
VALTRA S-SERIE
290 - 405 hk

YOUR
WORKING
MACHINE



STØRRE OPPGAVER
GJØRES ENKLERE.

Jorda er livet ditt.
Gården er grunnlaget.
Avlingen gir inntekten.
Traktoren er det viktigste verktøyet.

Den heter Valtra.
Godt verktøy forenkler jobben for håndverkeren. Valtra er ditt kvalitetsverktøy 
for å få jobben gjort raskt og effektivt. Hver eneste dag. Hver eneste gang. I ethvert arbeidsmiljø.

Hos Valtra har vi alltid valgt vår egen vei – fordi vi går den opp selv. 
 “Veien blir til mens du går”. Vi nøler ikke med å gå en ekstra mil for deg. 
Vi gjør tingene på vår måte – fordi det er den beste måten å gjøre dem på. 
Og fordi vi tror på å få ting gjort.

Du kompromitterer ikke. Det gjør heller ikke vi.

Få jobben gjort.
Få tak i en Valtra.
Your working machine.
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FOR DE 
PROFESJONELLE 
SOM STILLER  
HØYE KRAV

Valtra er et internasjonalt varemerke fra Skandinavia.  
Vår Nordiske arv gjør at Valtra traktorer innfrir de 
oppgaver de er konstruert og innkjøpt for - sikkert og 
effektivt. Dette er grunnverdiene i Valtra: Individualitet, 
pålitelighet, funksjonalitet. 
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Valtra's styrke har alltid vært vår vilje til å lytte til våre kun-
der. Kundeundersøkelser viser at de tre viktigste kriteriene 
for å velge en Valtra er driftsikkerhet, lave driftskostnader 
og høy avkastning på investeringen Fjerde generasjon 
S-serie er testet under krevende forhold for å optimali-
sere tekniske egenskaper, ergonomi, servicevennlighet 
og produktivitet. Vi er trygge på at den nye S-serien vil 
imøtekomme alle dine krav, både som bruker og eier 

Bondens partner i mer en 60 år 
Valtra har bygget traktorer i mer en 60 år, og har vokst til å 
bli ett av de mest anerkjente internasjonale traktormerker 
Valtra produserer nå mer en 23.000 traktorer i året. Med våre 
røtter i Finland er alle våre traktorer et produkt av Skandi-
navisk industri og enkle tekniske løsninger Vi ble en del av 
AGCO-familien i 2004. Som den globale leder innen land-
bruksteknologi er AGCO stolt av å kunne investere i Valtra's 
sterke ekspertise og gode produkter. 

Som Valtra-kunde kan du også dra nytte av AGCO'sglo-
bale tjenester innen finansiering, utvidede garantiordnin-
ger, serviceavtaler, leasing, opplæring, bonusprogram, 
presisjonslandbruk, flåtestyringsverktøy, og det største 
distribusjonsnettverket for landbruksmaskiner. Din Valtra 
S kommer med systemer som støtter din virksomhet og 
lønnsomhet – i dag og i fremtiden. 
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HAR DU VURDERT  
LØNNSOMHETEN AV  
DIN INVESTERING?  
DET HAR VI. 

S274 AVT 270-290 hk
S294 AVT 295-325 hk
S324 AVT 320 -350hk

S354 AVT 350-380 hk
S374 AVT 370-400 hk
S394 AVT 405-405 hk

MODELLER OG MOTOREFFEKTER
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Fjerde generasjon Valtra S-serie balanserer ytelse slik 
at du får mest mulig ut av din investering – maksimum 
utbytte til minimum kostnad. Vi har konstruert en 
driftsikker maskin for deg der du kan kombinere alle den 
service du ønsker å ha. Dette forsikrer oss om at du får det 
høyest mulige utbytte av din investering.  

S-serien har alt du trenger av utstyr, men 
ikke noe unødvendig Hver eneste detalj er 
nøye tenkt ut fordi avkastningen er summen 
av konkurransedyktig teknologi, pålitelighet, 
driftskostnader, ergonomi, service og 
innbytteverdi. Dette gjør Valtra til et fornuftig 
valg blant traktorkjøpere.

Et frø av suksess er sådd
Valtra S-serie er en stor traktor og en stor 
investering som du kan være trygg på at 
gir store resultater. Dens grunnleggende 
egenskaper er konstruert for å håndtere 
selv de tøffeste oppgaver. En kraftfull 

motor, trinnløs transmisjon og en optimal 
vektoverføring sikrer effektiv ytelse. Den 
hydrauliske ytelsen er tilstrekkelig til bruk 
med tunge redskaper påmontert, enten 
det er på jordet eller i skogen. Det store 
førerhuset tilbyr et romslig arbeidsmiljø, og 
førerkomforten er i en klasse for seg selv. 

Valtra er den eneste traktorprodusenten 
som i sin grunnleggende filosofi inkluderer 
muligheten til å jobbe like godt i begge 
kjøreretninger (Valtra TwinTrac), som forenkler 
mange arbeidsoppgaver betydelig.
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HØYDEPUNKTER 
PÅ DIN NYE 
ARBEIDSMASKIN
Påliteligheten i S-serien er et resultat av 
en perfekt integrering av gjennomtenkte 
detaljer. Det perfekte samspillet mellom 
motor og transmisjon, med den nyeste 
funksjonelle konstruksjon og optimale 
brukervennlighet, gjør S-serien til en 
traktor ulikt noe annet du har prøvd før.
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15 1. Valtra Smart Touch brukergrensesnitt

2. AGCO Power 8,4 l motor (opp til 405 hk)

3. Arbeidslys, 4+2 foran, 6 bak

4. TwinTrac

5. Ergonomisk utformet arbeidsplass (69dBa)

6. Førerhus med luftfjæring

7. Dieseltank 600 liter

8. AdBlue tank 60 liter

9. Valtra's fjerde generasjons design (Forbedret 
sikt) 

10. Ny reflektor i frontlykter (H7)

11. CVT transmisjon (AVT - AGCO trinnløs 
transmisjon)

12. Foraksel med hydraulisk fjæring 

13. Stor akselavstand (3105 mm)

14. Integrert fronttrepunkt 50-kN

15. Auto-Guide klargjort som standard

16. LED baklys. S-serien er utstyrt med våre kjente 
fjerdegenerasjon LED baklys.

17. Tilleggsterminal. IsoBus og Auto-Guide kan 
styres fra tilleggsterminalen.
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DEN BESTE 
MOTOREN  
PÅ MARKEDET
Når du investerer i en Valtra S-serie, investerer du også 
i den mest pålitelige og effektive motorteknologi som er 
tilgjengelig på markedet. AGCO Power har røtter fra 60 
års motorproduksjon. Alle motorer benyttet i S-serien 
kommer fra AGCO Power fabrikken i Finland. AGCO Power 
er den globale leder innen motorer for arbeidsmaskiner. 
De produsere mer enn 70.000 motorer i året.

Den pålitelige 8,4 AWF AGCO Power 
motoren er nøkkelen til produktiviteten i 
S-serien. Motoren benytter siste AGCO 
Power-teknologi og overholder Stage 
5 utslippsstandard. Teknologien som 
er benyttet sikrer den aller høyeste 

pålitelighet uten at driftskostnadene 
øker. AGCO Power SCR-teknologien ble 
introdusert med S-serien tilbake i 2008, 
og var den første traktoren i verden med 
denne teknologien.
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TWIN TURBO POWER 
Den nye Valtra S-serien har to sekvensielle turboladere. Dette gir 
høyere dreiemoment ved lave turtall, samt lavere eksostemperaturer, 
noe som øker holdbarheten på motoren og reduserer 
vedlikeholdskostnadene. Det gir også enda bedre motorkarakteristikk, 
pålitelighet og lavere utslipp – uten behov for dyre tekniske løsninger.  

S-serien har alltid vært 
drivstoffeffektiv i forhold til produserte 
kilowattimer, for eksempel i forhold 
til antall kubikkmeter trevirke som 
er kuttet eller antall dekar som er 
bearbeidet. Den 8,4 LFTV-D5 AGCO 
Power-motoren i den nye S-serien 
reduserer drivstofforbruket ytterligere, 
med 5 %. Eksos-resirkulering er også 
tatt i bruk for å redusere forbruket av 
AdBlue. 
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DEN MEST POPULÆRE 
TRINNLØSE 
TRANSMISIONEN 
PÅ MARKEDET
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Valtra S-serien er ytterligere forbedret med trinnløs 
transmisjon, AGCO AVT. Denne transmisjonen, som produseres 
av AGCO i Tyskland, har vært markedsleder på store europeiske 
traktorer i årevis. Dens popularitet er basert på dens allsidighet 
og gode drivstofføkonomi. Spesielt for maskinentreprenører 
som har lange transportavstander gir AGCO Variable Transmisjon 
store innsparinger og høy effektivt ved å kunne oppnå stor 
kjørehastighet ved lave turtall. 

Opp til 10 % høyere effekt 
Valtra's innovative SigmaPower er nå standard 
på S-serien. Når du trenger mer krefter til 
kraftuttak eller hydraulikk, øker motorens 
elektroniske styringssystem effekten med så 
mye som 10 % – opp til 405 hestekrefter på de 
største modellene i S-serien. Effektforsterker 
("Power Boost") er også tilgjengelig når du 
kjører i hastigheter over 20 km/t. 

En løsning som kombinerer det beste
S-serien kombinerer ledende innovative 
løsninger fra Valtra, AGCO Power og tyske 
ingeniører. Valtra har utviklet et intelligent 
kontroll og styresystem som kombinerer 
dette for å skape en uslåelig kraftpakke, lett å 
betjene og helt til å stole på. 

Oppdatert transmisjon.
AGCO Variable Transmisjon har ulike 
arbeidsområder for oppgaver som krever 
ulike hastigheter. Arbeidsområde A benyttes 
for alle arbeidssituasjoner som krever stor 
trekkraft, arbeidsområde B er for generell 
veitransport. Dette optimaliserer forholdet 
mellom motor og transmisjon.  For eksempel, 
ved lave turtall er drivstoffbesparelsene 
betydelige.
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Fjerde-generasjons førerhus på Valtra S-serien 
forener det beste innen nordisk design med 
optimal brukervennlighet. Undersøkelser viser 
at god ergonomi bedrer arbeidsprestasjonene, 
spesielt sammen med Valtra's TwinTrac-system. 

ARBEID 
RASKERE OG 
MED HØYERE 
KOMFORT
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Førerhuset har fire-punkts luftdemping, 
Valtra AutoComfort, som benytter den 
nyeste tilgjengelige teknologien. Sensorer 
videresender informasjon til styringssystemet, 
som sørger for at førerhuset alltid er i riktig 
posisjon. Føreren kan justere AutoComfort-
fjæringen i henhold til egne preferanser. 

S-serien er konstruert for kontinuerlig drift, 
time etter time, døgn etter døgn. Derfor er 
et godt dimensjonert aircondition-anlegg 
standard. Også førersetet er ventilert. Å 
arbeide med S-serien er komfortabelt 

– uansett årstid. Annet standardutstyr 
inkluderer seks arbeidslys både foran og bak. 
LED-lys er tilgjengelig som ekstrautstyr. 

Valtra's TwinTrac-system gjør arbeidet 
enda mer effektivt, spesielt sammen med 
slåmaskiner og andre tunge redskaper. 
S-serien har blitt designet fra starten av for 
å fungere like effektivt i begge retninger. 
Studier har vist at reversibel kjøring av 
mange redskaper med Valtra-traktorer er 
mer effektivt enn å kjøre forover, på grunn 
av den overlegne oversikten. Den optimale 

ergonomien gjør det lettere å jobbe lengre 
dager, noe som ytterligere forbedrer 
produktiviteten. 

Reversibel kjøring er enkelt
Å skifte til reversibel førerposisjon med 
TwinTrac er rask og enkelt. Det er ratt med 
justerbar stamme og fullt pedalsett også bak 
i traktoren.Alle de andre styrefunksjonene 
er lokalisert på SmartTouch-armlenet, som 
følger med når førersetet vendes bakover 
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BETJENING AV  
S-SERIEN.
Valtra SmartTouch har gitt begrepet brukervennlighet 
en ny mening. Det er mer intuitivt enn din smarttelefon. 
Innstillingene er lett tilgjengelige med to berøringer eller 
sveip over skjermen. All teknologi er integrert i det nye 
brukervennlige formatet: Sporfølging, ISOBUS, Telematikk, 
AgControl og TaskDoc.

Lett å navigere i menystrukturen. Navigasjon er logiske og enkle å finne 
ved enkle sveipe bevegelser. Alle innstil-
linger 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 hy-
draulikk foran og bak, trepunktsoppheng 
foran og bak og frontlaster

Det er enkelt.å konfigurere arbeids-
lysene fra terminalen 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 skjerm-
meny. Alle innstillingene som endres vil 
bli lagret under den valgte profilen.
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MULTIFUNKSJONS KJØRESPAK
1. Fast grep Den ergonomiske, brukervennlige 

og komfortable kjørespaken er produsert av 
førsteklasses materialer.

2. Ergonomisk konstruksjon. Utformingen muliggjør 
enkel spakbevegelse i alle fire retninger. Knappene 
befinner seg i et naturlig område for betjening med 
tommelen. Utformingen av knapper og brytere er 
gjort med en funksjonell tilnærming. Derfor har 
knapper med forskjellige funksjoner også forskjellig 
utseende. Et eksempel er vippebryteren med 
hurtigsenk for den bakre trepunktshydraulikken.

3. Tre programmerbare minneknapper for enhver 
traktoroperasjon (U-pilot). For eksempel M1 for å 
sette kjørehastighet (cruise hastighet) – M2 for å 
redusere den. 

4. To lineære fingerspaker for å regulere hydraulikken.
5. Sikker bruk: Området mellom knappene gir 

tommelen mulighet til å hvile uten å holde fingeren 
øverst på knappene. Forhøyninger mellom de 
lineære fingerspakene hindrer feil bruk.

6. Klare, enkle linjer: Enkle og klare linjer legger ro 
og stabilitet til det generelle bildet, noe som øker 
brukervennligheten ytterligere.

7. Vendegirfunksjon via kjørespaken.

DISPLAY 
8. Ingen ekstra display – Auto-Guide og kamera 

er integrert i SmartTouch-displayet. Ingen 
jungel av displayer og terminaler som hindrer 
sikten.

JOYSTICK 
9. Ergonomisk plassert hydraulisk joystick 

inkluderer nå også betjening av 3.-funksjon.

FELT MED KNAPPER / TREPUNKTS-
HYDRAULIKK BAK 
10. Knapper: Konkav og konveks form hjelper 

deg med å finne ofte brukte knapper enkelt og 
raskt.

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

DESIGN
12. Funksjonell struktur på armlenet gir god grep 

selv på humpete veier og i ulendt terreng. Alle 
funksjoner er lett tilgjengelige takket være 
logisk utforming. Armlenet gir god støtte 
og reduserer muskelspenninger og stress. 
Plassering av brytere for kraftuttak minimerer 
utilsiktet bruk.

13. Polstring: Polstring: Alcantara polstring 
“puster” og gir mindre svette. Lagringsplass 
under dekselet

14. “MADE IN FINLAND"
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SMART FARMING ER 
BYGGET INN.

Valtra tilbyr teknologi innen intelligent landbruk kalt“Smart 
Farming”, systemene jobber sømløst sammen – Auto-Guide, 
ISOBUS, AgControlTM  seksjonskontroll Variable Rate (variabel 
dosering/tildeling) og “TaskDoc” styres alle fra SmartTouch-
terminalen. Ved automatisk styring av traktor og redskap, 
forbedres nøyaktighet og presisjon, det sparer tid og 
innsatsfaktorer og gir bedre inntjening.
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Smart Farming bygger på posisjonssignaler 
fra satellitt som kartlegger feltene og styrer 
traktoren. Satellittstyring gjør automatisk 
styring langt mer nøyaktig enn manuell styring 
og holder traktor og redskap akkurat der de 
skal være – gang etter gang – på ethvert jorde 
– under alle salgs forhold. 

Når traktoren er riktig lokalisert , vil redskapet 
også befinne seg på riktig sted. Ved å 
bruke satellittkart og ISOBUS-styring av 
redskapene, vil det være mulig å automatisk 
variere arbeidet redskapene gjør på 

ulike deler av jordet og i forskjellige rader. 
Eksempelvis: AgControl Section automatiserer 
seksjonsfunksjoner på redskaper, og 
AGControlTM Variable rate automatiserer og 
regulerer tildelingen av innsatsmidler som for 
eksempel gjødsel.

Valtra-teknologien er utformet internt ved å 
bruke høyeste kvalitet fra de aller beste leve-
randører for å sikre konsekvent høy kvalitet og 
enestående pålitelighet. Alle maskinvare- og 
programvarekomponenter er optimalisert for 
den spesifikke traktoren
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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 velge de ønskede service- og 
garantipakker for å møte dine forventninger og krav. Vi 
tar vare på deg, så du kan ta vare på din virksomhet.

CONNECT 
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 kunde-
portal 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.

CARE
Du kan slappe av
Med Valtra Care garantikontrakter får du den 
ultimate trygghet mot ekstra reparasjonskost-
nader (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. S-serien leveres 
med Valtra Care som standard i Norge. 5 år eller 
4200 timer, avhengig av hva som inntreffer først.

GO
Sikre maksimal tilgjengelig driftstid
Få full oversikt over kostnadene når du kjøper 
en Valtra-maskin, og sørg for optimal ytelse 
samtidig er du garantert effektivitet og maksi-
mering av restverdien! Valtra Go service sikrer 
regelmessig og grundig vedlikehold – noe som 
vil forlenge den pålitelige driften av din Valtra. 
Vedlikeholdskostnader er små i forhold til repa-
rasjonskostnader forårsaket av manglende ved-
likehold. Servicepakken GO fra Valtra inneholder 
alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid inntil 10 000 
timer for nye og brukte maskiner.

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 
selskaper. AGCO reviderer sine forhandlere hvert 
år for å sikre at du får best mulig service.

CONNECT
TRAKTORDATA, INFORMASJON 

OG SERVICE.

CARE
UTVIDETFABRIKKGARANTI  

.

GO
VEDLIKEHOLDSKONTRAKT  

.
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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 tilbyr vi også finansieringstjenester 
som leasing, utleie og forsikring. Tjenestene varierer fra 
land til land, så sjekk nærmeste forhandler for hva som er 
tilgjengelig.  

VALTRA UNLIMITED
Valtra Unlimited studio på Suolahti-fabrikken er allment 
kjent for sin evne til å gjøre kundenes ønsker til virkelighet. 
Studioet kan tilpasse ethvert tilbehør og utstyr som ikke 
er tilgjengelig direkte fra produksjonslinjen under den 
vanlige produksjonsprosessen. Våre mekanikere på 
Valtra Unlimited er kvalifiserte eksperter som støttes av 
kompetansen og ekspertisen hos alle på fabrikken. Dette 
sikrer det høyeste kvalitets- og sikkerhetsnivået også for 
våre tilpassede produkter. Alt tilbehør og utstyr montert av 
Valtra Unlimited studio dekkes av fabrikkgarantien, og vi 
leverer også service og reservedeler til dette utstyret.
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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.
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TRAKTORMODELL  S274 S294 324 S354 S374 S394

MOTOR

Maks. effekt v/2000 o/min, hk (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Maks. effekt v/2000 o/min, hk m/
effektforsterker 300 325 350 380 400 405 (298)

Maksimalt dreiemoment 1500 o/min (Nm) 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Maks. dreiemoment v/1500 o/min, m/
effektforsterker, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Utslippskontroll Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5

AGCO POWER motor 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 84 LFTV-D5 

Volum, liter / Antall sylindrer 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6 8,4 / 6

TRANSMISJON

Arbeidsområde A (felt) 0,03-28 km/t forover og 0,03-16 km/t revers

Arbeidsområde B (transport) 0,03-50 km/t forover og 0,03-38 km/t revers

Arbeids-modus Automatisk og manuell

KRAFTUTTAK (BAK) 2 hastigheter,540E 1000 eller 540E/1000E/1000

1000 o/min v/motorturtall 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E eller 1000E o/min v/motorturtall 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Utskiftbar tapp JA JA JA JA JA JA

FRONTTREPUNKT Integrert, standardutstyr

Løftekapasitet kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Kraftuttak, foran Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK Autocontrol, Drive Balance Control sjokkdemper og slurekontroll

Løftekapasitet kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Trekkstenger Kat 3 eller 4

HYDRAULIKK CCLS lukket senter, lastfølende

Maks. pumpemengde, l/min 205 205 205 205 205 205

Hydraulikkolje Separat, 51 liter tilgjengelig for redskap

Arbeidshydraulikk foran Opp til 2 elektroniske ventiler, Joystickspaker

Arbeidshydraulikk bak 4 eller 6 elektroniske ventiler, 4 fingertuppbrytere og 2 joystickspaker

Hydraulikkoblinger bak “Avlastnings”-koblinger med funksjon for til-/frakobling under trykk
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TRAKTORMODELL  S274 S294 324 S354 S374 S394

Styring Hydrostatisk – tiltbar/teleskopisk rattstamme

Hurtigstyring (QuickSteer) Standard Standard Standard Standard Standard Standard

BREMSER Oljekjølte, flereskivet, hydraulisk betjening med servoforsterking

Parkeringsbrems Integrert med vendegirspak, hydraulisk

4WD FORAKSEL

Type STD STD HD HD HD HD

Maks. svingvinkel 55°     

Fjæring Hydropneumatisk     

VOLUMER

Dieseltank (liter) 600 600 600 600 600 600

AdBlue tank, liter 60 60 60 60 60 60

DIMENSJONER (DEKKDIM. FORAN/BAK)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Vekt uten lass (med full tank, uten 
tilleggsvekter) kg

10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Akselavstand, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Lengde, mm 5670 5670 5670 5670 5670 5670

Høyde til tak, mm med 
dekkdimensjon710/80R38 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Minimum utv. bredde, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Bakkeklaring (mm) 472 472 472 472 472 472

Svingradius med bremser / uten bremser, m 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4 7,4/8,4

FØRERHUS

Fjæring 4-stolpers med 4 -punkts trykkluftdemping (AutoComfort)

Standardutstyr
De-luxe førerhytte med flatt gulv, bakvindu som kan åpnes, Air condition, firetrinns vifte med varmeapparat, justerbar rattstamme, Valtra Evolution-
sete, klar for Auto-Guide og ISOBUS, 6 arbeidslys bak og 4 foran, Valtra ARM med terminal.

Ekstrautstyr
TwinTrac vendbar førerplass, automatisk klimaanlegg, LED-arbeidslys, gulv varme, full Auto-Guide med valgfrie nøyaktighetsnivåer, seksjonskontroll 
og andre tilvalg for presisjonslandbruk.
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Valtra® en verdensomspennende merkevare innen AGCO.

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

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

Traktorene som vises i denne brosjyren kan være utrustet med spesialutstyr. Det tas forbehold om endringer uten forvarsel. Ettertrykk forbudt.

YOUR
WORKING
MACHINE


