timer, så vil du oppdage de lave totale 
eierkostnadene. La oss begynne med å fortelle 
at vi bygger traktoren din for deg, så du får bare 
funksjonene du trenger, fabrikkinstallert og dekket av 
fabrikkgarantien. Med våre finansordninger skreddersyr du 
finansieringskostnadene. Serviceintervallet på 600 timer 
reduserer vedlikeholdskostnadene, og den unike SCR-
teknologien i AGCO Power-motorer gir deg den beste totale 
traktorøkonomien. Velg T174 EcoPower-modellen for å spare 
ytterligere 10 % i drivstoffutgifter. Velg PremiumCare og en 
serviceavtale for å sikre vedlikeholdskostnadene i samsvar 
med de årlige driftstimene. Og med originale Valtra-deler 
og service som er tilgjengelig døgnet rundt, vil du få høy 
gjensalgspris for traktoren. Valtra har en av de raskeste 
tjenestene for deleleveranser i bransjen for å holde maskinen 
din gående, dag ut og dag inn.

7

T-serien / 155 - 250 hk



4

5

6

21

1

2

3

15 1611-14

22-25

17

VIKTIGE 
EGENSKAPER 
VED DIN NYE 
ARBEIDSMASKIN
Alle detaljer ved denne traktoren er utviklet 
for å øke produktiviteten din. T-serien har blitt 
perfeksjonert av ingeniørene våre og testet av 
kundene våre. Stikk innom for en testkjøring!
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7

8

18-20

9

10

1.  Det mest komfortable 5-stolpers 
førerhuset

2.  Intelligent førerhusramme med 
365-dagers sikt og mer enn 6 m2 
vindusareal

3.  Pneumatisk AIRES+ forakselfjæring
4.  Støysvak jobbing i det 5-stolpers 

førerhuset
5.  270° vindusvisker og oppvarmede front-* 

og bakruter 
6.  Pneumatisk AutoComfort førerhusfjæring
7.  Takvindu
8.  Elektrisk TwinTrac- 

rygging og 180°  
svingbart sete

9.  Effektive LED-lys
10.  Sikkerhetskamera

Komfort
17.  5-trinns Powershift med Active og Versu, eller 

Direct CVT    
18.  Elektrisk, 3-trinns kraftuttak med Sigma Power og 

kraftuttak for kjørehastighet
19. Integrert 51 kN frontløft og bakløft på 81 eller 95 kN
20. Lastfølende hydraulikk med pumpekapasitet på 

115 eller 160 l/min
21. Fabrikkinstallert frontlaster og støpt 

frontbeskyttelse 
22.  Den beste bakkeklaringen på markedet (60 cm)
23. Maks. totalvekt 13 500 kg
24.  Svingradius 5,25 m
25.  4.-generasjons funksjonell skandinavisk design

Your working machine
11.  AGCO Power-motor på 6,6 eller 7,4 l, 

opptil 250 hk og 1000 Nm
12.  EcoPower-modell for redusert 

drivstofforbruk
13.  Drivstoffeffektiv motor med trinn 4 i den 

endelige utgaven av Tier 4 – bare med 
SCR

14.  Serviceintervall på 600 timer 
15.  380 l drivstofftank, 70 l AdBlue-tank
16.  Luftinntak i stolpen for motoren

Kraft

*Tilgjengelig senere
De viste spesifikasjonene kan være landsspesifikke.
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DETTE 
FØRERHUSET ER 
KOMFORTSONEN 
DIN

Gjør det komfortabelt for 
deg selv. Føreren er sentral 
for produktiviteten, så vi går 
aldri på akkord med komfort, 
sikkerhet eller ergonomi.
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Hvordan er alt dette mulig?  
Førerhuset har en helt ny ramme og en 
innovativ produksjonsprosess. Det har også 
færre deler og sammenføyninger, noe som gjør 
førerhusstrukturen svært stiv og nøyaktig i alle 
3D-målinger. Samlet betyr dette at førerhuset 
passer perfekt. Med sitt førsteklasses 
lydsystem, kjøleskap og bakoverrettede 
sikkerhetskamera innebærer førerhuset et helt 
nytt komfortnivå. Ønsk deg tre ting, og sett deg 
i førersetet. Det nye førerhuset er støysvakt, 
sikkert, komfortabelt og funksjonelt – Your 
working machine.
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Du får mer plass der du 
trenger det, siden det 
5-stolpers førerhuset er 
konvekst. Du får bedre 
sikt – med et vindusareal 
på mer enn seks 
kvadratmeter. I tillegg 
får du høyere komfort, 
og bedre kontroll – både 
forover og bakover – med 
TwinTrac.
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MER PLASS, BEDRE SIKT OG ALT 
UNDER KONTROLL

Konseptet 365-dagers sikt
Du får best mulig sikt dag og natt, sommer 
og vinter, ved frontlasterarbeid og ved 
rygging. De smale stolpene og utformingen 
av eksosrøret hjelper deg å se det du 
jobber med. En 270° vindusvisker holder 
den oppvarmede frontruten ren under alle 
forhold, og du kan lett se frontlasterskuffen 
gjennom takvinduet. Førsteklasses LED-
arbeidslys gir deg lys i alle retninger. Med 
modus for mørkt instrumentpanel kan du 
dimme det innvendige lyset for å oppnå 
best mulig sikt ut, og sikkerhetskameraet 
(tilleggsutstyr) gir deg uhindret sikt til 
tilhengerfestet eller arbeidsenheten. Et 
effektivt klimaanlegg og to varmeapparater 
sørger for en behagelig temperatur, selv 
om det er 30 kuldegrader utenfor. 

Komfort og kontroll
Du legger merke til komforten idet du er 
på vei inn i førerhuset – tre trinn og sikker 
adkomst gjennom døren med den brede 
åpningen og myke lukkingen. Du har 
full kontroll med nye 5-trinns Powershift 
eller Direct CVT, med en kjørespak for 
kjøring og en joystick for styring av all 
hydraulikk i traktoren. Førerhuset har fire 
setealternativer, fra mekanisk fjæring til 
Valtra Evolution-setet med klimaanlegg og 
luftfjæring. Medsjåføren din nyter også godt 
av komfort og rikelig med plass. Det finnes 
to førerhusfjæringer: luksuriøs, semiaktiv, 
pneumatisk AutoComfort og en ny mekanisk 
fjæring. T-serien har en helt ny foraksel, med 
AIRES+-fjæring som hele tiden overvåker 
bakken og kommuniserer med AutoComfort-
førerhusfjæringen for at du skal ha det så 
komfortabelt som mulig. 

Funksjonell skandinavisk design 
Førerhuset har en unik form som gir deg 
bedre plass i skulder- og albuehøyde, men 
det er smalt foran for at traktoren skal 
være så kompakt som mulig. De konvekse 
vinduene optimaliserer plassutnyttelsen og 
gir sikt i alle retninger med vindusareal på 
mer enn 6 m2. Valtra-førerhuset er utformet 
for rygging med TwinTrac. Som i alle 
Valtra-traktorer gir førerhuset til T-serien en 
støysvak arbeidsplass (70 dB). 

Teknologi etter behov
Det meste av teknologien er tilgjengelig 
gjennom et trykk på en knapp. Når du trykker 
på ECO- eller U Pilot-knappen eller kobler 
inn transmisjonsmodiene, styrer traktoren 
seg selv . AutoGuide fungerer med en 
nøyaktighet i størrelsesorden cm/dm og kan 
observeres via terminalen på 12,1 tommer 
(tilleggsutstyr). AgCommand-telemetri kan 
monteres på fabrikken og er klar til bruk når 
traktoren ankommer gården. Alt integreres 
under samme service og garanti. Vi 
konsentrer oss om teknologien, slik at du kan 
konsentrere deg om arbeidet ditt.
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DET VIKTIGE ER 
IKKE HVOR MANGE 
FUNKSJONER VI 
PUTTER INN I DEN. DET 
ER HVOR MYE DU FÅR 
UT AV DET.

Form følger funksjon: Det er hjørnesteinen i vår designfilosofi. 
T-serien fremhever perfekt måten vi tenker på. Den er funksjonell, 
men samtidig enkel å bruke og flott å se på. Alle detaljer er utformet 
for et formål: å høyne produktiviteten og minimere de totale 
eierkostnadene.

Intelligent ramme
Med den lange akselavstanden på 2995 mm 
sørger T-serien for god stabilitet og stødig 
kjøring. Denne traktoren når også et nytt 
nivå når det gjelder smidighet, med en 
svingradius på bare 5,25 m, takket være 
den slanke motorkonstruksjonen, integrert 
fronthydraulikk og kraftuttak foran. Samtidig 
gjør rammekonstruksjonen oss i stand til å 
utforme panseret på en måte som gir bedre 
sikt. T-serien har stor bakkeklaring på 
60 cm, men førerhuset er plassert lavere, 
noe som gjør dette til den mest kompakte 
6-sylindrede traktoren på markedet. 

Lagd for tunge løft
T-serien har de beste forutsetninger for 
maksimalt grep, takket være vektfordelingen 
på 40/60 % mellom fronten og bakenden. 
Frontlasterens støpte frontbeskyttelse er 
fullt integrert med rammestrukturen. Det 
integrerte frontløftet gir deg den høyeste 
løftekapasiteten på markedet, 51 kN foran 
og opptil 95 kN bak. Den unike løftehøyden 

på 890 mm gjør det enkelt å jobbe med 
redskaper. Både et 3-trinns, elektrisk 
kontrollert kraftuttak og et kraftuttak for 
kjørehastighet er tilgjengelig for Valtra 
T-serien.

Allsidighetskonsept
Velg antallet hestekrefter, hydraulikken 
og girkassen du trenger. Velg deretter 
tilleggsutstyret du trenger til jobben din. Vi 
bygger traktorer som gir deg uovertruffen 
fleksibilitet. Dette er den perfekte traktoren 
for arbeid med dyrkbar mark, med stor kraft 
mot underlaget og sømløst fungerende motor 
og transmisjon. For melkegårder og gårder 
med blandet drift tilbyr vi et stort utvalg av 
tilleggsutstyr for slåing av gress. Dette er 
den beste løsningen for kontraktører som 
utfører tungt arbeid med frontlaster, takket 
være Hydraulic Assistant. For skogsarbeid 
kan du velge beskyttelse av undersiden og 
en hydraulikkpumpe med høy kapasitet. 
Alt tilleggsutstyr leveres fabrikkinstallert og 
dekkes av fabrikkgarantien.
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Ikke bare ser den bra ut – den jobber også godt. Alle 
detaljer er utformet for å gjøre det enkelt å kjøre og 
enkelt å eie denne traktoren. 
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DER VI KOMMER FRA, 
LAGER VI VÅRE EGNE VEIER
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Da vi konstruerte og utviklet T-serietraktoren, fantes 
det ikke veier på kartet. Vi måtte lage veien selv. Vi 
konstruerte og bygde chassiset og transmisjonen 
internt. Og vi har jobbet med AGCO Power-motorer like 
lenge som vi har lagd traktorer – i mer enn 60 år. 

Pålitelige løsninger siden 1951
Du kan velge mellom en motor på 6,6 og en motor på 
7,4 liter, som leverer mellom 155 og 250 hestekrefter og 
opptil 1000 Nm. AGCO Power har vært kjernen i Valtra-
traktorer siden vi begynte å produsere landbrukstraktorer, 
i 1951. Det gir Valtra-traktorer påliteligheten og det lange 
serviceintervallet som setter standarden for konkurrentene.
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DEN BESTE 
TRAKTORMOTOREN, 
PRODUSERT I FINLAND

Vi reduserte de totale eierkostnadene ved å 
redusere drivstofforbruket og utslippene for 
å oppfylle motorbestemmelsene i trinn 4 i den 
endelige utgaven av Tier 4, samtidig som vi 
fremdeles gir deg kraft der du trenger det. 
Parallelt med dette har vi fokusert på å holde 
vedlikeholdet på et minimum, med bare SCR-
utslippskontroll.  
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Bare SCR
Vi liker å gjøre ting så enkelt som 
mulig. Vi har vært på markedet 
med SCR-utslippskontroll siden 
2008, og nå begynner vi for alvor 
å se forskjellen. SCR er et pålitelig 
og vedlikeholdsfritt system, uten 
komponenter som tilstoppes, og 
uten slitedeler. DOC- og SCR-
katalysatorer renser eksosen uten 
partikkelfiltre. 

Riktig dimensjonering sparer 
drivstoff 
Du får god svarfølsomhet 
og drivstofføkonomi i hele 
turtallsområdet med T-seriens nye 
turbo og innsprøytningstrykk på 
2000 bar. Maksimalt dreiemoment 
får du ved 1500 o/min. T-serien 
reduserer drivstofforbruket med 
en ny kjølepakke, høyt luftinntak 
i stolpen, elektronisk kontroll av 
en viskøs vifte og optimalisert 
varmeavgivelse. 

Valtra EcoPower
Med Valtra T174 EcoPower-
modellen kan du velge mellom 
to motorinnstillinger kun med et 
trykk på en bryter for å minimere 
drivstofforbruket. Motorens 
dreiemoment øker, og den 
gjennomsnittlige stempelhastigheten 
reduseres med 20 prosent. Ikke bare 
reduserer dette motorslitasjen – det 
betyr også drivstoffbesparelser på 
opptil 10 prosent. Tomgangsturtallet 
er bare 650 o/min. 

Sigma Power-boost
Sigma Power-funksjonen gir opptil 
15 ekstra hestekrefter til arbeid 
med kraftuttak når det er behov for 
det. Sigma Power er spesielt nyttig 
når du jobber med redskaper som 
krever mye kraft fra kraftuttaket, for 
eksempel flishuggere, slåmaskiner 
og rotorharver. 

Markedsledende hydraulikk
Valtra Direct-, Versu- og 
Active-modellene har lastfølende 
hydraulikk med høy kapasitet, med 
hydraulikkpumper på 115 eller 160 
l/min.  Det er separate oljer for 
transmisjonen og hydraulikken, 
opptil sju serviceventiler bak 
og tre ventiler foran. I Versu og 
Direct er ventilene fullt justerbare 
– med elektronisk kontroll ved 
bruk av Valtra ARM. I Active 
kontrolleres de bakre ventilene 
mekanisk med de ergonomisk 
plasserte, tydelig merkede 
spakene. De fremre ventilene, for 
frontlasteren, frontløftet eller begge 
to, kontrolleres elektronisk med 
joysticken på Valtra ARM på alle 
modellene.
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ACTIVE

Valtra Active har revolusjonerende Powershift-teknologi 
med mekanisk lastfølende hydraulikk, Hydraulic 
Assistant og separate hydraulikk- og transmisjonsoljer. 
Transmisjonskontrollen er automatisert. Du kan styre 
traktoren med girspaken i automatisk eller manuell modus

>  Powershift, med lastfølende hydraulikk

>  Mekaniske hydraulikkontroller  

>  Valtra ARM uten skjerm

VERSU

Valtra Versu er kongen i den nye generasjonen 
Powershift-transmisjoner, med elektronisk 
hydraulikkontroll, Hydraulic Assistant og separate 
hydraulikk- og transmisjonsoljer. Transmisjonskontrollen 
er automatisert. Du kan styre traktoren med girspaken i 
automatisk eller manuell modus.

>  Powershift, med lastfølende hydraulikk

> Elektroniske hydraulikkontroller  

> Valtra ARM med skjerm

DIRECT

Dette er flaggskipet i den nye T-serien.  Fire 
transmisjonsområder gir optimal arbeidsytelse og 
drivstofføkonomi. Med kjørespakkontrollen kan du justere 
akselerasjonen og fartsreduksjonen bare med høyre hånd. 
Kontrollsystemene for kjørespaken har blitt videreutviklet, og 
har nå en manuell transmisjonskontroll, som det kan være 
behov for på spesielle bruksområder.

>  CVT, med lastfølende hydraulikk

>  Elektroniske hydraulikkontroller 

>  Valtra ARM med skjerm

INGEN PROBLEMER. DET 
ER BARE Å GJØRE DET. 

Disse transmisjonene representerer den nye 
generasjonen kraftoverføringer. De hever egnethet og 
ytelse til neste nivå.
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Powershift-transmisjon har fire områder, to krypeområder 
og 30 gir i begge retninger. Den nye girspaken, med 
manuell og automatisk modus, gjør giring enkel og presis. 
Den lastfølende hydraulikken og Hydraulic Assistant gjør 
T-serien til den beste Powershift-traktoren noensinne.

Powershift-revolusjon
Du har kontroll, selv uten foten på 
kløtsjpedalen. Med automatisk modus-
kontroll girer transmisjonen opp og 
ned i henhold til hvordan du trykker på 
kjørepedalen. Powershift-transmisjonene 
i Active og Versu omfatter nå den 
nye bakkestoppfunksjonen, slik at du 
kontrollerer traktorens start/stopp med 
bremse- og gasspedalene bare ved 
bakkestart. Valtras Active- og Versu-
modeller får Hydraulic Assistant, slik at 
du automatisk får økt hydraulikkflyt med 
økt motorturtall, uten at det påvirker 
kjørehastigheten. 

Maksimal CVT-effekt
Direct-transmisjonen (CVT) gir maksimal 
presisjon for tungt arbeid med kraftuttak. 
De fire transmisjonsområdene er utviklet 
for å passe perfekt til oppgavene dine 
ved alle arbeidshastigheter. Det er tre 
kjøremodi. Standard kjøremodus er med 
pedalen (automatisk), der føreren angir 
målhastigheten med kjørepedalen. I 
spakmodus (automatisk) angir føreren 
målhastigheten med kjørespaken. I manuell 
modus kan føreren velge motorturtall 
og styre kjørehastigheten uavhengig 
av hverandre med kjørespaken. Direct-
transmisjonen gir alltid hydraulikk med høy 
kapasitet og brukervennlighet. 
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UNIKT 
TILLEGGSUTSTYR 
FOR VALTRA

Valtra er berømt for à la carte-bestillingssystemet. Du 
kan skreddersy traktoren sammen med forhandleren 
ved hjelp av det elektroniske bestillingsverktøyet. Det 
er slik vi garanterer at du får den arbeidsmaskinen 
som dekker behovene dine nøyaktig. For de mest 
krevende behovene tilbyr vi også tjenesten Valtra 
Unlimited, der du kan finne mer tilleggsutstyr og 
gjøre traktoren din enda mer individuell – Valtra er 
den eneste traktorprodusenten som tilbyr et slikt 
servicenivå.
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16 17 18

22 23 24

28 29 30

1. TwinTrac – kontroller for rygging 

2.  AutoComfort – luksuriøs pneumatisk førerhusfjæring 

3.  Aires+ – pneumatisk forakselfjæring

4. Førsteklasses lydsystem – Hi-Fi-stereo med subwoofer

5. Førsteklasses tilleggsutstyr for arbeidslys – ypperlig sikt for nattarbeid

6. Sigma Power – gir 15 hk ekstra for arbeid med kraftuttak

7. Takvindu – den beste sikten for arbeid med frontlaster

8. Sikkerhetskameraer – gir uhindret sikt bak traktoren eller redskapen

9. Kjøleskap – for å holde forfriskningene dine kalde

10. U-Pilot – vendeteigsystem i Versu og Direct 

11. Valtra Evolution-sete – luksussete med klimaanlegg og luftfjæring

12. Passasjersete – rikelig plass i førerhuset til en medsjåfør

13. Frontlaster – den beste sikten og hydraulikken for bruk av laster

14. Dekkalternativer – et stort utvalg – for alle typer arbeid

15. Verktøykasse – sikre verktøy i et låsbart servicerom

16. Mekanisk førerhusfjæring – for jevn kjøring

17. Kundenavn – reklamer for deg selv eller virksomheten

18. 7 standardfarger

19. Kraftuttak foran 

20. Frontløft – løftekapasitet på 5,1 tonn for tøffe bruksområder

21. 270o vindusvisker – for god sikt 365 dager i året

22. 50 km/t – opptil 53 km/t ved redusert motorturtall

23. Vekter – foran, bak, felger og ballast

24. Ventilpakker (2–5) – for å dekke alle redskapsbehov

25. Power Beyond – maks. kapasitet opptil 150 liter/min

26. Hydraulikkapasitet – 115/160 liter/min

27. Alternativer for hengerfeste – trekkroker og sleperammer

28. QuickSteer – justerbar styrehastighet gjør det enkelt å svinge

29. Strømforsyninger – for ethvert behov

30. Fremre serviceventiler – fleksibel bruk for redskaper foran
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DET BEGYNNER IKKE 
MED TEKNOLOGI. 
DET BEGYNNER  
MED DEG.
Den nye T-serien gjør det enkelt å utnytte 
Valtras nyeste teknologiske løsninger for å 
øke produktiviteten og lønnsomheten ved 
landbruks- eller anleggsarbeidet ditt ytterligere. 
Valtra jobber aktivt med å utvikle teknologier 
for presisjonslandbruk som en del av sin FUSE-
strategi. Ett eksempel på den brukerbaserte 
utformingen av disse teknologiene er at FUSE er 
et åpent system som kan brukes sammen med 
maskinene, produktene og redskapene til andre 
produsenter. Dermed kan du administrere data fra 
alle maskinene og alt utstyret på gården slik at 
hele produksjonskjeden er en del av det samme 
systemet. FUSE gjør også T-serien kompatibel med 
fremtidige teknologier.
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ETT SYSTEM FOR HELE GÅRDEN OG ALLE 
MASKINENE DINE

AgCommand-telemetrisystemet er en svært viktig del av Valtras FUSE-
strategi. Nøkkeldata om alle maskinene på gården, inkludert motordata, 
posisjon og driftstimer, er tilgjengelige nesten i sanntid fra en datamaskin 
eller smarttelefon. Dette gjør det enklere å planlegge logistikken på store 
gårder og overvåke arbeidsytelse. I tillegg kan det sendes serviceinformasjon 
til den lokale forhandleren, som deretter kan forutsi servicebehov og 
reservere tid for å sikre optimal ytelse fra maskinene.

AUTO-GUIDE 3000
Auto-Guide 3000™ er Valtras automatiske 
styresystem, som allerede brukes på tusenvis 
av traktorer. Det avanserte systemet bidrar til 
å spare tid, drivstoff og materiale, samtidig 
som det reduserer variasjoner i ytelse fra fører 
til fører.

Traktorer i T-serien er kompatible med 
AgCommand og Auto-Guide 3000, og begge 
kan monteres på fabrikken, klare til bruk ved 
levering på gården.

AGCOMMAND
Traktoren bør være klar til bruk så fort det er 
behov for den. Elektroniske diagnoseverktøy 
kombinert med vår forhandlerekspertise sikrer 
at nedetid reduseres ved hjelp av avansert 
planlegging. Med AgCommand™-telemetri 
kan du følge med på traktoren og oppgavene 
den utfører, når som helst. Forebyggende 
vedlikehold, feilrapporter og rapporter over 
arbeidsytelse kan også administreres med 
AgCommand. Dermed kan du direkte påvirke 
ytelsen til førerne og traktorene dine.
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TIL TJENESTE 
OVER HELE VERDEN 
OG IKKE LANGT FRA 
GÅRDEN DIN
Det er svært viktig for oss i Valtra at traktoren din 
forblir pålitelig og i god stand år etter år. Som en del 
av verdens største produsent av landbruksmaskiner, 
AGCO, kan vi i tillegg hjelpe deg å administrere hele 
produksjonskjeden og maksimere produksjonen og 
resultatene av arbeidet ditt. 

VALTRA-FORHANDLEREN DIN
Hver eneste Valtra-forhandler representerer 
den beste traktor- og redskapsekspertisen i 
verden. De forstår seg både på de tekniske 
sidene ved traktoren din og utfordringene 
du møter i ditt daglige arbeid. Du kan alltid 
henvende deg til forhandleren din og få 
den beste tilgjengelige servicen, enten 
du er interessert i ekstra tjenester eller 
utstyr, vedlikehold eller reservedeler eller 
ønsker å selge en traktor eller bestille en 
ny. Alle Valtra-forhandlere er selvstendig 
næringsdrivende, akkurat som deg, og de 
jobber kontinuerlig med å videreutvikle 
sin egen drift og kundenes drift. AGCO 
kontrollerer sine forhandlere hvert år for å 
sikre at du får så god service som mulig. 

FLEKSIBLE FINANSIERINGSLØSNINGER
Vi har er et raskt og sikkert alternativ for å 
finansiere innkjøpet av den neste traktoren 
din. Finansieringen skreddersys individuelt 
på grunnlag av kontantstrømmen og driften 
din. Vi tilbyr fleksible betalingsmetoder 

i henhold til behovene dine, og vi tar 
hensyn til årstidsvariasjoner når vi 
utarbeider betalingsplaner.

VALTRA PREMIUMCARE 
Med Valtra PremiumCare kan 
du på en fleksibel måte forutsi 
vedlikeholdskostnadene for investeringen 
din, slik at du kan administrere 
driftskostnadene bedre. Regelmessig 
vedlikehold og komplett servicelogg 
bidrar til å maksimere gjensalgsprisen til 
traktoren. Med Valtra PremiumCare kan 
du også minimere levetidskostnadene for 
traktoren. I tillegg kan Valtra PremiumCare 
inkludere en utvidet fabrikkgaranti på 
opptil fem år eller 4000 timer. Med Valtras 
kalkulator for forhandlerservice kan du 
standardisere vedlikeholdskostnadene 
helt opp til 10 000 driftstimer. Valtra 
PremiumCare er tilgjengelig for alle Valtra-
modeller.

26

T-serien / 155 - 250 hk



27

T-serien / 155 - 250 hk



RESERVEDELER ALLEREDE NESTE DAG 
Valtras omfattende reservedelstjeneste leverer 
reservedelene du trenger, så raskt som neste morgen. 
Dette hjelper deg å holde traktoren produktiv i de travle 
pløye- og innhøstingssesongene. Merkelappen AGCO 
Parts sikrer at du får originale Valtra-reservedeler som er 
inspisert og testet grundig. 

PROFESJONELLE VEDLIKEHOLDSTJENESTER 
Som Valtra-eier har du tilgang til Valtras servicenettverk. 
Våre erfarne teknikere er eksperter på alle Valtra-
traktormodeller, inkludert de nyeste teknologiene og 
funksjonene. Selv om du ikke velger Valtra PremiumCare, 
vil regelmessig traktorservice utført av Valtra-godkjente 
teknikere sikre at traktoren fungerer som den skal i de 
travleste sesongene. I tillegg vil gjensalgsprisen for 
traktoren holde seg høy. 

MY VALTRA 
Når du kjøper en Valtra T-serietraktor, blir du en del av 
et globalt nettsamfunn som vi kaller My Valtra. Her kan 
du be om råd, dele informasjon om arbeidet ditt, sende 
bilder og videoer og fortelle om erfaringene dine blant 
Valtra-eiere i mer enn 50 land over hele verden. 
www.myvaltra.com 

VALTRA TEAM 
Valtra Team er kundemagasinet vårt. Det utkommer to 
ganger i året. Hvert nummer inneholder nyttig informasjon 
om de siste nyskapningene, inkludert de nyeste og 
mest effektive arbeidsmetodene. Du får også tilgang til 
magasinets arkiver på Internett, der du kan lese artiklene 
som du er interessert i, tilbake til 2000.
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AGCO ACADEMY 
Traktorer og relaterte teknologier, spesielt teknologier 
for presisjonslandbruk, utvikles raskt. Valtra Academy 
gir kontinuerlig opplæring til Valtra-forhandlere og 
-serviceteknikere. Slik kan du være sikker på at du alltid 
vil nyte godt av førsteklasses og oppdatert ekspertise fra 
Valtra-forhandleren og -serviceteknikerne. 

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection tilbyr klær og tilbehør av høy kvalitet for 
jobb og fritid. Stoffene og detaljene velges omhyggelig i 
henhold til typen plagg. For eksempel har den nye serien 
med arbeidsklær lette, men ekstremt slitesterke stoffer. 
Stil er ikke glemt – klærne gjenspeiler Valtras moderne 
designspråk.

KUNDEPROGRAM 
Noen av verdens mest fremgangsrike bønder gir 
verden mat ved hjelp av AGCO-utstyr. Slå deg sammen 
med oss, og bli en del av en voksende gruppe med 
dedikerte, fremtidsrettede og lønnsomme bønder. 
Med din hjelp kan vi forvandle landbruket. Sammen 
kan vi møte utfordringene som ligger foran oss, og øke 
produktiviteten på en bærekraftig og lønnsom måte. 

AGCO – FØRER AN – UTEN BEKYMRINGER 
Vi er en av verdens mest innflytelsesrike produsenter av 
landbruksmaskiner – en leder innen produktutvikling, en 
leder innen teknologi og en leder innen kundeservice. 

AGCO er verdens største produsent som fokuserer 
utelukkende på landbruk. Våre høyteknologiske løsninger 
og vår enorme erfaring fra globalt landbruk gjør at AGCO 
er i en unik posisjon til å øke produktiviteten på gården din. 

AGCO dekker individuelle landbruksbehov. Våre mange 
varemerker og kundefokuserte tjenester gjør oss i stand 
til å gi deg nøyaktig det du trenger – når du trenger 
det – enten det dreier seg om store utfordringer eller 
hverdagslige oppgaver. 

AGCOs globale tilstedeværelse sikrer at bønder over 
hele verden har verktøyene de trenger for å maksimere 
avlingene sine og dekke økende etterspørsel.
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TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER
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TRAKTORMODELL T144 T154 T174e T194 T214 T234

MOTOR std-modus eco-modus

Motor, Agco Power 66 AWF 74 AWF

Antall sylindre / kapasitet [l] 6/6.6 6/7.4

Utslippskontroll Tier 4, endelig utgave / trinn 4 – kun SCR-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

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

Turbo, maks. effekt, [hk] 170 180 190 210 230 250

ved motorturtall [o/min] 1900 1900 1700 1900

Nominelt motorturtall [o/min] 2100 2100 1800 2100

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

Turbo, maks. dreiemoment [Nm] 680 740 780 900 870 910 1000

ved motorturtall 1500 1500 1100 1500

TRANSMISJON

Active X X X X X X

Versu X X X X X X

Direct X X X X X

MÅL

Akselavstand [mm] 2995

Lengde [mm] 5800

Høyde [mm] 3130

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

Drivstoffkapasitet [l] 380

AdBlue-kapasitet [l] 70

Bakkeklaring, midten [mm] 600

Vekt (full tank) [kg]* 7300

Vektfordeling F/B [%] 40/60

Maks. forakselvekt [kg] 5500

Maks. bakakselvekt [kg] 9000

Total kjøretøyvekt [kg] 13500

*Med dekkene 600/65R28, 710/70R38
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TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER
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TRANSMISJON ACTIVE VERSU DIRECT

MOTOR

Femtrinns Powershift; fire arbeidsområder + krypegir X X --

Trinnløs girkasse (CVT) -- -- X

Hastighetsområde 0.6-43 0-43

Alternativt hastighetsområde 0.7-53 0-53

Transmisjonsserier A, B, C, D

Serier automatisert

Antall utvekslinger med krypegir 30 Trinnløs girkasse (CVT)

Krypegir STD Trinnløs girkasse (CVT)

Antall krypegir 10 Trinnløs girkasse (CVT)

Bakbremser Oljekjølte flerskivebremser med hydraulisk forsterkning

Bremser på foraksel tilleggsutstyr

Type hovedkløtsj våt flerplate

Type forakselfjæring (tilleggsutstyr) Pneumatisk AIRES+

HYDRAULIKK

Hydraulikksystem lastkjennende

Pumpekapasitet (tilleggsutstyr) 115 (160)

Olje tilgjengelig fra spoleventiler [l/min] 80

Mekaniske ventiler bak opptil 4 --

Power Beyond opptil 150 l/min

Elektroniske ventiler bak -- opptil 5

AV/PÅ-ventil bak opptil 2

Elektroniske ventiler foran (tilleggsutstyr) 2 eller 3

LØFTEINNRETNING

Løftekapasitet bak, maks. [kN] 81 eller 95

Løfteområde [mm] 868

Frontløftkapasitet med tilleggsutstyr [kN] 51

KRAFTUTTAK

540/1000 STD

540/540E/1000 Tilleggsutstyr

540E/1000/1000E Tilleggsutstyr

Kraftuttak for kjørehastighet Tilleggsutstyr

Front-kraftuttak 1000 Tilleggsutstyr
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TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER

FØRERHUS ACTIVE VERSU DIRECT

Førersetets svingvinkel 180°

Passasjersete med sikkerhetsbelte Tilleggsutstyr

Støynivå [dB] 70

Antall dører 1

Antall vinduer 5

Takvindu Tilleggsutstyr

Vindusområde med takvindu [m²] 6.22

Arbeidsvinkel for frontrutens vindusvisker STD 180°, Tilleggsutstyr 270°

Valtras armlene for ARM-kontroll uten terminal STD -- --

Valtras armlene for ARM-kontroll med terminal -- STD STD

Klimaanlegg og varmeapparat i taket Tilleggsutstyr

Andre varmeapparat for fotbrønn Tilleggsutstyr

Automatisk klimaanlegg med to varmeapparater Tilleggsutstyr

Kjøleskap Tilleggsutstyr

Mekanisk førerhusfjæring Tilleggsutstyr

Semiaktiv AutoComfort-luftfjæring Tilleggsutstyr

TwinTrac-system for vendbar førerplass Tilleggsutstyr

QuickSteer Tilleggsutstyr

AutoGuide (nøyaktighet innenfor m eller dm) Tilleggsutstyr

To sikkerhetskameraer Tilleggsutstyr
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DEN HELT NYE T-SERIEN, 
OMARBEIDET FRA GRILLEN  
TIL BAKLYSENE.

Lantmännen Maskin AS
Pb. 157
N-2051 Jessheim

www.valtra.no   
www.lantmannenmaskin.no 
Br. nr. 4876520

Traktorene som vises i denne brosjyren, kan være utstyrt med tilleggsutstyr. Det kan forekomme endringer – med enerett.

Valtra er et verdensomspennende merke tilhørende AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE


