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VI JOBBER HARDT 
FOR Å GJØRE HARDT 
ARBEID LETT
Hos Valtra er vårt hovedfokus å kjenne kundene 
våre, forstå deres behov, og gi dem den beste 
traktoropplevelsen. Vår nye G-serie er det siste 
svaret på våre kunders krav. Dette er en liten, 
kompakt og allsidig traktor som gjør det meste 
– alt med den ypperste førerkomfort.

Valtra’s filosofi: “Form følger funksjon”. 
Så enkelt er det. Dette er ryggraden og 
filosofien bak designet til hver Valtra-
maskin. For G-serien er kjernen kompakt 
størrelse og sterke designkonsepter. Den 
er det beste valget når du ikke trenger en 

stortraktor, men en som er smart, smidig 
og robust. Selv med høye effektnivåer har 
dimensjonene blitt holdt så kompakte som 
det overhodet er mulig for en traktor med 
firesylindret motor.

Motor, chassis, førerhus og transmisjon – 
alle de fysiske komponentene i G Serien 
er sømløst integrert. Men det stopper ikke 
her… Våre Connect, Care and Go-tjenester 
er designet med det samme ultimate målet 
i tankene –  å hjelpe deg med å få arbeidet 
gjort enkelt og komfortabelt.
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SVEITSER-
KNIVEN

SMIDIGHETEN 
LIGGER I GENENE

G-serien er et 
ekte multiverktøy. 
Kompakt i størrelse, 
men fullpakket med 
kraftig hydraulikk, 
lettbetjente Smart 
Farming-funksjoner 
og krefter nok for all 
relevant redskap.

Selv om den er fylt 
med funksjonene og 
kraften fra en stor 
traktor, arbeider 
G-serien som en liten. 
Den er mer smidig og 
allsidig enn alle andre 
traktorer i denne 
størrelsen.

INNGANGSNIVÅ TIL SMART FARMING
Vil du jobbe smartere, ikke hardere? G-serien er den perfekte 
maskinen for å begynne med Smart Farming. Valtra Smart Farming-
funksjoner er integrert i Versu og Active-modellene.

EN EKTE FRONTLASTERTRAKTOR
Takket være den integrerte underrammen, 
elektronisk betjening og 5,7 kvadratmeter 
glassareal som gir god sikt, er G-serien den 
perfekte maskinen for frontlasterarbeid.
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DEN FINSKE
ALLROUNDEREN
G-serien kombinerer kompakte dimensjoner og 
en lett, smidig konstruksjon. Dette er en pålitelig 
arbeidsmaskin både på plante- og husdyrgårder og 
for kommunalt arbeid.

G-serien dekker et bredt spekter 
av oppgaver innen moderne 
landbruk. Den har en avansert 
trepunktshydraulikk og effektiv 
arbeidshydraulikk. HiTech-
modellen har hydraulikk med 
åpent senter, mens Active 
og Versu har lukket  senter / 
lastfølende hydraulikk. Høye 
pumpekapasiteter (100/110 l/
min) garanterer høy effektivitet, 

brukervennlighet og full kontroll. 
Hydraulikksystemet inkluderer 
elektrisk joystick for frontlaster.

Funksjoner som trengs for 
moderne redskaper, for eksempel 
power beyond volumkobling eller 
ISOBUS er også tilgjengelig. Med 
tilleggs-pakkene kan du tilpasse 
traktoren slik at den passer til 
dine behov.

2. SE
PLASS OG SIKT
Et komfortabel førerhus med god plass til to personer 
og god sikt i alle retninger, inkludert et stort takvindu. 
Førerhusets totale glassareal er 5,7 m2.

3. KJØR
MYK OPPSTART
Valtra-vedegiret 
gir jevn og sikker 
start med integrert 
parkeringsposisjon 
og brukervennlige 
betjeningsorganer.

1. GÅ
ENKEL 
ADKOMST
Enkel og 
sikker inn- og 
utstigning til 
førerhuset 
og brede, 
selvrensende 
trinn.
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4. ARBEID
KOMPAKT OG ALLSIDIG
Kompakte dimensjoner, som maksimal høyde på bare 2,8 
m og en beskjeden vekt på 5 tonn, sørger for en fullverdig, 
allsidig traktor som er egnet for en rekke oppgaver.

10. VÆR TRYGG
VI STØTTER DEG
Brukervennlig og enkelt 
servicekonsept: Raske sjekker 
for å starte dagen, 600 timers 
serviceintervall og Valtra Connect, 
Care and Go.

5. LAST
FRONTLASTERSPESIALIST
G-serien er en frontlaster-spesialist med en solid, integrert 
underramme og utmerket sikt. Lastere med løftekapasitet 
på opp til 2,1 tonn og løftehøyde på opp til 4,2 m.

9. GÅRD
ENKEL MEN SMART
Lett å bruke, men presis: Kundeo-
rienterte teknologifunksjoner, som 
Valtra Guide øker produktiviteten.

7. AUTOMATISK
TOPPMODERNE POWERSHIFT
Transmisjons-revolusjon med 4 grupper og 6 trinns 
Powershift, samt drivstoffbesparende Valtra-automat-
systemer som hastighetsbasert AUTO1 auto-giring, 
bakkeholder og motorbrems.

6. REDSKAP
FULL REDSKAPSKONTROLL
Avansert 50 kN trepunktshydraulikk 
og hydraulikk med opptil 110 l / 
min volumstrøm, inkludert elektrisk 
joystick for frontlaster, og enkel 
redskapskontroll via justerbar 
hydraulikk og ISOBUS.

8. KONTROL
DET BESTE FOR BRUKEREN
Valtra ARM eller SmartTouch 
armlenestyring er inkludert på alle 
modeller. Teknologisk avanserte, 
men praktiske, ergonomiske og 
lettbetjente systemer.
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EN EKTE 
FRONTLASTER-
TRAKTOR
Du ønsket deg en EKTE FRONTLASTERTRAKTOR , og nå har du 
det. G-serien leveres med en integrert kraftig underramme, 
lock-and-go redskapslåsing og en moderne, slank og ren 
armkonstruksjon med skjult røropplegg.  Sikten er utmerket, 
inkludert tak med høy sikt. Buede parallellstag følger 
traktorens panserlinje. Vår fullt tilpassede lasterportefølje 
har elektronisk betjening på alle versjoner.
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1. Moderne, minimalistisk armkonstruksjon 
med skjult røropplegg

2. Buede parallellstag følger traktorens 
panserlinje

3. Utmerket sikt og full oversikt over 
redskapen

4. Lastfølende (LS) hydraulikkpumpe med 
opptil 110 l/min volumstrøm

5. Takvindu for enestående sikt opp- og 
forover

6. Valtra ARM eller SmartTouch 
brukergrensesnitt

7. Hydraulikk-assistent

8. Valgfri 3.-funksjon

9. Lock-and-go redskapslåsing

10. Integrert kraftig underramme
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VALTRA 
GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide er vår auto-styring – 
utviklet og basert på tilbakemeldinger 
fra brukerne. Vi ønsket å sørge for 
at innspilling og konfigurering av 
sporlinjer og grenser er så enkelt som 
overhodet mulig. Valtra Guide er din 
gode følgesvenn når du ønsker å 
jobbe mer effektivt og få mer ut fra de 
ressursene du har, mens du bekymrer 
deg mindre for glipper, overlappinger 
og unødvendig kjøring på feltet.

Valtra Guide bruker GPS-sporfølging 
for å styre traktoren for deg. Auto-
styringen følger nøyaktig sporlinjer 
og reduserer overlappinger, sparer 
tid, drivstoff og penger. Fordi du ikke 
trenger å fokusere på styringen, vil du 
kunne konsentrere deg om redskapen, 
arbeide lengre dager, dekke større areal 
og fortsatt være avslappet.

Med Valtra SmartTouch og ISOBUS kan du jobbe med ethvert ISOBUS-
kompatibelt redskap, fra enhver produsent. Med SmartTouch kan du koble 
redskaper raskt og enkelt, og det gir deg det høye kontrollnivået som 
presisjonslandbruk krever. ISOBUS-standarden (ISO 11783) er det som 
gjør dette mulig.
 
ISOBUS gjør også at kompatible redskaper blir “Plug and Play”:  
Når en redskap kobles til en Valtra traktor, lastes alle relevante maskindata 
automatisk til terminalen.

VARIABLE RATE CONTROL
(variabel tildeling/dosering av innsatsmidler)
VRC justerer automatisk tildeling/dosering av 
innsatsmidler til redskapen i henhold til det 
forhåndsplanlagte tildelingskartet. Den tildeler 
riktig mengde på hver del av feltet, ikke for 
mye – ikke for lite. Systemet sparer ressurser og 
forbedrer avlingskvalitet- og mengde.

Med TaskDoc® Pro blir 
det mindre papirarbeid. 
Begynn på jobben, og 
all dokumentasjon du 
trenger blir opprettet 
– helt automatisk. 
Når du er ferdig, blir 
dokumentasjonen 
overført trådløst til FMS 
(Farm Management 
System – gårdens 
administrative system) 
Tildelingskart kan 
planlegges i ro og mak 
på gårdskontoret og 
overføres til traktoren 
for automatisk variabel 
dosering. TaskDoc® Pro 
er enkel og intuitiv.

Innstillingene er lett tilgjengelige 
med to berøringer eller sveip 
over skjermen på armlenet 
SmartTouch. En bedre livskvalitet 
er lett tilgjengelig – bokstavelig 
talt.

Hvis du velger en Active, kan du 
ha SmartFarming-funksjonene og 
kontrollere dem via SmartTouch 
Extend-skjermen.

Valtra Guide hjelper deg med 
å forbedre effektiviteten, 
redusere overlapping og 
forbedre førerkomforten, uansett 
gårdsstørrelse. Valtras berømte 
brukervennlige Smart Farming-
løsninger er tilgjengelige i Versu 
og Active-modeller.

SMART 
TEKNOLOGI ER 
INNEBYGGET
Valtra Smart Farming er et sett med 
teknologier som fungerer sømløst 
sammen – Valtra Guide, ISOBUS, 
Seksjonskontroll, Variable Rate Control 
og TaskDoc®. Et sentralt designprinsipp 
for våre teknologiløsninger er 
brukervennligheten.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect er en telemetri-løsning 
som kontinuerlig registrerer traktoraktivitet 
og GPS-bevegelser. Systemet kan vise 
historikk og sanntidsdata på mobilenheten, 
og du kan når som helst, og hvor som helst, 
få tilgang til dataene. Disse dataene gjør at 
du og din Valtra servicepartner kan forutse 
vedlikeholdsbehov og reagere raskere for 
å løse mindre problemer og unngå ekstra 
besøk til autorisert servicesenter.

Connect er standard på Versu og 
tilleggsutstyr på HiTech- og Active-
modellene.

AGCO telemetri for kunde  
Fullt kunde- og brukerdrevet 
brukeropplevelse

SMARTTOUCH BRUKER INTERFACE PÅ VERSU

Enkel navigering i menyen. Navigasjon er logiske og enkle å finne 
ved enkle sveipebevegelser. Alle 
innstillinger lagres automatisk i minnet.

Den 9” store touch skjermen har store 
lettfattelige ikoner for innstillinger og 
funksjoner.

Du kan selv velge hvordan du vil 
betjene de hydrauliske funksjonene, 
inkludert hydraulikk foran og bak, 
trepunktshydraulikk foran og bak og 
frontlaster.

Det er enkelt å konfigurere 
arbeidslysene med 9-tommers 
berøringsskjerm. Det er også av/på-
brytere for arbeidslys og blinklampe i 
armlenet.

Profiler for fører og redskaper som 
enkelt kan endres fra hvilken som helst 
skjermmeny. Alle innstillingene som 
endres vil bli lagret under den valgte 
profilen.

1. Utformingen muliggjør enkel 
spakbevegelse i alle fire retninger

2. Tre hydraulikkventiler kan 
betjenes via joystick

3. Ytterligere fire ventiler betjenes 
med lineære spaker. 

4. Utformingen av knapper 
og brytere er gjort med en 
funksjonell tilnærming. Derfor 
har knapper med forskjellige 
funksjoner også forskjellig 
utseende.

5. Tre programmerbare (M) 
minneknapper for enhver 
traktoroperasjon (U-pilot).

6. Vendegirfunksjon via 
kjørespaken.

7. Ingen ekstra skjermer – Auto-
Guide og kamera er integrert i 
SmartTouch-skjermen.

8. Bakre trepunktshydraulikk: Den 
brukervennlige begrenseren gjør 
selv de minste justeringer enkel 
og presis.

9. Funksjonell struktur på armlenet 
gir god grep selv på humpete 
veier og i ulendt terreng.

VALTRA  
SEKSJONS-
KONTROLL
Med VALTRA 
seksjonskontroll styres 
traktor og redskap 
automatisk med stor 
presisjon og doserer 
ønsket mengde gjødsel 
og såfrø til hver del av 
hvert felt. Dette hjelper 
deg med å redusere 
innsatskostnadene, 
forbedre avlingen 
og maksimere 
fortjenesten.

FØRSTE  3 ÅR GRATIS FOR MED VERSU
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ACTIVE
• Revolusjonerende Powershift: 6PS 

(6 Powershift-trinn)

• Lastfølende hydraulikk med 3* me-
kaniske spoleventiler

• Valtra ARM armlene

• 4 modeller G105-G135

HITECH
• Revolusjonerende Powershift: 6PS 

(6 Powershift-trinn)

• Hydraulikk med åpent senter med 3* 
mekaniske spoleventiler

• Midt-spesifisert armlene

• 4 modeller G105-G135

VERSU
• Revolusjonerende Powershift 6PS (6 

Powershift-trinn)

• Lastfølende hydraulikk med 4*  
elektroniske spoleventiler

• Valtra ARM armlene

• 4 modeller G105-G135

USLÅELIG VALTRA 
TRANSMISSJONS-
AUTOMATIKK
Myke, presise retningsendringer med Valtra vendegir. 
Alle G-serie-modeller har integrert parkeringsposisjon 
og AutoTraction som gir jevn oppstart. Den nye 
6-trinns Powershift gir enda flere hastighetsvalg. 
Den revolusjonerende Valtra-automatikken inkluderer 
funksjoner som automatisk girskift – AUTO1 har 
kjørepedalfunksjon og justerbar motorbrems, mens 
AUTO2 gir føreren frihet til å velge skiftgrenser. Det er 
også en bakkeholdefunksjon integrert i alle modeller i 
G-serien. I tillegg har vår toppversjon-en CVT-lignende 
kjørespak-funksjon.

Valtra Powershift er den smidigste 
transmisjonen på fire hjul. Ta 
foten av kløtsjen og du kjører din 
Powershift-traktor automatisk – 
som en CVT. I auto-modus skifter 
transmisjonen automatisk, basert 
på akselerasjon og momentbehov 
– dette gir alltid den beste 
drivstofføkonomien. Valtra Versu 
har en revolusjonerende, patentert 

hydraulisk assistent. Denne gir større 
volumstrøm fra hydraulikkpumpen 
ved at motorturtallet økes samtidig 
som transmisjonen girer tilsvarende 
ned. Ingen andre Powershift-
transmisjoner kan gjøre dette! Finnes 
også i Active og Hitech med el-
betjente hydraulikkventiler foran.

10VALTRA-TRANSMISSION – AUTOMATIKK-FUNKSJONER



NYE STAGE V
KOMPAKTMOTORER

Som et kraftverk fra Valtra-traktorer 
– med 70 års erfaring, tilbyr 
AgcoPower kompakte motorer 
stor effekt og høyt dreiemoment. 
Den kompakte 4,4 l-motoren med 
små dimensjoner muliggjør et lavt 
panser med god sikt. Alt-i-ett-
etterbehandlingssystemet renser 
eksosen i henhold til STAGE 

V-standarder. Den kompakte 
enheten er plassert på høyre side 
av traktoren, under førerhuset, der 
den ikke bare holder eksosgassen 
ren, men også siktfeltet åpent. 
Høyt plassert luftinntak gjør at 
ren, kald luft kan komme inn med 
redusert begrensning.

G-serien er bygget fra grunnen av 
som en 4-sylindret traktor.
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DIN BESTE
TRAKTOR-
OPPLEVELSE
Du jobber hardt. Arbeid i utfordrende og mangfoldige 
miljøer, “fem jobber samtidig”, mange, lange 
timer og store avstander. Det er vår jobb å gjøre 
traktoropplevelsen til den aller beste. Vårt 
enkle Connect, Care & Go-servicekonsept tilbyr 
uovertruffen praktisk funksjonalitet som letter den 
daglige driften og vedlikeholdet uten å legge til 
kostnader for eieren. Den beste traktoropplevelsen 
er ikke bare maskinen eller øyeblikket du kjøper den 
– vi, våre partnere og vårt enorme forhandlernettverk 
er her for å hjelpe deg gjennom hele livssyklusen til 
traktoren.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

DU KAN SLAPPE AV.
DU HAR FULL 
KONTROLL.
Vi tror på en sømløs forbindelse mellom våre 
kunder, forhandlere, maskiner og Valtra-fabrikken. 
Når du er tilkoblet, kan du slappe av med Valtra 
Care i 5år eller opp til 4200timer. Vi tar vare på 
deg, så du kan ta vare på din virksomhet.

HOLD KONTAKTEN HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST.
Ved å velge Valtra har du tilgang til et lag av dyktige fagfolk 
som hjelper deg med å få mest mulig ut av virksomheten 
din. Du kan kontakte din lokale brukerstøtte via vår online 
kundeportal som også gir deg tilgang døgnet rundt 
til opplæringsprogrammer, kontraktsinformasjon og 
servicetilbud for maskinene dine. Valtra Connect registrerer 
kontinuerlig traktoraktivitet og GPS-bevegelser. Systemet kan 
vise historikk og sanntidsdata på mobilenheten, og du kan 
når som helst, og hvor som helst, få tilgang til dataene. Disse 
dataene gjør at du og din Valtra servicepartner kan forutse 
vedlikeholdsbehov og reagere raskere for å løse mindre 
problemer og unngå ekstra besøk til autorisert servicesenter.

DU KAN SLAPPE AV
Med Valtra Care garantikontrakter får du den ultimate 
trygghet mot ekstra reparasjonskostnader (gjelder ikke for 
slitedeler). Valtra Care gir deg mulighet til å sikre deg mot 
store uventede kostnader når du kjøper en Valtra traktor, eller 
når standardgarantien utløper. Alle G-serie traktorer i Norge 
har Valtra Care i 5år og opp til 4200timer.

MAKSIMAL TILGJENGELIG DRIFTSTID
Få full oversikt over kostnadene når du kjøper en Valtra-
maskin, og sørg for optimal ytelse samtidig som du 
garantert effektivitet og maksimering av restverdien! Valtra 
Go service sikrer regelmessig og grundig vedlikehold – 
noe som vil forlenge den pålitelige driften av din Valtra. 
Vedlikeholdskostnader er små sammenlignet med 
reparasjonskostnader som kan oppstå som følge av 
manglende vedlikehold. 

CONNECT
TRAKTORDATA, 

INFORMASJON OG 
TJENESTER.

CARE
FABRIKKUTVIDET 

GARANTI.

GO
VEDLIKEHOLDS-

KONTRAKT.
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FINANSIELL 
STABILITET MED 
KOSTNADKONTROLL
Det er ikke to gårder som er nøyaktig like. De 
har hver sin unike egenskaper og individuelle 
utfordringer. Derfor tilbyr vi en fleksibel 
løsning som hjelper deg med å holde deg 
oppdatert på kostnadene dine.

Pengestrømmen på en gård 
kan ofte være uforutsigbar 
og påvirket av mange 
eksterne faktorer. Årstider 
er forskjellige og prisene 
varierer, så det kan være 
vanskelig å holde seg 
oppdatert på økonomien. 
For å få suksess og ha ro i 
sinnet, trenger du finansiell 
stabilitet og full kontroll over 
kostnadene.

Maskiner og utstyr er både 
en viktig del og en stor utgift 
for enhver gårdsdrift. Valtra 
G-serie har innovative Smart 

Farming-funksjoner, den 
viktigste nøkkelen til å være 
kostnadseffektiv og effektiv 
sammen med Connect, 
Care og Go.

Finansieringen av en Valtra-
maskin er nå enklere og mer 
fleksibel enn noen gang før. 
Med Buy, Rent, Lease-
programmet som tilbys 
av AGCO Finance, gir vi 
deg sjansen til å bygge en 
finansieringsløsning for å 
dekke dine behov.

LET’S TALK MORE!

LEASE
LEASE MED ELLER UTEN 

SERVICEKONTRAKT

LEIE
KORTTIDSLEIE 

INKLUSIVE TJENESTER
EIE TRAKTOR MED 

CONNECT, CARE AND OG

KJØPE
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DIN VALTRA-FORHANDLER

Hver Valtra-forhandler representerer den 
beste traktor og redskaps-ekspertise. 
De forstår både de tekniske aspektene 
relatert til traktoren, og de utfordringene 
du møter i ditt daglige arbeid. Du kan alltid 
henvende deg til din lokale forhandler og 
få den beste hjelpen til alt fra rådgivning, 
vedlikehold, reparasjon og reservedeler til 
kjøp av nytt utstyr. Valtra-forhandlere er 
uavhengige forretninger. AGCO reviderer 
sine forhandlere hvert år for å sikre at du får 
best mulig service.

ORIGINALDELER OG TILBEHØR AV HØY 
KVALITET – ALLTID TILGJENGELIG

Valtra’s omfattende reservedelsystem 
leverer de delene du trenger så raskt som 
neste morgen! Dette hjelper deg med å 
holde traktoren din produktiv midt i travle 
vår- og høstsesonger. AGCO Parts etiketten 
sikrer at du får originale Valtra reservedeler 
som er grundig inspisert og testet.

AGCO GJØR DEM USLÅELIGE,  
VI GJØR DEM RIMELIGE.

Hos AGCO Finance skreddersyr vi din 
personlige finansieringsløsning basert 
på kontantstrøm og drift. Fortell oss hvor 
mye du har råd til på månedsbasis, og 
vi vil opprette en fleksibel betalingsplan 
i henhold til dine forretningsbehov, og ta 
hensyn til sesongvariasjoner.

For å toppe tilbudet tilbyder vi også 
finansieringstjenester som leasing, utleie 
og forsikring. Tjenestene varierer fra land til 
land, så sjekk nærmeste forhandler for hva 
som er tilgjengelig. 

VALTRA TEAM 

Valtra Team er vårt kundemagasin som 
publiseres to ganger i året. Hver utgave 

inneholder nyttig informasjon om de nyeste 
innovasjonene, inkludert de nyeste og mest 
effektive arbeidsmetodene. Du kan også få 
tilgang til magasinets arkiver på Internett og 
lese artiklene som interesserer deg mest fra 
år 2000 og opp til siste utgave.

AGCO ACADEMY 

Traktorer og tilhørende teknologier, spesielt  
presisjonsteknologi, utvikler seg i et raskt 
tempo. Valtra Academy lærer kontinuerlig 
opp Valtra-forhandlere og servicepersonell, 
slik at du får førsteklasses og oppdatert 
ekspertise fra dag én.

VALTRA COLLECTION 

Valtra Collection tilbyr høykvalitets klær og 
tilbehør til arbeid og fritid. Materialene og 
detaljene er nøye valgt. Klærne gjenspeiler 
Valtra’s moderne designspråk, med lette, 
men ekstremt slitesterke materialer som 
kombinerer stil og funksjonalitet.

Savner du en Smart Farming funksjon? Ettersom Valtra Guide 
er nøkkelen til SmartFarming-verdenen, åpnes det for mange 
muligheter. Når du utstyrer din Valtra-traktor med Valtra Guide 
på kjøpstidspunktet, kan du også utstyre den med andre 
Smart Farming-funksjoner. Du kan gjøre dette enten når du 
kjøper traktoren eller ved en senere anledning når du har 
behov for de nye funksjonene. Kontakt din lokale forhandler 
for priser og mer informasjon om oppgradering av Smart 
Farming-funksjonene.

LÅS OPP
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KOMFORT TECHNOLOGY PRO
Komfortpakken tar komfortsonen din 
til et annet nivå. Denne pakken er 
tilgjengelig for alle HiTech-, Active- og 
Versu-modeller i G-serien. Tilleggsutstyr 
inkludert i Comfort-pakken:

• Forakselfjæring

• Avfjøret førerhus og sete, luftfjæring +

• Premium eller Premium+ LED 
arbeidslys

• Automatisk ryggelys

Technology Pro-pakken er toppen av 
serien og inkluderer alt du trenger for 
Smart Farming. Technology Pro-pakken 
er tilgjengelig for alle Active- og Versu-
modeller i G-serien. Tilleggsutstyr som 
er inkludert:

• Sporfølgingassistent

• Presisjonslandbruk: Ett av 4 
seksjonskontroll eller seksjonskontroll 
og variabel mengde

• SmartTouch Extend

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGY
Teknologipakken legger til funksjoner 
som gjør tilkobling og betjening av 
G-serien og redskapene dine enklere 
og mer produktive. Teknologipakken er 
tilgjengelig for alle Aktive- og Versu-
modeller i G-serien. Tilleggsutstyr 
inkludert i denne pakken:

• Full Valtra Guide: ett av fire alternativer 
med Novatel- eller Trimble-antenne

• ISOBUS bak

• Advanced (Asr, med radar) (gjelder kun 
Versu)

• Strømuttak

PAKKER MED 
TILLEGGS-
UTSTYR
Vi tilbyr ferdige tilbehørspakker 
for enkelt valg av funksjoner du 
trenger på din G-serie traktor

Tilbehørspakkene spenner fra forbedrede 
komfortfunksjoner og enklere håndtering 
av applikasjoner helt til avanserte 
landbruksteknologier.

I tillegg kan du kompletere din arbeidsmaskin 
med frontlasterpakker og fullføre med Valtra 
Unlimited-tilpasningmuligheter.

Ta en titt og se hvilken tilbehørspakke som 
passer best for dine behov.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT- 
LASTER

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  TILPASS TRAKTOREN 
TIL DINE BEHOV

2.  VELG DIN 
FRONTLASTER

1.  VELG DIN 
TILBEHØRSPAKKE VALTRA 

UNLIMITED
FRONTLASTERE
G-serien er utmerket for arbeid med frontlaster, og 
frontlasterpakken er her for å løse denne oppgaven. 
Traktorens gode sikt og lite svingradius kompletteres perfekt 
av denne pakken med tilleggsutstyr som inkluderer:

• Fabrikkmontert og testet frontlaster og lasterbraketter

Du kan legge til Valtra Unlimited 
alternativer i en hvilken som helst 
alternativspakke for å skreddersy din 
traktor til dine nøyaktige behov.
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DU FINNER 
ARBEIDET. VI 
FINNER VEIEN.
Når du velger en Valtra-maskin, kan både dine traktordrømmer 
og reelle, unike krav imøtekommes og oppfylles. Valtra 
Unlimited betyr din egen individuelle traktor bygget i henhold 
til spesifikasjonene gitt av deg, med designen og komforten du 
trenger for å utføre arbeider i ethvert miljø. Enten du leter etter 
en traktor for veivedlikehold eller kommunale arbeidsoppgaver, 
eller hvis du er på jakt etter spesifikke funksjoner for husdyrhold 
eller andre formål, er Valtra Unlimited måten å oppnå dette på. 
Det er din arbeidsmaskin det gjelder.

Med Valtra Unlimited er mulighetene 
virkelig nettopp det - ubegrenset. Hva 
trenger du? Hva har du drømt om? Vi fikser 
det. Vi får det til å skje.

En spesiell lakkering kan gi traktoren 
din et særpreg som får folk til å snu seg 
etter traktoren din. Enten du trenger et 
visst fargevalg for arbeid for kommuner 
og spesielle myndigheter, eller vil la 
kreativiteten din få fritt utspill, så sørger 
Valtra Unlimited for at dine behov blir 
dekket. Innvendig kan Valtra Unlimited 
traktorer utstyres med slitesterke skinnratt 
og seter av høy kvalitet som sikrer 

kjørekomfort og gir den siste “finishen”. 
Innvendige paneler kan også tilpasses. 
Spesielle forespørsler kan også leveres 
raskt.

FABRIKKMONTERT

Alt tilbehør og utstyr montert av 
Valtra Unlimited studio dekkes av 
fabrikkgarantien, og vi leverer også service 
og reservedeler til dette utstyret.

Tilbehøret og utstyret som er tilgjengelig 
fra Unlimited Studio inkluderer ekstralys, 
sentralsmøring, stereoanlegg og mye mer.
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TEKNISKE SPESIFIKA-
SJONER FOR G-SERIEN

Se spesifikasjonstabellen for ytterligere motordata. BOOST-effekt er 
tilgjengelig for feltarbeid og veikjøring (B5 og høyere gir). Sigma Power er 
tilgjengelig for alle kraftuttakshastigheter, men ikke i 540E.

MODELL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135

DIMENSJONER MER 540/65R38 + 440/65R28

Akaselavstand [mm] 2550

Lengde (uten trepunktshydraulikk foran) 4452

Transportlengde, med trepunktshydraulikk foran 4514

Høyde, uten Valtra Guide boks, [mm] 2805

Bredde, maks. [mm] 2380

Svingradius [m] 4.36

Bakkeklaring under midten [mm] 443

Bakkeklaring bak (uten  trekkrok) [mm] 460

Vekt (fulle tanker, + fører] [kg] 5140

Vektfordeling, foran/bak [%] 41/59

Maks. totalvekt [kg] 9500

Drivstoffkapasitet, basic [l] 200

Drivstoffkapasitet, ståltank [l] 160

AdBlue, kapasitet [l] 21

Min. dekkdimensjon (bak SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Maks. dekkdimensjon (bak SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max 2525 mm

105 - 135 HK

MODELL
MAKS. EFFEKT MAKS. BOOST EFFEKT MAKS. DREIEMOMENT NM

HK kW HK kW STD. BOOST

G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Netto driftsvekt 5140 kg

Maks. totalvekt 9500 kg

Bredde, bakskjermer:

A:  skog 1858
B:  smal 2034
C:  bred  2310
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MODELL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

MOTOR

Agco Power motor 44 MBTN-D5

Antall sylindere 4

Motorvolum, (liter) 4.4

Motorturtall ved maks effekt [o/min] 2000

Nominelt motorturtall [o/min] 2200

Motorturtall ved maks. dreiemoment [o/min] 1500

* G125 Eco-modus maks. effekt ved [o/min] 1750

* G125 Eco-modus maks. dreiemoment ved [o/min] 1250

Tomgangsturtall  [o/min] 850

Tomgangsturtall (vendegirspak i P) [o/min] 700

Oljeskiftintervall (time) 600

Stage V avgassnorm Stage V

Eksosrensesystem DOC + DPF + SCR

TRANSMISJON

Antall gir 24+24R

Med krypeserie 48+48R, tilleggsutstyr 48+48R, Option

Antall gruppegir 4 (A, B, C, D)

Antall hurtiggir /område 6

Std. hastigheter ved 2200 o/min [km/t] 1.3 - 43

Topphasighet 43 km/t nås ved [o/min] 1910

*EcoSpeed-modell, 43 km/t nås ved [o/min] 1640

Laveste krypegirhastighet ved 2200 o/min [km/t] 0.11

Forakselfjæring hydraulisk, tilleggsutstyr

MODELL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

HYDRAULIKK

Løftekraft, bak, (maks. kN) 60

Løftekraft hele løfteområdet, [ kN] 50

Løftekraft hele løfteområdet, [foran, kN] option, 30

Type hydraulikk Åpent senter Lastfølende

Pumpekapasitet, maks. [l/min] 100 110

Transmisjon- og hydraulikkoljer Felles olje

Antall mek. betjente hydraulikkventiler bak 2 eller 3 --

Antall el-betjente hydraulikkventiler bak -- 3 eller 4

Antall ON/OFF-ventiler bak Tilleggsutstyr 1

Antall el-betjente hydraulikkventiler foran 2,3 eller 4

Olje tilgjengelig for redskap [liter] 24 (med ekstra påfylling …44)

KRAFTUTTAK

2 hastigheter ved motorturtall [o/min] 540@1920 + 1000@1964

3 hastigheter ved motorturtall, tilleggsutstyr [o/min] 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 hastigheter + veiavhengig, tilleggsutstyr med GS-utveksling

Kraftuttak foran, tilleggsutstyr, 
hastighet ved motorturtall [o/min] 1000@1920

BETJENING

Valtra ARM (armlenebetjening), std. STD. --

Valtra SmartTouch User Interface, std. -- STD.

Valtra Connect Tilleggsutstyr STD.

Valtra Guide utstyr -- Tilleggsutstyr
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 
Changes possible - all rights reserved.

Du tøyer grensene hver dag.

Du jobber i utfordrende miljøer, klima og landskap.
Du jobber hardt, legger inn mange og  lange timer og kjører store avstander.

Du har oppgaver som krever fart, kraft og presisjon.

For å ha full kontroll, fortjener du en visjonær partner.
For å alltid være tilkoblet, trenger du den smarteste maskinen.

Derfor stoler du på Valtra.

Vi jobber hardt for å gjøre hardt arbeid lett
Vi finner nye måter å løse dine utfordringer på.

Vi lager maskiner som er tøffe på utsiden og smarte på innsiden.

Maskinene våre er bygget for å vare.
Bygget for å jobbe. Bygget for deg.

er en verdensomspennende 
merkevare for AGCO.


