
A SERIE
75 - 130 HK

YOUR
WORKING
MACHINE



A 
WORKING 
HERO.
Jorden er livet ditt.
Gården er fundamentet ditt.
Avlingen er lønnen din.
Traktoren er verktøyet ditt.

Derfor har du 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 en ekstra innsats.
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.
Skaff deg en Valtra.
Your Working Machine.
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VÆR FORSIKTIG 
MED HVA DU 
ØNSKER DEG.
KANSKJE BLIR 
ØNSKET OPPFYLT.
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Vi sier ikke så mye, men vi lytter. Derfor kjenner vi våre 
kunder. Vi vet hvordan det er å jobbe dag og natt, 
sommer og vinter. Vi vet hvordan vi balanserer oppgaver 
og krav uten å gå på kompromiss med noen av dem. 

Og vi vet hva de tre viktigste egenskapene du ser etter 
når du velger en Valtra er:

Den må være pålitelig, hver dag, år etter år. Den må 
være lett å bruke når du jobber tungt. Den må ha de 
laveste samlede driftskostnader.

Slik bygger vi den nye 4. generasjons Valtra A-serien. 
Den har mange av de samme funksjonene om 
storbrødrene, N- og T-seriene, men er svært kompakt. 
Den er gøy å kjøre, er lett, smidig og leverer kraft 
til bakken i tillegg til å ha mye krefter til å håndtere 
moderne redskaper.
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DU FÅR DET DU BETALER FOR
OG MER TIL.
Du jobber hardt for å tjene penger og krever å få mye igjen når du 
bruker dem. En traktor i A-serien gjør at hver krone teller. A-serien er 
din arbeidsmaskin hver dag, og enhver årstid. Valtras fullt modulære 
utforming betyr at den kan tilpasses dine behov. Modulene fungerer 
som byggeklosser som brukes for å sette sammen traktorene og som 
gir en meny med produktspesifikasjoner som er nøye utformet for å gi 
deg maksimal verdi. Du kan enkelt bygge en Valtra A-serie som passer 
til ditt behov. Med A-serien trenger du ikke jobbe hardere, fordi du 
jobber smartere. 
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Pålitelig år etter år
Vi vet at skal en jobb gjøres rett, må vi gjøre den selv. Derfor 
lager vi alle hovedkomponentene til traktorene selv. Vi har 
selv designet og konstruert det intelligente chassiet, den 
robuste girkassen og førehuset med god plass. AGCO 
Power, ”Sisu”, har vært Valtra-motoren i mer enn 60 år. Det 
er motoren som definerer standarden innen bransjen for 
pålitelighet. 

Lett å bruke uansett oppgave
A-serie gir kraften som trengs for å trekke en plog og er 
smidig nok til å mate dyrene. Den har god nok sikt til å utføre 
presisjonsarbeid og er allsidig når du bruker redskap som 
krever stor kraft. Girkassen kan ikke bli enklere å bruke. 
Trakoren er kompakt utvendig, men med masse plass i 
førerhuset. Daglig vedlikehold er enkelt: det tar nesten ikke 
noe tid å sjekke drivstoff, olje og andre væsker. 

Lave totale eierkostnader
De totale eierkostnadene handler om det store bildet og de 
små detaljene. Det viktige er å ha en maskin som er robust og 
slitesterk og som er bygget for å håndtere arbeidsoppgavene. 
Vi har jobbet videre med å utvikle innovativ teknologi og 
tjenester som reduserer dine kostnader. SCR-only AGCO 
Power-motoren er den mest kostnadseffektive på markedet. 
Valtra A-serie leveres med Valtra Care garanti som standard, 
5 år eller 2500 timer, avhengig av hva som inntreffer først. 
AGCO Finance hjelper deg å finne den optimale løsningen 
i forhold til investeringen. Og Valtra-forhandleren står alltid 
klar til å sikre full ytelse og den beste gjensalgsverdien til 
traktoren.

Alle har 12+12R transmisjon med seks gir i hver av de to gruppene og valgfritt krypegir.
M-chassiset er også tilgjengelig med HiTech 4-transmisjonen med fire serier og fire powershift-gir samt krypeserie som tilleggsutstyr.

Motoreffekt 75, 85 eller 95 hk
Ny tresylindret Compact-serie motorer fra
AGCO Power
Akselavstand 2250 mm
Valtra PowerShuttle (eller mekanisk vendegir) 
Transmisjon 12+12R
Svært enkel å bruke

Motoreffekt 100 eller 110 hk
Ny firesylindret Compact-serie motorer fra
AGCO Power
Akselavstand 2430 mm
Valtra PowerShuttle (eller mekanisk vendegir) 
Transmisjon 12+12R
Valtra HiTech 4 med kløtsjfri 16 + 16R transmisjon
Svært enkel å bruke

Motoreffekt 120 eller 130 hk
Ny firesylindret Compact-serie motorer fra
AGCO Power
Akselavstand 2500 mm
Valtra PowerShuttle (eller mekanisk vendegir) 
Transmisjon 12+12R
Svært enkel å bruke

75–95 hk, S-chassis 100 og 110 hk, M-chassis 120 og 130 hk, L-chassis

BYGG DIN EGEN VALTRA A-SERIE
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VELG DIN MODELL. 
SPESIFISER TILBEHØR 
OG SPESIALISERTE 
FUNKSJONER. MULIGHETENE 
ER UBEGRENSET. 
Det er hundretusenvis av traktoreiere med tusenvis av 
fullstendig ulike oppgaver. Derfor gir Valtra Unlimited deg 
ubegrensede muligheter for løsninger. Det handler ikke 
bare om å velge en ny farge, eller en ny funksjon. Det 
handler om nye muligheter, om å finne nye måter å være 
profesjonell og produktiv på. Uansett om det er innen 
landbruk, skogbruk, kommunal, entreprenør, logistikk eller 
rett og slett en annen type bransje, med riktig utstyr kan 
alle Valtra-traktorer bli en Unlimited flerbruks-maskin som 
gjør fremtiden din lysere.

The sky`s no limit!
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STORE IDEER
I EN KOMPAKT 
INNPAKNING.
A-serien har mange av de samme funksjonene 
som de prisbelønte storebrødrene, samtidig 
som den har kompakte mål som gir utmerket 
anvendelighet og er lett å håndtere.  Ideen der 
form følger funksjon er utgangspunktet for 
utformingen og produksjonen av alle delene til 
den nye traktoren. Som vanlig har vi ikke gått 
på kompromiss under perfeksjonering av våre 
minste maskiner.
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UTFORMET MED TANKE PÅ Å VÆRE 
PRAKTISK
Skandinavisk design handler om mye mer 
enn hvordan ting ser ut. Det handler om 
smarte løsninger som gjør den daglige bruken 
lettere og mer effektiv uten at det skal koste 
mer. Det kileformede førerhuset hjelper deg 
å komme deg rundt i trange gårdstun samt å 
få vekk vann og snø eller greiner. For å gjøre 
multitasking-jobber enklere, kan A-serien 
leveres med den berømte Valtra Powershuttle 
med den integrerte og brukervennlige 
parkposisjonen. Rattstillingen kan enkelt 
justeres ved å trykke på en pedal.  Enklere 
tilgang til førersete blir det ikke!
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PRISBELØNT
UTFORMING SOM 
TELLER.
Helt nytt førerhus gir et moderne og komfortabelt 
arbeidsmiljø for deg, med lange dager ute på 
åkeren. Nå har A-serie førerhuset også kommet 
etter, de prisbelønte N- og T-serien med sikt, 
komfort og plass som er ledende innen sin klasse. 

UTFORMET MED TANKE PÅ SIKT
Det nye førerhuset med seks stolper er utformet med 
utmerket 360-graders sikt dag etter dag.
Vi kaller det konseptet 365-dagers sikt:
• Den unike A-stolpedesignen forbedrer sikten 

forover. 
• Frontruten som bøyer seg oppover og det store 

takvinduet (valgfritt tak med god sikt) gir utmerket 
sikt ved bruk av frontlaster.

• De kompakte målene til eksosrense systemet, gjør 
at A-serien har et skråpanser med 4. generasjons 
utseende og med markedets beste sikt foran og 
ned.

• Perfekte arbeidslys, sammen med kjørelys oppe 
og nede, som er ledende på markedet.

• Stort bakvindu og kort tak gir utmerket sikt 
bakover, spesielt med setet som kan dreies 180° 
til spesielle oppgaver som f.eks. innen skogbruk.

UTFORMET MED TANKE PÅ KOMFORT
Ledende ergonomi innen sin klasse samt lavt 
støynivå med kun 75 dB, sikrer komfort under 
alle forhold. Den er 25 cm bredere, men kun 3 cm 
lengre enn sin forgjenger. Det kompakte førerhuset 
som samtidig er romslig, gir mer plass der den 
trengs. Førerhuskonstruksjonen er smal foran som 
bidrar til å kunne navigere på trange steder som 
f.eks. uthus eller tett skog. På linje med førerens 
skulder er førerhuset bredt for å gi maksimal 
arbeidskomfort og masse lagringsplass. Smart 
design betyr også plass til et godt passasjersete. 
Den valgfrie varmeenheten nede til føttene skaper 
større velvære på kalde dager om vinteren, på 
samme måten som klimaanlegget gjør når det er 
varmt om sommeren. For ekstra komfort er HiTech 
4-modellene tilgjengelige med førerhusfjæring som 
tilleggsutstyr.

UTFORMET MED TANKE PÅ SLITESTYRKE 
Rammedesignet til førerhuset er basert på kurvede 
profiler, likt deler brukt i bilindustrien. Dette fører 
til en stivere konstruksjon uten vibrasjon og ekstra 
støy. Topp byggekvalitet sikrer også tette dører 
og vinduer og gir et solid grunnlag for resten av 
komponentene i førerhuset.
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UTFORMET
MED ET MÅL.
A-seriens førerhus tilbyr det 
mest raffinerte førermiljøet i sin 
klasse. Kvalitetsmaterialer og 
design er tydelige i alle detaljer 
fra den nøyaktig konstruerte, 
nye rammekonstruksjonen til det 
moderne instrumentpanelet. Det 
finnes både analoge og digitale 
display med avanserte funksjoner 
som bl.a. ytelsesskjerm for å holde 
deg oppdatert med drivstofforbruk 
og bearbeidet areal.

1. Trykkbryter for gruppegir 
2. HiShift-bryter 
3. Powershift med trykkbryter 
4. Bryter for automat-giring
5. Bryter for krypegir
6. Håndgass
7. Testbryter for tilhengerbremser
8. Minneknapp for motorturtall
9. Bryter for firehjulstrekk (4WD)
10. Bryter for differensialsperre
11. Spak for eksterne hydraulikkventiler
12. Joystick med trykknapper for 3. og 4. 

funksjon.
13. Bryter for frontlaster, på/av
14. Hydraulisk redskapslås for frontlaster 
15. SoftDrive for frontlaster  
16. Bryter for sammenkobling av 

hydraulikkpumper (98 liter)”

Førerplass
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Valtra-traktorer leveres med fabrikkmontert frontlaster, sømløst 
integrert med chassiset på monteringslinjen. Dette sikrer kontroll av 
monteringskvaliteten og ergonomien. Fordi frontlasteren er en integrert del 
av traktorens design, har frontlasteren ikke noen innvirkning på traktorens 
svingradius. Det romslige førerhuset på A-serien er designet for å gi 
utmerket sikt under frontlasterarbeid, og takvinduet (tilleggsutstyr) øker 
sikten ytterligere oppover.

Vi mener A-serien er den beste lastertraktoren på markedet. Det er ingen 
overraskelse at mer enn halvparten av Valtra A-serie traktorene bestilles 
med frontlaster montert på fabrikken.

FRONTLASTER MONTERT
PÅ FABRIKKEN.
UTFORMET SOM PERFEKT
TILBEHØR TIL
DIN ARBEIDSMASKIN.
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KRAFTIGE SAKER. Denne robuste, slitesterke arbeidshesten er lett å vedlikeholde. 
Valtra A-serie er med sitt moderne design et svært allsidig 
verktøy som øker din effektivitet. Om den brukes som 
hovedmaskinen eller som en del av en vognpark, leverer A-serien, 
med kombinasjonen av de helt nye AGCO POWER-motorene, det 
helt nye førerhuset og de helt nye transmisjonene som er spesielt 
skreddersydd for sektoren med 75 til 130 hk, det som serien lover. 
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AGCO POWER-MOTOR, 
DEN KOMPROMISSLØSE 
KJØREOPPLEVELSEN.

3,3-liters og 4,4-liters AGCO Power-motorer 
er kjent for sin pålitelighet, slitestyrke og 
drivstofføkonomi. De er miljøvennlige og 
stillegående, samtidig som de har høyt 
dreiemoment innen en rekke forskjellige turtall. 
Det er gøy å kjøre Valtra A-serien, og den er lett å 
håndtere med motoregenskaper uten sidestykke.
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Akkurat riktig størrelse
AGCO Power-motorene er kjent for å tilby en optimal løsning 
innen alle effektsegmenter. En av styrkene er det ideelle 
forholdet mellom moment og effekt som gir god samlet 
drivstofføkonomi (diesel + urea) og stor trekkraft samt 
utmerket slitestyrke.

SCR-only-teknologi
Vi hadde våre første SCR-utstyrte traktorer i fullskala 
serieproduksjon allerede i 2009 og har vært en 
foregangsbedrift innen SCR-teknologi siden da. Med den 
nye serien AGCO Power-motorer har vi introdusert en av 
de første motorene som tilfredsstiller kravene i Stage 4 i 
klassen traktorer med rundt 100 hk. Vi har videreført SCR-
only-teknologien, og det har ført til at vi har kunnet holde 
kundenes kostnader nede og eliminere behovet for flere, mer 
kompliserte løsninger for å rense eksosgass. 

Valtras vedlikeholdsfrie SCR-teknologi
• Muliggjør optimalisering av motoren for å forbedre 

drivstofføkonomien
• Reduserer nitrogenoksid- og partikkelutslipp
• Gir utmerket sikt pga. den kompakte størrelsen
• 100 % servicefri og uten risiko for tilstopping
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NY TRANSMISJON
OG HYDRAULIKK -
EFFEKTEN
DU TRENGER.
Det finnes to svært effektive transmisjoner som er 
tilgjengelige på A4-serien. En 12 + 12 transmisjon er tilgjengelig 
på alle modeller, mens A104 og A114 HiTech4-modellene har en 
16 + 16 transmisjon. På HiTech 4-modeller tilbys en kombinasjon 
av fire trinns powershift og robotiserte gruppegir som er en 
lettbetjent løsning for alle arbeidsoppgaver. Powershift-girene 
kan styres automatisk eller manuelt, og det gir deg mulighet 
til å forhåndsprogrammere igangsettingsgirene for forover 
og bakover, noe som gir deg den ideelle frontlastertraktoren. 
Begge transmisjonsalternativene tilbyr AutoTraction-
funksjonen (Stop and Go ved bruk av bremsepedalen) og en 
super-krypeserie som tilleggsutstyr for spesielle oppgaver.

Valtra’s berømte vendegir er en viktig del på alle versjoner, 
inkludert praktisk justering av innkoblingshastighet.
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Over 5 tonn løftekraft med fingertuppene og opptil  
100 l/min hydraulikkapasitet betyr at kompromisser ikke 
er nødvendig. A-serien er utformet for at den tøffeste 
jobben skal bli ferdig som plantagt. Dette er Valtra.  
NO TRYING, JUST DOING.
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ROLIG TIL SINNS  
MED FULL KONTROLL.

Vi tror på en sømløs forbindelse mellom våre kunder, 
forhandlere, maskiner og Valtra-fabrikken. Når du 
er tilkoblet, kan du velge de ønskede service- og 
garantipakkene for å møte dine forventninger og krav. Vi 
tar vare på deg slik at du kan ta vare på jobben din.

CONNECT 
Hold kontakten hvor som helst, når som helst
Ved å velge Valtra er du forbundet med et team 
av 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 til opplæringspro-
grammer, kontraktsinformasjon og tjenester 
rundt maskinene dine når det skulle være.
Valtra Connect telemetri-løsningen registrerer 
traktoraktivitet og GPS-bevegelser hele tiden. 
Det kan vise historikk og sanntidsdata på mo-
bilenheten, og du kan når og hvor som helst få 
tilgang til dataene. Ved hjelp av disse dataene 
kan du og din Valtra servicepartner forutse ved-
likeholdsbehov, og reagere raskere for å løse 
mindre problemer og unngå ekstra besøk hos 
ditt autoriserte servicesenter.

CARE
Total trygghet
Med Valtra Care utvidede fabrikkgaranti kan du 
finne maksimal trygghet og sikkerhet mot ekstra 
reparasjonskostnader for deler unntatt slitedel-
er. Care gir deg mulighet til å sette totalkost-
nadene når du kjøper din Valtra-traktor. Valtra 
A-serie levert i Norge, har standard Valtra Care 
i 5 år eller 2500 timer, avhengig av hva som 
inntreffer først.

GO
Maksimér din tilgjengelige driftstid
Lås kostnadene dine når du kjøper din Val-
tra-maskin og sørg for optimal ytelse, samtidig 
som du sikres effektivitet og maksimerer bruk-
tverdien på maskinen din! Valtra Go vedlike-
holdskontrakter sikrer regelmessig og grundig 
vedlikehold som vil forlenge pålitelig drift hos 
din Valtra-traktor. Vedlikeholdskostnadene er 
lave sammenlignet med reparasjonskostnadene 
som følge av manglende vedlikehold. Valtra 
Go-servicepakken inneholder alt foreskrevet 
vedlikeholdsarbeid som kan reserveres opptil 
10 000 timer for nye og brukte maskiner.

DIN EGEN VALTRA-FORHANDLER
Valtra-forhandleren representerer den beste 
traktor- og redskapsekspertisen i ditt område. 
Han forstår de tekniske sidene med traktoren 
og utfordringene du står ovenfor.
 Du kan alltid henvende deg til forhandleren 
og få de beste tjenestene som konsultasjon, 
vedlikehold, reparasjon og reservedeler til 
ditt nyanskaffade utstyr. Valtra-forhandlere 
er uavhengige foretak. AGCO reviderer 
forhandlerrepresentanten hvert år for å sikre at 
du får best mulig service.

CONNECT
TRAKTORDATA, INFORMASJON  

OG TJENESTER.

CARE
UTVIDET 

FABRIKKGARANTI.

GO
VEDLIKEHOLDS-

KONTRAKT.
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ALT DU TRENGER – ALLTID TILGJENGELIG
Valtras omfattende reservedelservice leverer delene du 
trenger så raskt som neste morgen. Dette hjelper deg 
å holde oppe traktorens produktivitet i travle sesonger 
som ved våronn og innhøsting. Etiketten AGCO Parts 
garanterer at du får originale Valtra reservedeler som er 
grundig undersøkt og testet.

INGEN BEDRE ENN AGCO,
OG TIL OVERKOMMELIG PRIS.
Vi hos AGCO Finance lager en skreddersydd løsning som 
passer din personlig økonomi basert på pengestrøm og 
drift. Fortell oss hvor mye du har råd til hver måned, og vi 
skal lage en fleksibel betalingsplan basert på dine behov 
innen din virksomhet, der vi tar hensyn til sesongmessige 
variasjoner.

Vi er en tjenesteleverandør som dekker alle områder innen 
finansiell tjenesteytelse som leasing, leie og forsikring. 
Våre tjenester kan variere etter land, derfor skal du sjekke 
vårt nettsted eller kontakte den nærmeste forhandleren 
for å motta tilbud.

VALTRA UNLIMITED
Valtra Unlimited-studioet ved Suolahti-fabrikken er viden 
kjent for sin kapasitet til å oppfylle ønskene til kundene. 
Studioet kan tilpasse alt tilbehør og utstyr som ikke finnes 
direkte på samlebåndet i den vanlige produksjonen.

Våre Valtra Unlimited-mekanikere er kvalifiserte fagfolk 
som får støtte av alle ferdighetene og ekspertisen i hele 
fabrikken. Dette sikrer et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå 
som også gjelder våre skreddersydde produkter. 
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VALTRA TEAM
Valtra Team er vårt kundemagasin som kommer ut to 
ganger i året. Hvert nummer inneholder ny informasjon 
om de nyeste innovasjonene og de mest effektive 
arbeidsmetodene. Du kan også finne tidligere utgivelser 
av tidsskriftet på Internett og kan lese artikler helt tilbake 
til 2000. Besøk www.valtra.no.

AGCO ACADEMY
Traktorer og relaterte teknologier, spesielt teknologer 
for presisjonslandbruk, utvikles raskt. Valtra 
Academy fortsetter å lære opp Valtra-forhandlerne og 
serviceteknikerne, slik at du skal få førsteklasses og 
ajourført ekspertise som du får fra Valtra-forhandleren 
som vil imøtekomme dine behov i fremtiden.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection tilbyr arbeidstøy, fritidsklær og tilbehør 
med høy kvalitet. Stoffene og detaljene velges med 
omhu. Klærne avspeiler Valtras moderne designspråk 
med lette stoffer som samtidig er slitesterke og der stil 
og funksjon kombineres. 
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
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TRAKTORMODELL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Sylindre 3 4

Standard maks. effekt, [kW] 56 63 71 75 82 89 97

Standard maks. effekt, [hk] 75 85 95 100 110 120 130

Standard Maks. dreiemoment, [Nm] 312 355 410 410 417 502 540

TRANSMISJONSALTERNATIVER

PowerShuttle X X X X X X X X

12 + 12 med 6 mekaniske hastigheter i 2 grupper X X X X X X X

HiTech4: 16 + 16 med fire trinns powerhift og robotisert 
gruppegiring

Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

Krypegir Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

MÅL

Akselavstand [mm] 2250 2430 2500

Lengde [mm] (uten vekt foran) 4078 4357 4389

Lengde [mm] (med vekt foran) 4424 4703 4735

Høyde [mm] (min. dekk SRI) 2664 2713 2713

Høyde [mm] (maks. dekk SRI) 2714 2763 2788

Høyde bakaksel senter til topp av standard tak [mm] 1963

Svingradius (spor 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Bakkeklaring FORAN [mm] (maks./min.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Bakkeklaring MIDTEN [mm] (maks./min.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Bakkeklaring BAK [mm] (maks./min.) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Vekt (fulle tanker) [kg] 3500 4000 4500

Vektfordeling F/B [%] 40/60

Maks. forakselvekt [kg] 3000 3500

Maks. bakakselvekt [kg] 5000 6400

Maks. totalvekt [kg] 6200 8500
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TRACTOR MODEL A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISJON

Girskift Mekanisk Mekanisk (Tilleggsutstyr Powershift ) Mekanisk

Antall gir uten krypinnretning 12 12 (tilleggsutstyr 16) 12

Krypinnretning (antall krypgir) Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

Kryphastighetsområde (16.9R38)* 0,14-3,06 (40 km/t versjon)

Traktorhastighet (km/t) 40 40 40

HYDRAULIKK

Type system Åpent senter

Maks. pumpeeffekt (l/min) 65 98

Antall liter hydraulikkolje tilgjengelig for redskap [l] 20 32

FORAKSEL

Foraksel svingvinkel, alle posisjoner [grader] +/- 10°

Maks. styrevinkel 55

BREMSER

Bremser, bak bremser med 4 skriver per side

Bremser, foran  –

DEKK

Maks./min. dekk SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

KRAFTUTTAK (3 ELLER 2 HASTIGHETER)

Type innkobling Elektrohydraulisk Elektrohydraulisk

540 / 540E STD Ved motorturtall: 1920/1560 Ved motorturtall: 1920/1560 (på HiTech 4: Leveres ikke)

540 / 1000 (OPT) Hitech 4 (STD) N.A Ved motorturtall: 1920/1560

540/540E/1000 (OPT) N.A Ved motorturtall: 1920/1560

TREPUNKT BAK

Maks. løftekapasitet målt i endene av trekkstengene [kg] 3000 4300 5200
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*A104 turtallsområde (SRI 800 mm) ved motorturtall 2200 o/min



DEN HELT NYE A-SERIEN,
DESIGNET PÅ NYTT SOM
YOUR WORKING MACHINE.

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tlf. +358 (0)2045 501 

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

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

Valtra er et globalt merke til AGCO. 

YOUR
WORKING
MACHINE

Importør
Eikmaskin AS, Jogstadveien 25
2007 Kjeller


