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VI JOBBER HARDT  
FOR Å GJØRE TUNGT 
ARBEID ENKELT
I over 70 år har Valtra samarbeidet med bønder for å utvikle 
pålitelige traktorer og banebrytende teknologi. Hos Valtra er vårt 
oppdrag å forstå og forutse dine behov, og å gi deg den beste 
traktoropplevelsen.
Moderne landbruk og maskinentreprenører krever allsidighet, kraft 
og presisjon. I tillegg til at du trenger krefter til å arbeide effektivt 
med ethvert redskap, krever du også en moderne maskin som 
er pålitelig, holdbar og har lave totale eierkostnader for å gjøre 
virksomheten din til en suksess.

Q-serien er en fornøyelse å jobbe med – 
den er enhver førers drøm. Den tilbyr den 
perfekte kombinasjonen av kraft, presisjon 
og ytelse for økt effektivitet og lønnsomhet. 
Q-serien er Quality – kvalitet – med stor Q. 
Det er derfor Q-sertifiserte forhandlere er 
de eneste fagfolkene som er kvalifisert til å 
betjene dine behov. De representerer den 
beste kunnskapen, servicen og ettersalgs-
støtten. Dette sikrer at du får maksimalt 
utbytte av Q-seriens gunstige totale 
eierkostnader og fordeler.

Når virksomheten din trenger en maskin 
med nok kraft til å enhver oppgave og 
ethvert redskap, leverer Q-serien: 7,4-liters 
6-sylindret motor og CVT-gir kraften 
du trenger – når du trenger det. Høyt 
dreiemoment og stor effekt gir ytelser for 
selv det aller tyngste arbeidet.

Med en høyde på bare 337 cm (med Valtra 
Guide) og med en akselavstand på 300,5 
cm er Q-serien en perfekt proporsjonert 
kjempe med perfekt stabilitet i både felt og 
transport.

DEN HELT NYE Q-SERIEN
Alt ved Q-serien er intelligent utformet 
for å gi god sikt og komfort hele dagen: 
Det komfortable førerhuset er lett 
tilgjengelig via de stødige selvrensende 
aluminiumstrinnene. 270-graders 
vindusvisker samt vindusvisker på 
sidevinduene, dynamisk skrånende panser 
og smart plassert luftinntak og eksos gir 
uhindret sikt i alle retninger.
Valtras kjente, brukervennlige 
smarte teknologi er selvsagt med 
i standardutrusningen – sømløst 
integrert i førerhuset og ergonomisk 

plassert for ultimat bekvemmelighet 
og brukervennlighet. SmartTouch-
brukerprofiler gjør det raskt og enkelt 
å bytte mellom førere og oppgaver. 
Avansert telemetri gir enkel og problemfri 
flåtestyring og FMIS-integrasjon. Data 
som deles med Q-sertifiserte forhandlere 
åpner for fjerndiagnostikk for å forutsi 
vedlikeholdsbehov – for å sikre “101 %” 
oppetid. Få mer gjort – og gjør det perfekt 
med Q-seriens kvalitet  – Quality
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INNHOLD Smart teknologi er fullt integrert i 
Q-serien. Førerhusteknologier som 
sporfølgingssystemet Valtra Guide, 
seksjonskontrollen Section Control 
med Multiboom, variabel tildeling av 
innsatsmidler – Variable Rate Control, 
vendeteigsautomatikken Valtra U-Pilot, 
vendeteigs auto-styringen SmartTurn og 
ISOBUS-funksjoner betjenes enkelt med 
det prisbelønte SmartTouch-grensesnittet 
– enklere å bruke enn en smarttelefon!

Avansert telemetri med Valtra Connect 
og teknologier som Agrirouter og 
TaskDoc Pro gjør flåteadministrasjon, 
administrasjon av oppgaver og 
arbeid med FMIS (Fleet Management 
Information System) smidig og effektivt. 
Q-serien er en brukervennlig, intelligent 
maskin bygget for profesjonelle brukere. 

Q-seriens 7,4 liters AGCO Power-
motor har nøye tilpasset slagvolum 
for denne effektklassen. Den myke, 
presise trinnløse CVT-transmisjonen 
overfører den store motorkraften til 
hjulene på en effektiv måte. Maksimal 
kraft ved lave turtall gir jevn og effektiv 
drift både i felt og transport, med en 

svært gunstig drivstofføkonomi. 200 
liters hydraulikkpumpe og 75 liter 
hydraulikkolje til eksterne oppgaver 
sikrer at Q-serien kan brukes på 
store oljekrevende redskaper. Det 
hydrauliske ECO-alternativet gjør at 
maksimal volumstrøm kan nås ved 
1650 o/min. 

7.4 L AGCO  
Power

INTEGRATED  
SMART FARMING 
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TENKER SOM EN PROFF. 
ARBEIDER SOM EN 
KJEMPE.
Kraft uten full kontroll er ubrukelig. Det kreves fokus og intelligens 
for	å	bruke	kreftene	smart	og	effektivt.	Q-serien	har	både	krefter	og	
intelligens til å takle oppgavene som kreves av proffe brukere. Den 
er et presisjonsverktøy med høy kvalitet som øker produktiviteten og 
lønnsomheten.  

1. DET BESTE UDYRET
DEN BESTE SMART FARMING TRAKTOREN I 
HIGH HORSEPOWER KLASSEN.
Quality med stor Q! Q-serien gir 
deg den jevneste turen med den 
beste drivstofføkonomien fra den 
markedsledende 7,4 liters AGCO 
Power-motoren og den mest 
velprøvde CVT-girkassen på markedet. 
SmartTouch garanterer at du har den 
enkleste kjøreturen ved å optimalisere 
og styre Q-kraften dit den er 
nødvendig.

SIDE 6-8 OG SIDENE 20-22 SIDE 26

SIDE 8 OG SIDENE 10

3.  101% OPPETID OG 
FULL KONTROLL
MASKINEN DIN AV HØY KVALITET FORTJENER 
SERVICE AV HØY KVALITET.
Kun Q-sertifiserte forhandlere 
er kvalifisert til å betjene dine 
forretningsbehov, slik at du kan 
jobbe dag ut og dag inn. De er de 
beste av de beste, og tilbyr fleksible 
økonomialternativer for fullstendig 
kostnadskontroll, ekspertkunnskap 
og 100 % tilkoblet tilgjengelighet for å 
garantere 101 % oppetid.

2. EN PROFF I 
STYRKE OG PROFITT
ET UDYR BYGGET FOR BUISNESS, 
MED KRAFTEN, INTELLIGENSEN OG 
ALLSIDIGHETEN FOR Å MAKSIMERE 
PRODUKTIVITETEN.
Vet du hvordan du kan spare 
penger? Q gjør det! Gunstige totale 
eierkostnader, allsidigheten til å gjøre 
mer og den smarte teknologien for 
å gjøre det effektivt, gjør Q-serien til 
en proff når det gjelder å maksimere 
fortjenesten.
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4. KOMFORT OG BEKVEMMELIGHET
HYGGELIG Å KJØRE, ENKEL Å BETJENE OG EN FORNØYELSE Å JOBBE MED. 
For de lange dagene i førerhuset er ingenting så behagelig som Q! 
Den fullt justerbare rattstammen og teknologien til fingerspissene i 
det lett tilgjengelige beste luftfjærende AutoComfort-førerhuset gjør 
Q-serien til en drøm å kjøre og en fornøyelse å jobbe med.

PAGE 10 AND PAGE 18

10. UBEGRENSEDE 
MULIGHETER 
PRESTISJE, PRODUKTIVITET  
OG LØNNSOMHET.
Ekte allsidighet kommer fra 
Unlimited skreddersøm til 
dine eksakte behov, økende 
fortjeneste, produktivitet og 
prestisje.

SIDE 28

5. JORDBRUK FOR I DAG  
OG I MORGEN
BYGGET FOR BÆREKRAFT
Q-serien er den smarte traktoren designet for å maksimere 
utbyttet og minimere innsatsen, og er bygget i Finland av 
det mest bærekraftige traktormerket i verden.

SIDE 20-26

9. ARBEID SOM  
DU VIL.
SPAR TID OG SPAR RYGGEN MED 
TWINTRAC.
Med TwinTrac fra Valtra  
kan du enkelt snu Q Seriens 
kjøreposisjon 180 grader og dra 
full nytte av redskaper bak og 
markedsledende sikt for å jobbe 
riktig vei.

SIDE 18

7. ARBEID PÅ FULL KAPASITET
BYGGET FOR STORE JOBBER. REAGERER MED PRESISJON.
Den store hydraulikken på 75 liter oljekapasitet og 200 
liters pumpen med ECO-alternativ er laget for å løfte store 
redskaper.

SIDE 12

6. 365 DAGER SIKT, 
NATT OG DAG
JOBB, UANSETT VÆR. 24/7.
Med 6,5 kvadratmeter glass, en 
markedsledende 270-graders 
vindusvisker og utmerkede 
arbeidslys, vil du kunne se hva du 
gjør – se godt i enhver situasjon.

SIDE 14

8.  EN KJEMPE 
MED LETTE 
FØTTER.
EN KOMPAKT TRAKTOR SOM KAN BLI 
STOR VED BEHOV
En lav egenvekt på 9200 kg gjør 
Q-serien til et kvikk og smidig 
Beist med mange hestekrefter 
som kan garantere en høy 
nyttelast på 16T!

SIDE 16
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ARBEIDER SOM EN KJEMPE: 
SMART POWER
Den kraftige motoren er bare toppen av isfjellet. De 
store	kreftene	i	Q-serien	brukes	intelligent	og	ledes	dit	
det trengs – og når det trengs. EcoPower-konseptet er 
bygget for tungt trekkarbeid. Dette sikrer at det høye 
dreiemomentet og stabiliteten i den velprøvde AGCO-
motoren brukes ved lave turtall og holdes konsekvent 
høyt i hele området fra 1500 til 1800 o/min. Maksimalt 
dreiemoment oppnås ved 1850 o/min.

Q-seriens velprøvde 6-sylindrede 7,4-liters 
AGCO Power-motor er en populær og 
velprøvd vinner fra Valtras traktor i T-serien.

Intelligente innovasjoner som enkelt-
turbo uten variabel geometri forbedrer 
effektiviteten. Den hydrauliske 
ventiljusteringen sørger for enkel og 

EN PÅLITELIG DRIFTSSIKKER MOTOR
kostnadseffektiv service. Det sofistikerte, 
men robuste eksosetterbehandlings-
systemet gir ikke bare mindre skadelige 
utslipp, men reduserer også motorstopp, 
gir jevnere gang og lavere servicekostnader. 
Uten bruk av eksosresirkulering holdes 
Q-motoren ren og effektiv. Luftinntaket er 
plassert høyt for å gi tilgang på renere luft.  

MAKSIMAL EFFEKT VED LAVE TURTALL
Spar drivstoff og sikre lavere utslipp 
uten å gå på akkord med kraften. Valtras 
lavturtalls, maks. effekt konsept, kjent 
som EcoPower-prinsippet, brukes i hele 
Q-serien. I Q305 er boostkraft alltid 
tilgjengelig. Andre modeller har en enkel 
boost-funksjon for å gi ekstra effekt når 

du trenger det mest. Transport-boost 
er fullt tilgjengelig når kjørehastigheten 
når 18 km/t, mens Sigma Power øker 
kraftuttakseffekten dersom du kjører. I Q305 
er denne funksjonen også tilgjengelig når 
traktoren står stille.
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Få mer gjort med mindre stress 
for både deg og motoren: Alle 
Q-seriene har et lavt nominelt 
turtall – 1950 o/min. Maksimal 
effekt oppnås ved lave 1850 
o/min, og effekten holdes på 
topp i hele området fra 1500 
til 1800 o/min. Takket være 
Permatorque-funksjonen, 
ved lave turtall på 1000 til 
1500 o/min har Q-serien et 
imponerende dreiemoment på 
1280 Nm! 

HØYT DREIEMOMENT
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PÅLITELIG 
TRANSMISJON
Q	Seriens	CVT-transmisjon	er	konstruert	og	
utviklet perfekt til Valtra – internt av AGCO i 
Tyskland.  

EN DRIVLINJE DU 
VIL TRIVES MED
Å kombinere en velprøvd og 
pålitelig 6-sylindret motor med en 
velprøvd, pålitelig CVT-transmisjon 
har gitt opphav til en drivlinje du kan 
stole på: Den overfører den kraften 
du trenger når du trenger den.    

EN SMART TRANSMISJON
Q-serien har myk, presis giring takket 
være den smarte CVT-transmisjonen. 
Denne gir jevn, trinnløs effektoverføring 
selv ved lave turtall. I tillegg sparer den 
drivstoff. Mer effekt når det kreves.

Drivlinjen er enkel og lett å betjene 
via SmartTouch-brukergrensesnittet. 
Transmisjonen kan betjenes i to moduser 
– manuell og automatisk. Auto-modus 
gir enestående brukervennlighet. I auto-
modus velger Q-seriens elektroniske 
transmisjons-styring automatisk lavest 
mulig turtall for å oppnå lavest mulig 

drivstofforbruk. Du jobber slik du vil, 
men overlater tenkingen til Q! Føreren 
stiller ganske enkelt inn hastigheten 
ved hjelp av kjørepedalen, kjørespaken 
eller cruisekontrollen, avhengig av hva 
som passer best for fører eller oppgave. 
Med turtallsfall-kontroll kan føreren 
endre atferden til traktoren for enda mer 
økonomisk eller intensiv drift, for enten 
å spare drivstoff eller tid, avhengig av de 
kostnadsbesparende preferansene.
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Det er enkelt å få Q-serien til å 
fungere på den mest effektive måten. 
Når det trengs mer effekt, vil motoren 
automatisk øke turtallet i auto-modus 
for å tilpasse seg belastningen. Når 
effektbehovet synker, reduseres 
motorturtallet automatisk, noe som 
sparer drivstoff.

CVT-transmisjonen har to 
arbeidsområder – A og B – som alle 
starter på 0 km / t. A er for feltarbeid 
og tunge trekkoppgaver mens B er 
ideell for veikjøring. Revershastigheten 
er opptil 38 km/t.

Len deg tilbake, slapp av og la 
Q-serien gjøre det harde arbeidet!  
CVT-transmisjonen sikrer riktig 
motorturtall for ethvert arbeid. I de 
fleste tilfeller er dette i underkant av 

1500 o/min. Dette bidrar til å holde 
drivstofforbruket lavt samtidig som 
det opprettholder kapasiteten ved å 
tilpasse seg belastningen.  
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Arbeidsområde A Arbeidsområde B
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OVERLEGEN 
FJÆRING
Hos Valtra anser vi din komfort som vårt ansvar. 
Lange dager i felt og på veien trenger ikke å tappe 
deg for krefter. Arbeidsmiljøet må være avslappende, 
trygt og komfortabelt for at du og traktoren skal yte 
det	maksimale.	Den	helt	nye	Q-serien	er	konstruert	
med føreren i sentrum – med luftfjæret førerhus og 
luksuriøse seter for å gi maksimal komfort og ergonomi 
gjennom en lang arbeidsdag. 

Q-serien kan leveres med denvalgfrie 
førerhusfjæringen AutoComfort som 
automatisk og lynraskt justerer seg til 
forskjellige kjøreforhold og situasjoner.

AutoComfort bruker Valtras CANbus-
system for kontinuerlig å kommunisere 
mellom støtdempere, posisjonssensorer 

og styreenheten. På denne måten 
justeres stivheten på støtdemperne 
konstant, basert på bevegelsesdata 
fra posisjonssensoren og informasjon 
om stillingen på vendegirspaken og 
bremsedata, levert av CANbus . Luftfjærer 
på førerhuset holder jevn høyde uavhengig 
av belastning.

KOMFORT HELE DAGEN
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AIRES FORAKSELFJÆRING
Valtra har over 25 års erfaring med luftfjærede 
foraksler. Aires luftfjærede forakselfjæring 
absorberer støt fra ujevne veier og terreng. Dette 
skåner traktor, fører, last og redskap. Pendlingen 
på +/- 9 grader og den lange fjæringsveien – 
hele +/- 50 mm – gir smidighet, høy trekkraft og 
overlegen komfort.

TOPP KOMFORT,  
UANSET VÆR
I motsetning til olje, endrer ikke luft 
viskositet om temperaturen svinger. Dette 
betyr at med Aires forakselfjæring er 
fjæringskomforten topp på alt fra varme 
sommerdager til de kaldeste vinterdagene. 

KJØRING MED LUFT
Aires-fjæringen gir deg en ekte følelse av å “kjøre 
på luft”. Systemet fungerer godt med både lett 
og tung last, også med varierende last som med 
frontlaster. I motsetning til andre traktorer med 
stor motoreffekt, er Valtra Q-serien utstyrt og godt 
egnet for tungt frontlasterbruk.

ROBUST MEKANIKK
Fjæringssytemet er uten servicepunkter 
– robust og enkelt med to luftbelger, 
automatisk nivåregulering og solide 
støtdempere. Den lange svingakselen med 
støtte i senter stabiliserer bevegelsene. 

HYDRAULISK

PNEUMATISK

bevegelse
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TUNGVEKTS-
HYDRAULIKK
Q-serien	har	kraftig	lastfølende	hydraulikk,	laget	for	arbeid	
med store redskaper med store krav til både trykk og 
volumstrøm. Den separate hydraulikkoljetanken rommer 
hele 75 liter. Ved behov kan hele volumet være tilgjengelig 
for redskaper. Det er enkelt å koble hurtigkoblinger på 
grunn av de brukervennlige trykkavlastingsspakene.

ARBEID MED FULL KAPASITET
Q-serien er en kjempe av en traktor som 
kan løfte 4800 kg foran og 10 000 kg bak. 
Standard hydraulikkpumpe leverer 200 l/
min ved nominelt motorturtall. Med ECO-
alternativet oppnås dette allerede ved 
1650 o/min. Alle hydrauliske funksjoner 

betjenes elektronisk fra SmartTouch-
grensesnittet: Funksjoner og innstillinger 
kan integreres i den omfattende, men 
brukervennlige vendeteigsautomatikken 
U-pilot.
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ENKEL TIL- OG 
FRAKOBLING
Til Q-serien kan det leveres 
et omfattende utvalg av 
tilhengerfester for ulike behov.

HYDRAULIKKVENTILER
Bak på Q-serien er det opptil 5 fullt justerbare hydraulikkventiler. Standardventilene 
har en maksimal strømningshastighet på 120 l/min. På bestilling kan det leveres 
Highline-ventiler med trykkavlastings-spak. Disse har en strømningshastighet på 
hele 140 l/min. Trykkavlastings-spaken og støvhettene gir enkel og sikker til- og 
frakobling. Volumkobling Power Beyond kan kombineres i alle alternativer.

Frontmontert trepunktshydraulikk, hurtigkoblinger foran – og til og med frontlastere 
kan betjenes med opptil 4 fullt justerbare el-ventiler. Også foran kan det leveres 
fri-retur-kobling.

TREPUNKTSHYDRAULIKK 
FOR PROFF-BRUK
Q-serien er konstruert for 
arbeid med store redskaper. 
Trepunktshydraulikk i hd-
utførelse er godt utformet, med 
nøye utformet geometri og 
100 mm kraftige løftesylindere. 
De to løftestagene har to 
posisjoner. I fremste 
posisjon har de en 
maksimal løftekraft 
på 100 kN, mens i 
bakerste posisjon 
økes denne til 108 kN.  

KRAFTUTTAK “I FARTA”
Det kraftige to-trinns kraftuttaket 
betjenes enkelt via SmartTouch-
brukergrensesnittet eller fra 
de skjermmonterte knappene. 
Kraftuttakstappen er utskiftbar.
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ARBEID LANGE DAGER. 
ARBEIDSLYS
Gjør	natt	til	dag	med	Q-seriens	omfattende	og	
smarte lysalternativer. I tillegg til den omfattende 
LED-arbeidslyspakken, er også overlegne LED-
kjørelys	tilgjengelig.	Stilige	LED-kjørelys	er	standard.

Intelligent lysautomatisering og betjening via 
SmartTouch	betyr	at	du	kan	se	hva	du	gjør,	og	
konsentrere deg om oppgaven.

FULL SIKT I 365 DAGER (OG NETTER)
Når du jobber lange timer utover kvelden, 
må du se mer enn bare det som er foran 
deg. Du må se alt rundt deg. LED-kjørelys 
oppfyller kravene til kjørelys etter offentlig 
vei. De slås automatisk av og på i henhold 
til hvilke andre lys som er valgt. De todelte 
øvre frontlyktene gir overlegen belysning og 
kan brukes både som nær- og fjernlys.

Arbeidslysene er montert rundt 
traktoren for å gi 360-graders belysning. 
De energieffektive integrerte LED-
arbeidslysene foran på Valtras ‘hockey-
stick’-form gir totalt 8000 lumen med 
belysning der du trenger det mest. 
De øvrige åtte arbeidslysene gir skarp 
belysning rundt hele traktoren.

SkyView-førerhusalternativet leveres med 
to ekstra arbeidslys bak. En annen fin detalj 
er den avtakbare lommelykten som er 
plassert inne i førerhuset.

Lyshistorien slutter selvfølgelig ikke 
der. Med en rekke ekstra arbeids- og 
sikkerhetslys tilgjengelig fra Unlimited, er 
mulighetene uendelige.
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SE HVA DU GJØR
Små, men smarte detaljer utgjør hele 
forskjellen! Som for eksempel LED-
trinnlysene som lyser opp inngangen til 
førerhuset for trygg og enkel tilgang. 

360 GRADERS SIKT DAG  
OG NATT
Integrerte arbeidslys foran, på siden, 
bak og i førerhuset er nøye plassert for 
å gi total 360 graders sikt gjennom hele 
natten. 

SIKKER OG ENKEL  
TIL- OG FRAKOBLING
Traktoren har et eget lyspunkt over 
trekkstengene / tilhengerkobling, som 
gir sterkt, klart lys for sikker og enkel til- 
og frakobling av redskap. 

BLI SETT. VÆR TRYGG.
Den helt nye Q-serien har to retningslys 
integrert i førerhuset for økt sikkerhet, 
samtidig som den gir et stilig utseende. 

SMART BELYSNING
Konfigurasjon av arbeidslys administreres raskt og enkelt  fra SmartTouch-
terminalen. Q-serien har imidlertid også flere automatiserte alternativer som 
gjør livet ditt enklere. Auto-varsellampene tennes automatisk når traktoren 
beveger seg raskere enn 25 km/t. På samme måte kobles også kurvelysene 
automatisk inn når traktoren svinger, og de bakre arbeidslysene tennes 
automatisk ved rygging. Q-seriens “følg meg-hjem”-funksjon lar arbeidslysene 
foran i midjenivået stå på i 30 sekunder etter at du forlater førerhuset. 
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EN GODT 
BALANSERT 
KJEMPE
Minimer jordpakking og maksimer avlingene. Med en driftsvekt på 
9200	kg	og	en	maks	bruttovekt	på	16	tonn,	er	Q-serien	en	smidig	
kjempe med en enorm nyttelast. Den lave høyden, den store 
akselavstanden	og	den	lette	rammen	gir	den	store	Q-serien	et	lavt	
tyngdepunkt. En rekke ballasteringsalternativer betyr at dennne 
kjempen kan bli tungt når det trengs – det er enkelt å tilpasse 
Q-serien	for	redskap	og	oppgave.	Du	kan	fordele	vekten	samtidig	
som du unngår unødvendig jordpakking. 

MINIMUM JORDPAKKING. MAKSIMAL AVKASTING:
Jorda er din største ressurs. Bedre jordhelse 
betyr større avlinger. Når jord blir pakket, 
blir den mindre porøs. Dette har en negativ 
innvirkning på drenering, utveksling av 
gasser mellom luft og jord, og til slutt jordas 
mikroliv. En sunn jordstruktur og mikroliv 
tilsvarer direkte bedre plantehelse og høyere 
avling. Å unngå jordpakking må derfor ha 
den aller høyeste prioriteres.

Q-serien er en stor kjempe, men den er 
skånsomt mot jorden. Når tunge traktorer 
kjører på fuktig jord, synker de ned og 
skaper en jordrygg i forkanten av dekket 
som skaper motstand. Lav vekt betyr at 
Q-serien synker mindre ned i jorden. I sin tur 
reduseres den såkalte bulldoserings-effekten 
– jord som bygger seg opp foran hjulet. Selv 
en liten nedsynking på 1 cm kan påvirke 
drivstofforbruket med så mye som 10 %.

Vektfordelingen er perfekt balansert 
takket være 41 % foran / 59 % bak. 
Ballasteringsalternativer gjør det enkelt å 
fordele vekten i henhold til ulike oppgaver 
og redskaper. Dette minimerer nedsynking 
og pakking. Automatisk dekktrykkregulering 
gjør det raskt og enkelt å tilpasse 
dekktrykket til forholdene (relativt høyt i 
transport, lavest mulig på jordet).

Selv lav jordpakking er skadelig over tid. 
Smarte teknologier som Valtra Guide og 
Section Control er standard på Q-serien. 
Disse teknologiene lar deg bruke de samme 
sporlinjene år etter år uten avdrift. Du får 
gjort mer med færre passeringer. Mindre 
kjøring gir mindre pakking og økte avlinger.
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RIKTIG BALLAST

BALAST ALTERNATIVER

Ballast foran fra 600 kg til 2400 kg. Med 
bukvekter kan Q-serien ballasteres for tunge, 
store redskaper – eller uten ballast for lette 
redskaper. Bakhjulsvekter kan enkelt legges til 
for å oppnå høy trekkraft.  

Bakhjulsvekt  
250 kg + 250 kg,  
på hver side

Bakhjulsvekt  
250 kg, på hver side

Bukvekter 
180kg

Motvekt 600kg Motvekt 600kg + 600kg Motvekt 2300kg
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DEN YPPERSTE 
KOMFORT
Q-serien	er	en	fornøyelse	å	jobbe	med	–	enhver	førers	drøm.	Q	er	også	
proff når det kommer til helse og sikkerhet. Kombinasjonen av utmerket 
kjøreposisjon,	store	glassflater	og	smart	plassering	av	eksosrør	og	andre	
elementer betyr at føreren har fri og uhindret sikt i alle retninger. Ikke 
mer	uheldig	vridning	og	vending	i	setet	for	å	oppnå	sikt.	I	en	Valtra	Q	
kan	du	avslutte	arbeidsdagen	i	like	god	form	som	da	du	startet.	Smarte	
designdetaljer som god oppbevaring med stor kjøleboks, kombinert 
med førsteklasses interiør og og et effektivt klimaanlegg gir et svært 
komfortabelt arbeidsmiljø.

Q-serien	byr	på	stressfri	kjøring	i	lange	arbeidsdager.	Med	integrert	
smartteknologi kan føreren dra full nytte av Valtra Guide for å navigere 
håndsfritt	gjennom	feltet.	Og	–	med	SmartTurn	snur	traktoren	også	
automatisk på vendeteigen!

Med inspirasjon fra det populære, velprøvde 
førerhuset i T-serien, har Valtra designet 
Q-serien for å være ergonomisk og gi 
føreren topp komfort hele dagen. Når du 
går inn i det luftfjærede førerhuset via 
de 4 brede, sklisikre trinnene, legger du 
umiddelbart merke til kvaliteten og alle 

de fine detaljene. 6,2 m2 glassflate gir 
uovertruffen sikt, støttet av 270-graders 
frontvisker og full 180-graders sidevisker. 
Proff-følelsen fortsetter når du sitter 
i premiumsetet med klimaanlegg 
(tilleggsutstyr), som automatisk justerer seg 
etter førerens vekt.

DESIGNET RUNDT DEG
Arbeidsmiljøet i Q-serien kan tilpasses 
fysisk og digitalt for å maksimere komfort 
og produktivitet. Rattet justeres raskt og 
enkelt ved hjelp av en pedal. På samme 
måte kan SmartTouch-førerprofiler lagres og 
enkelt hentes frem når du overlater traktoren 
til en annen fører.
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TWINTRAC 
Dra full nytte av den store 
løftekraften, den komplette 
hydraulikken og det kraftige 
kraftuttaket ved å kjøre Q-serien 
“baklengs” med det innovative 
fabrikkmonterte TwinTrac-
systemet. TwinTrac sparer 
tid og drivstoff, forhindrer 
belastningsskader og forbedrer 
effektiviteten takket være økt 
manøvrerbarhet og uovertruffen 
sikt.   

VENDEGIR
Den nydesignede 
vendegirspaken er en 
revolusjon når det gjelder 
brukervennlighet. Den vender 
automatisk tilbake til midtstilling 
etter valg av kjørestilling. Dette 
gjør det enkelt å bytte til digital 
SmartTouch-vendegirbetjening, 
noe som betyr at det ikke 
er nødvendig å koble inn 
vendegiret separat når TwinTrac 
benyttes.

SKYVIEW
Det toppmoderne Skyview-førerhuset er 
 designet for å møte kravene fra maskinentre-
prenører. Det store polykarbonatvinduet med 
vindusvisker gir uovertruffen sikt over kraner og 
sidemonterte redskaper. Førerhuset er fullsten-
dig FOPS-sikkert for økt sikkerhet. 

DEN YPPERSTE 
KOMFORT

FUNKSJONELL SITTEPLASS
Førersetet gir god komfort med bredt 
spekter av ulike justeringer. Alle tre 
setespesifikasjonsnivåene inkluderer 
oppvarming, mens den høyeste 
spesifikasjonen (Evolution) også inkluderer 
kjøling. Når passasjersetet er slått sammen, 
kan det brukes som bord. 

KLIMAANLEGG (AIRCONDITION)
Q-serien har kreative løsninger for å oppnå et 
godt førerhusklima. Varmluftventiler i gulvnivå 
varmer opp hele førerhuset. Klimaanlegget 
har luftdyser høyere oppe, dette hjelper deg 
med å holde hodet kaldt. Totalt sørger 12 
luftventiler for at frisk luft fordeles jevnt rundt 
i førerhuset.       

PREMIUM INTERIØR
Det stilige interiøret i Q-serien inkluderer 
skinnratt, mørk materialpalett og kromdetaljer. 
Lad telefonen med premium telefonholderen 
og to 18 w USB-ladeporter.  

KJØLEBOKS FOR 
VARME DAGER
Q-serien har integrert kjøleboks 
for å holde mat og drikke kjølig 
på lange varme dager. 
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TENKER SOM EN PROFF: 
SMART TEKNOLOGI
Smart	drift	og	produksjon	er	avgjørende	for	et	mer	effektivt,	lønnsomt	og	bærekraftig	
landbruk.	Vårt	innovative	og	populære	SmartTouch-armlene	legger	Smart	farming	
rett	i	fingertuppene.	Oppgaver	administreres	med	enkle	og	velkjente	sveipe-	og	
trykkbevegelser,	akkurat	som	på	en	smarttelefon...	bare	enda	enklere!	Førerprofiler	og	
oppgaver	kan	enkelt	deles	mellom	traktorer	i	en	flåte,	noe	som	betyr	at	enhver	fører	kan	
gå inn i et hvilket som helst førerhus og starte arbeidet – umiddelbart! 

INTUITIV OG ENKEL 
VENDETEIGSAUTOMATIKK
Valtra SmartTouch har markedets 
enkleste vendeteigssystem. Med Auto 
U-Pilot kan du konfigurere sekvensen 
ved å ta opp mens du kjører, eller 
programmere når den traktoren 
står stille ved å bruke den lettleste 
9-tommers berøringsdisplayet. M1, M2 
og M3-knappene kan programmeres 
for tre helt forskjellige sekvenser. 
Hver av disse kan håndtere opptil 24 
operasjoner. Alle innstillinger lagres i 
den aktuelle profilen (f.eks. pløying).

UNIK MULTIFUNKSJONELL 
KJØRESPAK
Valtras innovative og ergonomiske SmartTouch-
kjørespak gir fullt programmerbar hydraulisk 
kontroll av front- og bakmonterte redskaper. 
Den aktive tredje-funksjonen kan programmeres 
til å betjene den vanligste funksjonen mens du 
fortsatt manøvrerer med kjørespaken.  

SMARTTOUCH
Det prisbelønte Valtra SmartTouch armlenets 
brukergrensesnitt gir et komplett driftsmiljø – 
konstruert for å være ergonomisk og intuitivt.  

Det har en brukervennlig 9-tommers 
berøringsdisplay og multifunksjonsspak. Den 
multifunksjonelle kjørespaken gir ultimat kontroll 
rett i hendene på føreren. Den har en enkel og 
ergonomisk vertikal utforming. Med samme 
spak betjenes også trepunktshydraulikk, ekstern 
hydraulikk og ISOBUS-redskaper.

BETJENING AV RADIO OG BLUETOOTH
Ta anrop og administrer mediene direkte fra SmartTouch 
med telefonintegrasjon. 
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SER SMART UT – ER SMART
Med SmartTouch, SmartTouch Extend og 
A-stolpe-displayet forvandles førerhuset 
i Q-serien til en smart cockpit som viser 
all informasjonen du trenger for å arbeide 
effektivt, komfortabelt og produktivt. 

KAMERADISPLAY
Øk sikten og sikkerheten 
ved å bruke SmartTouch-
berøringsdisplayet som 
kameraskjerm for ryggekamera. 

SMARTTOUCH EXTEND - 
DOBBEL-DISPLAY
SmartTouch Extend terminal er det 
perfekte tillegget til SmartTouch for 
avanserte ISOBUS-applikasjoner. 
Konfigurer og vis ISOBUS-redskapet 
eller Valtra Guide-operasjonene 
i øyehøyde for å få et fullstendig 
bilde av driften for økt produktivitet. 
SmartTouch Extend kan også brukes 
som kameraskjerm. 

ØVRE DEL
Øverst på displayet viser viktig informasjon som 
kjørehastighet, tid, motorturtall og drivstoffnivåer, og 
prioriterer informasjonen du trenger for å arbeide effektivt 
og sikkert. Ved behov kan resten av displayet dimmes for å 
minimere distraksjoner.

MIDTRE OG NEDRE DEL
Den midtre og nedre delen viser traktorens girstatus og 
ytelse, inkludert CVT-innstillinger og cruisehastigheter. 
Føreren kan konfigurere de to nedre områdene på displayet 
for å vise informasjon som er avgjørende for deres oppgaver 
og individuelle behov.  

INFORMASJONS- 
OG VARSELLYS
Nøkkelinformasjon 
og varsellys vises i to 
rader med LED-lys, noe 
som sikrer at føreren 
umiddelbart er klar over 
eventuelle potensielle 
problemer.Dette 
øker sikkerheten og 
driftstiden. 

DISPLAY PÅ A-STOLPEN
Det store displayet på A-stolpen er plassert i øyehøyde og innen rekkevidde for 
å forbedre sikkerheten og brukervennligheten. Det lettleste displayet viser all 
traktorinformasjonen føreren trenger under arbeidet. Nøkkelinformasjon styres enkelt 
og instinktivt, med en enkel dreibar pulsgiver (“encoder”) og to knapper. På veien 
dimmer A-stolpe-displayet automatisk ned ikke-essensiell informasjon slik at føreren 
kan konsentrere seg om kjøringen.
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FINGERTUPP-
KONTROLL
Q-serien	er	en	smart	“Farming	Pro”	som	gjør	arbeidet	enklere,	raskere,	
mer effektivt og mer produktivt. Valtras smarte landbruksteknologier 
fungerer	sømløst	sammen:	Sporfølgingen	Valtra	Guide,	ISOBUS,	
seksjonskontrollen	Section	Control	med	Multiboom,	den	stedsspesifikke	
variable tildelingen Variable Rate Control, vendeteigsautomatikken 
Valtra	Auto	U-Pilot	samt	vendeteigs	auto-styringen	SmartTurn.	Alt	dette	
forbedrer nøyaktigheten, lønnsomheten og bærekraften.

Alle	smarte	landbruksfunksjoner	styres	smart	og	enkelt	via	SmartTouch-
brukergrensesnittet.	Oppgaveprofiler	kan	lagres	slik	at	det	bare	tar	noen	
få	sveip	og	trykk	for	å	starte	oppgaver.	Din	Q-sertifiserte	forhandler	
har ekspertkunnskap om smart-landbruk, og er der for å sørge for at 
funksjonene er satt opp og umiddelbart kan tas i bruk. 

Submeter

RTK

CM 0 84 122 106 141 95 133 117 15

Valtra Guide er nøkkelen til Smart Farming. Men du oppnår bedre lønnsomhet med Valtra 
Variabel mengdekontrolls nøyaktige påføringsmengde.

NØYAKTIGHET ER LIK LØNNSOMHET ALTERNATIVER FOR 
SATALITTIGNALER
Valtra tilbyr to 
mottakeralternativer for Global 
Navigation Satellite System 
(GNSS). Velg mellom enten 
Novatel Smart7 eller Trimble 
AG-482, i henhold til dine 
behov. Begge gir opptil en 
nøyaktighet på+/- 2 cm, og er 
kompatible med Valtra Guide.  
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SMARTTURN
SmartTurn fullfører auto-styringen (sporfølging) ved at systemet også tar hånd 
om manøvreringen på selve vendeteigen. Velg mellom automatiske snu-
mønstre for å minimere jordpakking, samt øke hastigheten og effektiviteten.

Vi anbefaler å kombinere Valtra Auto U-Pilot-funksjonen med SmartTurn-
funksjonen fordi da vil hver innkjøring i sporet og hver sving være helt 
konsistent. Dette eliminerer faren for unødvendige svinger og overlappinger, 
samtidig som arbeidet blir enklere og mer effektivt.

VALTRA AUTO U-PILOT 
VENDETEIGSAUTOMATIKK
Med Auto U-Pilot kan du starte 
vendeteigsautomatikken automatisk når traktoren 
kjører over en innstilt vendeteig, noe som gjør 
arbeidet både nøyaktig, presist og enkelt.

VALTRA SECTION CONTROL MED MULTIBOOM
Valtra Section Control er markedets beste system for seksjonsstyring. 
Den slår radseksjoner/bomseksjoner automatisk av og på for å 
eliminere overlappinger og glipper. Multiboom-funksjonen gjør 
det mulig å kontrollere opptil tre bommer på ISOBUS-redskaper 
samtidig. Seksjonskontroll gjør det enkelt å planlegge, lagre og hente 
frem arbeid og innstillinger for hvert felt, og gir høy presisjon, selv 
med store redskaper og ved dårlig sikt. Section Control fungerer 
med alle kompatible ISOBUS-redskaper som samsvarer med ISO 
11783-standarden og som støtter seksjonskontroll. 

VARIABLE RATE 
CONTROL
Variable Rate Control justerer 
mengdene automatisk i forhold 
til redskapen og i henhold til 
tildelingskart. Stedsspesifikk 
tildeling av innsatsmidler som 
f.eks. gjødsel sparer gjødsel, 
miljøet og gir større og bedre 
kvalitet ved at gjødsel tilføres i 
rett mengde på rett sted.
Dette skjer helt automatisk og 
mye bedre enn føreren hadde 
klart manuelt. 

ISOBUS
Med Valtra SmartTouch og ISOBUS kan du jobbe med 
alle ISOBUS-kompatible redskaper, fra alle produsenter. 

SmartTouch kobler raskt og enkelt til ISOBUS-kompatible 
redskaper, og gir den nøyaktighet og effektivitet som 
moderne presisjonslandbruk krever. 

Det er ISOBUS-standarden (ISO 11783) som gjør 
dette mulig. ISOBUS er “Plug and Play”-klargjort med 
kompatible ISOBUS-redskaper: Når du kobler redskapen 
til Valtra-traktoren, blir alle relevante maskindata lastet 
opp til terminalen med det samme.

VALTRA GUIDE
Valtra Guide er vårt automatiske 
sporfølging-system – markedets enkleste 
å bruke. Det er utviklet basert på reelle 
tilbakemeldinger fra brukere. Auto-
styringen mottar GPS-signaler og følger 
nøyaktig sporlinjer. Dette reduserer 
overlappinger og glipper, sparer tid, 
drivstoff og penger. Å minimere behovet 
for å styre, betyr at både nye og erfarne 
førere kan konsentrere seg om redskapen 
og selve arbeidet. Dette øker presisjonen 
og sikkerheten samtidig som tretthet, 
overlapping og arbeidstiden reduseres.

Med Valtra Guide er det enkelt å registrere 
og konfigurere sporlinjer og feltgrenser. 
Ved å konfigurere sporlinjer nøyaktig og 
holde seg nøyaktig til dem, reduseres total 
jordpakking, noe som forbedrer jordhelsen 
og avlingene.
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V

MASKINSTYRING
Q-serien	er	en	kjempe	av	en	traktor	–	enten	den	
arbeider alene eller sømløst som en del av en større 
flåte	av	maskiner.	Enten	du	arbeider	med	én	traktor	
eller	administrerer	en	flåte	av	maskiner,	er	pålitelighet,	
nøyaktighet og enkelhet viktig for å gjøre virksomheten 
enklere og mer lønnsom. Valtras telemetri- og data-
tilkoblingsløsninger hjelper deg å holde deg oppdatert 
på	hva	Valtra	Q	gjør	i	sanntid.	Systemet	automatiserer	
datainnsamling- og behandling for enklere rapportering og 
dokumentgenerering. 

AGCO-telemetri for kundene
Fullstendig kunde- og brukerdreven opplevelse

VALTRA CONNECT
Sync SOM EN PROFF! Hvis du er opptatt av å spare tid og penger 
for å forbedre bunnlinjen, vil Q-seriens telemetri passe deg og din 
bedrift perfekt. Valtra Connect er en telemetri-løsning som kontinuerlig 
registrerer traktoraktivitet og GPS-bevegelser. Data er nøkkelen til å ta 
informerte beslutninger. Ved å samle inn data om traktorbevegelser, 
inaktivitet og generell logistikk, kan du optimalisere planene dine og 
handle deretter. Valtra Connect lar deg overvåke en hel flåte og motta 
statusinformasjon levert til din mobile enhet i sanntid og historisk. Med 
Connect kan du lage enkle, lettleste ytelsesrapporter skreddersydd for 
den tidsrammen du selv velger. Disse rapportene kan eksporteres som 
PDF-filer for enkel deling. Få tilgang til dataene dine når som helst, hvor 
som helst. Geofencing-funksjonen varsler deg når noen av traktorene 
dine forlater et definert område, noe som forbedrer sikkerheten og 
beskytter investeringen din. Diagnosedata 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. 
Dette kan forhindre nedetid, og det lar deg planlegge servicetiden til en 
tid det passer deg best.
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Ekstern plattform for datautveksling

Matvarebransjen Rådgiver

Ekstern tjenesteleverandør

Leverandører Forhandler

Applikasjonsleverandør Entrepenør

Maskinprodunsent BondeAGRIROUTER

TASKDOC® PRO

Arbeid med ethvert redskap, og på tvers av 
forskjellige FMIS (Fleet Management Information 
System) uten problemer. Q er en Pro-lagspiller. 
Agrirouter er teknologien som driver Valtras data-
tilkoblingsløsninger. Agrirouter er et universelt system 
som forenkler dataoverføring mellom maskiner og 
landbruksprogramvare, uansett produsent eller 
leverandør. Ettersom Valtra er en pålitelig Agrirouter-
partner kan du være trygg på at Q-serien vil integreres 
fullt ut med ditt Agrirouter-kompatible Farm Management 
Information System (FMIS). Siden Agrirouter er en 
universell industristandard, kan du velge å dele 
informasjon med pålitelige eksterne partnere som 
maskinentreprenører, forhandlere og tjenesteleverandører 
for å sikre den aller beste servicen, minimere nedetid og 
maksimere tiden i feltet.

Enten du administrerer én traktor eller en flåte med 
mange maskiner, sparer TaskDoc® Pro deg tid 
med å gjøre kjedelig papirarbeid. TaskDoc Pro® er 
100 % ISOBUS-kompatibel og støtter ISOBUS-
standardene TC-BAS og TC-GEO. Systemet 
fungerer sammen med Farm Management 
Information Systems (FMIS) for å automatisere 
datainnsamling, hjelpe til med å administrere 
arbeidet, og det støtter overholdelse av et utvidet 
utvalg av lovpålagt dokumentasjon. Med TaskDoc 
Pro kan du forhåndsplanlegge smarte operasjoner 
fra kontoret – når det passer deg best. Overfør 
sikkert og enkelt nøyaktig planlagte oppgaver 
mellom datamaskinen og traktorene via en vanlig 
USB-pinne eller mobil-/mobilnettverk.

Med TaskDoc Pro gjør du mer på åkeren og 
mindre på papiret. Mens traktoren arbeider, 
registrerer integrerte kalkulatorer trådløst data fra 
traktoren og ISOBUS-redskapen, for eksempel 
arbeidsområder, drivstoffforbruk og tidsforbruk. 
På slutten av oppgaven vil alle data du trenger 
for dokumentproduksjon opprettes automatisk. 
Du får nøyaktig oversikt over utførte oppgaver 
og faktisk tildeling av innsatsmidler – levert rett til 
datamaskinen din.  Når som helst. Hvor som helst. 
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ALLTID OPPETID
Når du jobber lange timer og med stramme tidsfrister, vet du at 
Q-serien	din	vil	være	der	og	gi	deg	101	%	tilgjengelig	driftstid.	Q-serien	
er	et	høyytelses	beist	som	presterer	hver	dag.	Som	alle	profesjonelle,	
trenger	Q-serien	et	dedikert	team	bak	seg.	Vi	er	her	hver	eneste	dag	
for	deg.	Selv	før	du	kjøper	din	Q-serie	traktor,	er	din	Q-sertifiserte	
spesialforhandler der for å hjelpe deg og gi deg råd med personlig 
veiledning,	demonstrasjoner	og	skreddersydd	finansiering.	Men	
dette er bare starten. Det er vår jobb å gjøre traktoropplevelsen 
din best mulig. Vårt enkle Connect, Care & Go-servicekonsept tilbyr 
uovertruffen praktisk funksjonalitet. Velg å dele data med pålitelige 
servicepartnere, og de vil ha oversikt over tilstanden og statusen til 
maskinen	din	samtidig	som	du	gjør	det.	Sammen	kan	du	planlegge	
service og vedlikehold når det passer deg best og at du alltid vil ha 
tilgang	til	en	dedikert	Q-serie.

Du vil at Q-serien skal jobbe 
hardt for deg. Du vil ha komfort 
og bekvemmelighet. Våre 
økonomiløsninger er akkurat slik. 
De er lett tilgjengelig gjennom din 
Valtra Q-sertifiserte forhandler. 
Du får rimelig finansiering i én 
oversiktlig pakke fra AGCO Finance, 
som er den globale leverandøren 
av finansieringsløsninger for 
Valtra. Med over 30 års erfaring 
fra landbruket kan du stole på å få 
skreddersydde finansieringsløsninger 
fra bransjespesialister.

Med Rent, Buy, Lease-programmet 
kan vi bygge en finansieringsløsning 
for å imøtekomme dine individuelle 
og spesifikke behov.

Med Connect, Care & Go får du 
trygghet i å vite at servicekostnader 
er tatt med i dine månedlige utgifter. 
Du vil få en løsning som passer dine 
behov.

For å holde deg i arbeid med 100 % effektivitet, 
få mest mulig ut av produktivitetsfordelene hos 
Q-serie traktoren din, og støtte driftsbehovene 
dine, har Valtra identifisert de aller beste 
forhandlerne og servicepartnerne for Q-serien. 
Kun dedikerte Q-sertifiserte forhandlere 
er kvalifisert til å selge Q-serien. Valtra har 
satt i gang et nytt sett med standarder for 
merkevareopplevelse for alle Q-sertifiserte 
forhandlere som dekker både opplevelser ved 
maskinanskaffelse og ettersalgs. Q-forhandlere 
vil ha et tilstrekkelig stort lager av reservedeler 
med kapasitet til å skalere volumer, trene 
servicepersonell regelmessig, bruke de 

nyeste diagnoseverktøyene og følge Valtras 
kvalitetsprosedyrer for ettersalg. Q-seriens 
kunder kan forvente høykvalitet ved overlevering 
av traktoren. Vi vil sørge for at Q-serien er 
satt opp med redskapene dine og alle Smart 
Farmings-muligheter fra dag én.

Din Valtra Q-sertifiserte forhandler representerer 
den beste traktor-, redskaps- og Smart 
Farmings-ekspertisen i ditt område. Du kan 
alltid stole på din Q-sertifiserte forhandler 
for den beste servicen, alt fra rådgivning, 
vedlikehold, reparasjon og reservedeler, til 
innkjøp av nytt utstyr.

DU HAR FULL 
KONTROLL OG KAN 
SLAPPE AV

DIN EGEN Q-SERTIFISERT FORHANDLER CONNECT
TRAKTORDATA,	INFORMASJON	

OG	TJENESTER

CARE
UTVIDET 

FABRIKKGARANTI

GO
VEDLIKEHOLDS-

KONTRAKT
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DU HAR FUNNET MÅLET 
VI FINNER VEIEN

Unlimited-studioet kan tilpasse tilbehør eller 
spesialutstyr som ikke er tilgjengelig som 
standard fra vår produksjonslinje. Med Valtra 
Unlimited blir traktoren en ekte multimaskin, 
bygget i henhold til spesifikasjoner gitt av 
deg, med design, komfort og av funksjoner 
du trenger for å utføre selv de mest spesielle 
oppgaver.

Unlimited Studio ligger i Valtra-fabrikken 
i Suolahti, Finland. Alt tilbehør og utstyr 
montert av Valtra Unlimited studio er 
dekket av vår ordinære fabrikkgaranti. Vi 
leverer også service og reservedeler for 
Unlimited-utstyr. Tilbehøret og utstyret som 
er tilgjengelig fra Unlimited Studio inkluderer 

YTELSE FOR ALLE FORMÅL FABRIKKMONTERT

Det er din traktor. Uansett behov og ønsker.  
Med tilbehør og alternativer for å skreddersy 
traktoren din til arbeidet, merkevarebygging eller 
til dine drømmer: Det er alltid en grunn til å velge 
Unlimited. Hva trenger du? Hva drømmer du om?  
Vi har det. Vi får det til.  

ekstra arbeids- og varsellys, frontlastervekt, 
førsteklasses skinnratt- og seter, et 
bredt utvalg av farger, sentralsmøring, 
stereoanlegg og mye mye mer.
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Unlimited Studio har en rekke alternativer 
for å forbedre både produktiviteten og 
effektiviteten til Q-serien samt sikkerhet og 
komfort til føreren.

Unlimited kan levere automatisk 
sentralsmøringssystem som bidrar til å 
sikre at din Q-serie alltid er rett smurt. Dette 
eliminerer behovet for arbeidskrevende 
manuell smøring. Vårt intelligente sentrale 
dekktrykkregulerings-system sparer tid 
og penger samtidig som det reduserer 
marktrykk og jordpakking. Systemet 
betjenes enkelt via SmartTouch.

Unlimited har også mange 
sikkerhetsfunksjoner, inkludert LED-bjelker 
varsellys og signalpaneler.

Frontlastervekt forbedrer presisjonen og 
effektiviteten i arbeidet. Frontlastere kan til 
og med lakkeres i en matchende farge til 
traktoren! Med Unlimited ser Q-serien enda 
mer “proff” ut med en rekke standard- og 
metalic-farger, samt profesjonell dekor som 
gjør at traktoren ser like profesjonell ut som 
arbeidet den utfører. Dessuten finnes det 
mange Unlimited-alternativer som gir enda 
bedre ergonomi og komfort, for eksempel 
flytting av SmartTouch-terminalen, ekstra 
solgardiner samt en rekke slitesterke, 
profesjonelle innredninger som skinnseter 
og ratt. Med Q-serien bringer Unlimited 
Studio Quality med stor Q!

I SKOGEN
Valtra Unlimited Studio har 
spesialutstyr som oppfyller 
kommunale standarder. Dette gjør 
at traktoren kan erstatte mange 
spesialkjøretøy, slik som veihøvler 
og feiemaskiner, noe som øker 
effektiviteten og produktiviteten 
betydelig.

Unlimited har en 
rekke løsninger for å 
skreddersy traktoren din 
for skogsbruk, inkludert 
skogsdekk og LED-
arbeidslys. 

KOMMUNALDRIFT

UNLIMITED FARMING-FUNKSJONER

Med individuelt utvalgte 
funksjoner, ekstrem 
manøvrerbarhet og kraftig 
slepe- og lastekapasitet, er Valtra 
Unlimited-traktorer det perfekte 
valget for forsvarslogistikk. 

FORSVARET
Med riktig redskap, som 
ploger, feieblåsere og klippere, 
kan en Unlimited-traktor 
brukes året rundt til mange 
spesialoppgaver. 

VEDLIKEHOLD AV FLYPLASSER
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Min 5418 - Maks. 6076 mm

Q-SERIEN TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER

MODELL
74 LFTN-D5 STD

Q225-Q305

DIMENSJONER MED 600/65R28 + 710/70R38

Akselavstand (mm) 3050

Lengde (med frontmontert trepunktshydraulikk, 
transportposisjon) 5556

Transportlengde, uten frontmontert trepunktshydraulikk 5461

Høyde, med Valtra Guide-boks/telemetri, [mm] 3337

Bredde maks (mm) 2615

Venderadius (m) 6,75

Bakkeklaring midten (mm) 565

Klaring under bakaksel, uten trekkrok, mm 588

Vekt fulle tanker + fører, kg 9200

Vektfordeling foran/bak[%] 41/59

Tillatt totalvekt* (kg) 16000

Drivstoffvolum, std [l] 430

AdBlue , volum (l) 45

Min dekkstørrelse (bak SRI 925) 650/65R42 + 540/65R30

Maks dekkstørrelse (bak SRI 975) 710/70 R42 600/70 R30
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Min. 2550 - Maks. 2615 mm

230-305  HK

Skjermbredde:

A:  smal 2280 mm
B:  STD	2550 mm

Lengde:

Uten frontmontert trepunktshydraulikk  5461 mm
Frontmontert trepunktshydraulikk i 
transportstilling 5556 mm
Frontmontert trepunktshydraulikk i 
arbeidsstilling 6076 mm

Vekt:

Egenvekt 9200 kg
Maks totalvekt 16000 kg

Se spesifikasjonstabell for ytterligere motordata. Q225 - Q285: Effektforsterker er 
tilgjengelige i transport så vel som når effektforbruket fra hydraulikk eller kraftuttak øker 
og traktoren er i bevegelse.
På Q 305-modellen aktiveres effektforsterker gradvis og kan utnyttes i alle hastigheter. På 
Q 305 er effektforsterkeren aktiv med kraftuttak selv når traktoren står stille.

MODELL

MAKS EFFEKT VED 1850 O/MIN (NOMINELT TURTALL 1950 O/MIN)  

MAKS DREIEMOMENT 1500 O/MIN

AGCO 

POWER

STD. EFFEKTFORSTERKER

HK kW Nm HK kW Nm

Q225

74 LFTN-D5

230 169 1000 250 184 1100

Q245 245 180 1100 265 195 1200

Q265 265 195 1200 290 213 1280

Q285 285 210 1280 305 224 1280

Q305 305 224 1280 305 224 1280
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MODELL Q225-Q305

MOTOR

Agco Power motor – type 74 LFTN-D5

Motor ant. sylindere (volum, liter)  6 (7.4)

Motorturtall ved maks effekt [o/min] 1850

Nom. motorturtall (o/min) 1950

Motorturtall ved maks dreiemoment [o/min] 1500

Tomgangsturtall, o/min 850

Lav tomgang (vendegirspak i P) [o/min] 750

Oljeskiftintervall (t) 600

Utslipps-norm Stage V

Eksosrensing DOC + DPF + SCR

TRANSMISJON

Antall gir  CVT

Antall gruppegir 2 (A, B)

Std. kjørehastigheter (km/t) Gruppe A 0 – 28

Std. kjørehastigheter (km/t) Gruppe B 0 – 53

Bakover 0 – 38

Toppfart 43 km/ nådd ved [o/min] 1500

Toppfart 53 km/ nådd ved [o/min](tilvalg) 1500

Forakselfjæring Pneumatisk, AIRES

MODELL Q225-Q305

HYDRAULIK

Løftekraft bak.(maks kN) 100

Løftekraft hele løfteområdet, [kN] 95

Løftekraft hele løfteområdet, [Front, kN] alternativ, 42

Type hydraulikk  CCLS-hydraulikk (lukket senter, lastfølende)

Pumpekapasitet std [l/min] ved 1950 o/min 200

Pumpekapasitet ECO [l/min] ved 1650 r/min 200

Transmisjons- og hydraulikkolje  Separate oljer

Eksporterbar oljemengde[l] 75

Antall el-hydr.vent. bak STD 4

Antall el-hydr.vent. bak m/trykkavl. 4 eller 5

Antall el-hydr.ventiler FORAN 2,3 eller 4

2 kraftuttakshastigheter

2 kraftuttakshastigheter v/motorturtall (o/min)  540Ev/1577+ 1000v/1882

2 kraftuttakshastigheter v/motorturtall (o/min) 1000E v/ 068+ 036 (1000/1882)

Frontmont. kraftuttak tillegg, turtall v/ motorturtall [o/min] 1000 v/1900

GRENSESNITT

Valtra Smart Touch brukergrensesnitt-- STD

Valtra Connect 

Valtra Guide Tilleggsutstyr 

31 TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Du arbeider ikke bare hardt – du arbeider smart.

Du	arbeider	hele	tiden	med	å	forbedre	effektiviteten	i	arbeidsflyten.
Administrer virksomheten din for å være lønnsom og bærekraftig.

 Avlinger, kunder og husdyr trenger alle konstant oppmerksomhet, og tiden er verdifull.
Du forstår at du trenger krefter for å få gjort oppgavene , men du trenger også riktige 

data for å kunne gjøre det effektivt.

Enten	du	administrerer	én	traktor	eller	en	stor	flåte,	krever	du	uavbrutt	datatilkobling	
og maksimal oppetid.

Du må vite hvor maskinene dine er hen, hva de gjør, og hvordan de gjør det – alt for å 
planlegge for en effektiv og bærekraftig virksomhet.

Du trenger en partner som forstår dette og samarbeider med deg på alle trinn.

Derfor stoler du på Valtra.

Vi jobber hardt for å gjøre hardt arbeid lett
Vi lager maskiner som er tøffe på utsiden og smarte på innsiden.

Maskinene våre er bygget for å vare.
Bygget	for	tøft	ARBEID	Bygget	for	DEG

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

www.valtra.no
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtranorge 
www.facebook.com/valtranorge

Traktorene som er avbildet i denne brosjyren kan være utstyrt med spesialutstyr. 
Med forbehold om endringer. Alle rettigheter reservert.


