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Valtra er et verdensomspennende varemerke i AGCO.

 i april kommer en konvoi med komplett fjerdegenerasjon 
traktorer fra Valtra til Norge. Den splitter nye demo- 
traileren tar turen fra Haugesund i sør til Tolga i nord. 

Da kan du blant annet se nærmere på SmartTouch armle-
net og modellene A114 HiTech, N174 Direct, T254 Versu 
og S394. 

Foreløpig reiserute:
Østfold, onsdag 4. april
Østerdalen/Tolga, torsdag 5. april
Gudbrandsdalen/Vinstra, fredag 6. april 
Malmefjorden, mandag 9. april
Sogn og Fjordane/Sogndal, onsdag 11. april
Haugesund, fredag 13. april

Følg med på valtra.no og våre Facebook-sider for opp-
datert informasjon om hvor og når Valtra SmartTour 2018 
dukker opp. •

 F ilm en Valtra-traktor mens den jobbet med snø, og  
du kan delta i Valtra 365 SnowHow Video Challenge. 
Du kan bli en av tre som vinner en tur til Valtra-fab-

rikken og Nokian-fabrikken i Finland for to personer. Kon-
kurransen avsluttes 30. april. Les mer på våre hjemme-
sider valtra.no •

 e tter en utrolig sluttspurt ble Valtra årets 
mest solgte traktor i Norge med en mar-
kedsandel på 20,6 prosent i 2017. Totalt 

ble det solgt 688 Valtra-traktorer i Norge i 2017. 
Det er en økning på 221 traktorer fra i fjor.

– Det har vært en helt fantastisk år for oss.  
Vi har dedikerte selgere over hele landet, flinke 
service teknikere og ikke minst gode produkter, 
sier Tor Jon Garberg, salgssjef for Valtra i  
Norge. •

 D en 20. mai er det 30 år siden Akershus  
Traktor startet opp på Dy, mellom Kløfta og 
Jessheim. I 2000 kunne de åpne nye lokaler 

på Jessheim, og i 2005 begynte de å selge Valtra-
traktorer. Da kom også Lantmännen Maskin  
inn på eiersiden. I 2014 fusjonerte Läntmannen 
Midt-Norge med Akershus Traktor, og i fjor kjøpte  
BR Industrier opp 50 prosent av aksjene i Akers-
hus Traktor. Hele veien har fokus vært på gode 
produkter og god service. I jubileumsåret har 
Akershus Traktor ti avdelinger spredd over landet, 
og teller 120 medarbeidere. Jubileet vil bli feiret  
med ulike nyheter i løpet av året. Følg med  
på www.akershustraktor.no for å holde deg  
oppdatert. •

Valtra smarttour 2018

Vinn en tur for to til Finland

akershus traktor feirer 30 år

Valtra Norges mest solgte traktor

Valtra SmartTour 2018 kommer til Norge i april. Da kan du selv prøve 
A114 HiTech, N174 Direct, T254 Versu og S394.

Selgerne i Akershus Traktor kan glede seg over et godt  
Valtra-år i 2017 og et spennende jubileumsår foran seg.
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a workiNg Hero
Valtra a4 serie

Kampanjepris med laster 

Uten laster fra 379.000,–

Kampanjepris med laster 

Uten laster fra 454.000,–

Valtra A74 HiTech
Med Valtra G3S frontlaster
• 75 hk
• Romslig og støysvak hytte
• Øvre og nedre varmapparat
• Kløtsjfritt vendegir med  

parkeringsbrems
• 12+12 gir
• Svingbare framskjermer
• Bremsventil 2 lines/hydraulisk
• 2 DB hydr. uttak bak
• Godt lysuttstyr
• Vinduspusser og spyler bak
• Utvendig bryter løft/senk
• Hjul 480/70R34–380/70R24
• Valtra G3S frontlaster

Valtra A104 HiTech
Med Valtra GS frontlaster
• 100 hk
• Romslig og støysvak hytte
• Aircondition
• Kløtsjfritt vendegir med parkeringsbrems
• 12+12 gir
• Svingbare framskjermer
• Bremsventil 2 lines/hydraulisk
• 3 DB hydr. uttak bak
• Godt lysuttstyr
• Vinduspusser og spyler bak
• Utvendig bryter løft/senk
• Hjul 540/65R34–440/65R24
• Valtra G4S frontlaster

fra  449.000,–

fra  529.000,–
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Det skal Være Valtra
For Steen Hansen Maskin A/S i Grenland er service en av de viktigste  
årsakene til at de velger Valtra. Det nyeste tilskuddet på stammen er  
en Valtra T234 Direct med SnowHow Basic 365-pakke. Som de andre  
maskinene hans er den skinnende oransje. 
TEKST LARS OVLIEN FoTo TROND-VIDAR STEEN HANSEN

– SnowHow Basic 365 gir meg mer 
lys og en del utstyr som passer godt 
inn i den generelle profileringen min. 
I tillegg har jeg valgt en vinterpakke  
med mye praktisk utstyr, forteller 
Richard Steen-Hansen, eier og 
daglig leder i Steen-Hansen Maskin 
A/S.

I romjulen fikk han sin nye Valtra 
T234 Direct fra Rønning Maskinsalg.  

Den ble den tiende nye Valtra-trak-
toren siden han begynte for seg 
selv i 2004. I dag er bedriften 12 
mann og har blant annet to Valtra 
T191 og en Valtra N121 i maskin-
parken.

– Vi kjører med fire lastebiler,  
to hjullastere og seks traktorer  
når det snør som verst. De største 
kundene er Mesta, Porgrunn kom-

mune og en del større industri. Den 
nye traktoren skal jeg kjøre i tan-
dem med en lastebil, slik at vi kan  
ta med oss hele veibredden inklu-
dert av- og påkjøringsramper. 

SnowHow
Valtra er kjent som en god vinter-
traktor. En av årsakene er nok at  
den er utviklet i og for nordiske  

Daglig leder Richard Steen Hansen i Steen Hansen 
Maskin A/S sverger til Valtra. Nå har han kjøpt en  
ny Valtra T234 Direct fra Rønning Maskinsalg med  
Valtra 365 SnowHow-pakke og ekstra vinterutstyr.
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for hold. Valtra 365 SnowHow er ulike 
pakker med dekor og utstyr tilpasset 
vinterbruk. I grunnpakken ligger det 
gulvmatte, setetrekk, logoer og mer-
ker, jakke og lufttrykk verktøy. Steen 
Hansen har Basic 365, som i tillegg 
til oransje lakk har Aurum LED var-
selslysbjelke. 

– Pakken passer oss perfekt, da  
vi har oransje farge på alle maskine-
ne våre som en del av profileringen. 
Vi kjørte gule traktorer fram til oran-
sje ble et alternativ, og nå har vi til  
og med fått lakkert en hjullaster og 
de nye vingeskuffene og strøkasse-
ne våre i samme farge, forteller han. 

Det finnes også en Premium-pak-
ke med ekstra hydraulikk og front-

montert trykkluftkontakt til for ek-
sempel rengjøring, og redskap som 
har behov for dette.

Lyser opp arbeidsdagen
Steen-Hansen har valgt å utvide 
med den råeste lyspakken fra  
Unlimited. 

– Jeg ønsket med dobbel LED  
på de seks lampene som er i nese-
høyde når du står på bakken. Det  
er viktig med godt lys, siden vi  
jobber mye natt og inne i tunneler. 
Men jeg skal ikke legge skjul på  
at jeg synes det er litt tøft også, for-
teller han. 

I tillegg har den nye Valtra T234-
traktoren vinterpakken med blant  
annet varme i rutene, varme i speil, 
270o vindusvisker og mobilstyrt 
Eberspächer dieselvarmer. 

Fornøyd Valtra-kunde
– Jeg er veldig opptatt av at ting 
er ordentlig, og at ting er litt ekstra 
gjenomført. Det er den nye Valtraen. 
Den første traktoren jeg kjøpte da 
jeg startet for meg selv var en Valta, 
og jeg har vært råfornøyd hele 
veien. Mekanikeren til Valtra service 
i Tele mark er fenomenal og stiller 
opp til alle døgnets tider. Jeg har 
forsøkt flere andre merker, men in-

gen kan måle seg på service, garanti 
og deler, forteller Steen-Hansen.

Egentlig skulle han ikke handle  
nye traktor før neste år.

– Da jeg så den nye T234-model-
len med SmartTouch-armlene og 
den nye skjermen var jeg solgt. Det 
var kanskje dumt for lommeboka  
å prøvekjøre den en uke, for jeg 
sjekket ikke engang pris på andre 
traktorer denne gangen. Jeg skulle 
ha Valtra. 

Glad i store maskiner
Steen-Hansen har vært fascinert  
av landbruks- og entreprenørbran-
sjen siden barndommen. Han vok-
ste opp ved siden av en gård, og 
selv om familien ikke selv var gard-
brukere stod han ofte opp tidlig for 
å være med naboen i fjøset før sko-
len. I dag har han kjøpt seg et lite 
småbruk, men det er entreprenør-
jobben som fyller dagene.

– Jeg begynte faktisk å studere 
landbruk, men så har jeg alltid vært 
glad i store maskiner, og det ble 
mer og mer entreprenørvirksomhet 
med årene. Vi gjør i dag alt innen 
maskin- og grunnarbeider, samt 
anleggsgartner-tjenester og jernba-
nearbeider i Telemark og Vestfold, 
forteller han. •

Richard Steen Hansen er råfornøyd med  
Valtra og mener ingen kan måle seg med 
dem når det gjelder service, garanti og deler.

Valtra er utviklet for nordiske forhold. Valtra 365 SnowHow-pakken passer perfekt for  
behovet til Steen Hansen Maskin A/S.
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Dette er Valtra 365 SnowHow

• Unlimited gulvmatte 
• Unlimited setetrekk
• Logo
• SnowHow-merke
• SnowHow jakke
• Nokian lufttrykkverktøy
• Aurum LED-panel 1140 mm bred 

(basic og premium)
• Oransje metallic lakk (basic og 

premium)
• Ekstra hydraulikk 3. funksjon  

inkludert fri retur (premium)
• Frontmontert trykkluftkontakt  

(premium)

I tillegg kan du velge mellom ulikt ekstra - 
ut styr og dekor fra Unlimited, inkludert 
ekstra LED-lys og lakkering av frontlaster 
og felger.
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Valtra N104 HitecH 5 
liteN, råsterk 4-syliNDret ”FiNNe”

Valtra N174 Direct smarttouch 
stor, råsterk 4-syliNDret ”FiNNe”

Kampanjepris på beskrevne modell

Valtra N104 HiTech 5 
med Valtra-frontlaster
• 115 hk (makseffekt)
• Romslig og støysvak hytte N4
• Aircondition
• Luftfjæret sete
• Vindusvisker høyre side og i bakrute
• Kløtsjfritt vendegir med parkeringsbrems
• Høytmontert hovedlys
• Infolight 
• 20+20 gir
• 3 DB hydr. uttak bak
• Ventil m/mengderegulering
• Bremseventil – 2 lines hydraulisk/luft
• Nordisk trekkrok
• Hjul 600/65R34–480/65R24
• Svingbare framskjermer
• El. betjent Valtra G4S frontlaster

Valtra N174 Direct SmartTouch  
med Valtra-frontlaster
• Fjærende framaksel
• Hyttefjæring
• Vinterpakke (dieselvarmer med fjenstyring, oppvarmet frontrute etc)
• Luftfjæret sete
• Topp passasjersete m/belte
• Automatisk aircondition
• Topp lyspakke m høytmonterte hovedlys
• Vindusvisker og spyler bak
• 50 km/t transmisjon
• Framskjermer svingbare
• 4 ventilers pakke + Power B 
• Bremseventil – 2 lines hydraulisk/luft
• SmartTouch armlene – med alle funksjoner 
• Valtra G5S frontlaster
• Hjul 650/65R38–540/65R28

fra 699.000,– eks. mva
Turbinkløtsj/HiTrol 13.000,- 

Hyttefjæring 8.000,-
Tillegg for:

Kjøp markedets  

råeste 200 hk traktor  

Valtra N174 Direct! 

Mest solgte trinnløs  

traktor i 2017.
Kampanjepris på beskrevne modell

fra 1.095.000,– eks. mva
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ViNN sammeN meD ViNNere  
Valtra t4

Førerhuset – din komfortsone
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Stortraktoren som beveger seg som en liten. Med svingradius  
på 5,2 meter er dette en traktor for alle oppgaver.

Ha det komfortabelt. Når det gjelder produktivitet, er føreren  
sentral. Derfor går vi aldri på akkord når det gjelder komfort,  
sikkerhet eller ergonomi.

Den mest prisvinnende traktormodell i historien.
Unik traktor, med design og Comfort som alle liker.

Få med Full AutoGuide fra 

 50.000,–
Gjelder modellene T174e Direct, T234 Direct og  

T254 Versu.

autoguide integrert



iNgeN begreNsNiNger
Entreprenør Oskar Støre ønsket seg en Valtra T234 Direct med utstyr litt utover 
standardpakken. Ved hjelp av Valtra Unlimited fikk han skreddersydd traktoren  
med blant annet full autostyring, TwinTrac, hurtigstyring og champagnefarget lakk.
TEKST LARS OVLIEN FoTo LENA KNUTLI

– Unlimited-tilbudet fra Valtra er 
helt unikt. Jeg synes i grunn det er 
rart ikke andre leverandører har det 
samme, sier Oskar Støre.

De siste 15 årene har han drevet 
som landbruksentreprenør, med ho-
vedfokus på såing, våronn og rund-
ballepressing i sesongen. Om vinte-
ren går det i snøbrøyting for Trond-
heim Bydrift. 

– Jeg er født og oppvokst på 
gård som nummer fire i rekken og 

utdannet meg som landbruksmeka-
niker. Siden det ikke var noen jobb  
til meg da jeg hadde fagbrevet i 
hånden, startet jeg for meg selv. Nå 
samarbeider jeg med eldstebroren 
min Christian og bruker familiegår-
den på Ranheim som base for drif-
ten.

Velutstyrt traktor
Støre kjøpte i 2017 en Valtra T234 
Direct med Premium Plus-pakke fra 

Akershus Traktor. Den har blant an-
net det nye SmartTouch-armlenet 
som standard, og mye ekstrautstyr. 

– Jeg har fått en traktor med full 
autostyring med GPS, hurtigstyring, 
TwinTrac og champagnefarget lakk. 
Jeg har fått lakkert ringen ytterst på 
felgene i samme farge som traktoren, 
har sotet alle vinduene på traktoren 
foruten frontruta for å holde varmen 
ute om sommeren, og påmontert 
større hjul. I tillegg holder jeg på å 

Oskar Støre Fra Trondheim har fått sin  
nye Valtra T234 Direct tilpasset hos  
Valtra Unlimited Studio. Dermed får han  
alt utstyret han trenger i hverdagen montert  
på fabrikken og med alle garantier.

8  Valtra team  1/2018



slippe å konsentrere seg om kjøre-
linjene. Hvorfor ikke utnytte teknolo-
gien når den finnes og fungerer bra?

Godt utstyrt
Erfaringene etter de første hundre 
timene er gode. Han trekker spesielt 
fram det ergonomiske SmartTouch-
armlenet, som er svært intuitivt og 
gjør det enkelt å foreta innstillinger 
med få bevegelser.

– T234 Direct er helt suveren å 
kjøre. Den nye SmartTouch-skjer-
men er utrolig enkel og lettforståe-
lig i bruk, og den gjør meg helt klart 
mer effektiv. Jeg har brukt TwinTrac 
litt, og ser at det kan være kjekt for 
eksempel hvis det er mye snø. Nå 
ser jeg fram til å få mer erfaringer til 
våren, spesielt med GPS-systemet, 
forklarer Støre.

Han har både en bakplog og en 
toskjærs frontplog. 

– Det blir interessant å bruke 
vendeteigsautomatikken fornuftig 
og få testet hva traktoren er god for. 

Ubegrensede muligheter
Valtra Unlimited er en helt unik måte 
å tilpasse traktorer på. Studioet lig-
ger på Valtra-fabrikken i finske Suo-
lahti og har mulighet til å tilpasse 
alt av tilbehør og utstyr direkte på 
produksjonslinjen under den van-
lige produksjonsprosessen. Mekani-

kerne er kvalifiserte Valtra-eksperter 
som sørger for topp kvalitet på alt 
som utføres av arbeid. 

– Det er helt konge at Valtra har 
dette tilbudet. Du oppgir bare hva 
du ønsker, så får du det fabrikkmon-
tert og levert med garanti. Jeg har 
møtt mye motstand hos andre mer-
ker når jeg har bedt om tilpasninger, 
og det kan bli mange rare løsnin-
ger. Her har Valtra noe helt unikt, 
og med egne fagfolk blir service og 
feilsøking også mye enklere, under-
streker Støre. 

Fornøyd kunde
Valtra er kjent for å produsere solide 
maskiner tilpasset nordiske forhold, 
og Støre trekker fram servicen som 
en av flere avgjørende faktorer ved 
kjøp av traktor. 

– Jeg er godt fornøyd med verk-
stedet på Stjørdal. I tillegg har 
selger Terje Wikmark vært veldig 
løsningsorientert. Jeg bare forteller 
hva jeg ønsker meg, så fikser han 
resten.

Det har blitt en flott traktor tilpas-
set Støre sitt behov på alle måter. 

– Valtra Unlimited er veldig prak-
tisk – og litt kult også. Det er klart 
alle har lyst på ekstrautstyr, men 
det gjelder å ikke ta helt av. Så har 
jeg noe å strekke meg etter til neste 
traktorhandel, humrer han. •

Traktoren er skreddersydd med blant annet 
TwinTrac, full autostyring, hurtigstyring og 
champagnefarget lakk. 

SmartTouch-armlenet er standardutstyr på Valtra T234 Direct. Støre mener den nye Smart-
Touch-skjermen er utrolig enkel og lettforståelig i bruk. 

montere ekstra lys, forklarer han. 
Han valgte Auto-Guide-systemet 

med tanke på våronna.
– Det er ikke umulig å kjøre rette 

linjer uten GPS, men når du sitter 
og kjører lange skift er det greit å 
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Valtra  
black eDitioN
N og T Serie Versu og Direct  
SmartTouch modeller.

•	Silkematt	svart	lakk
•	Svarte	felger
•	Svarte	skinnseter
•	Svart	skinnratt
•	Soteden	ruter

Kampanjepris Black Edition  
utstyrspakke, nå kr:

 59.000,–
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Utstyr med verdi:

 101.000,–



FMG er utvikler og leverandør av høy kvalitet kommunalt og  
veibyggingsutstyr for nordiske, baltiske og russiske områder.

Din skogstraktor skreddersydd på fabrikken med Kesla kran!

Kesla, multitalentet innen skogs-
 teknologi, er et produksjonsfirma 
som spesialiserer seg på design, 
markedsføring og produksjon 
av skogsteknologi – fra stubbe 
til sagbruk.

Ferdig montert: 

• Standard utstyr
• Slitestål                                                
• Koblingsramme  

(Euro, Trima, 3-point)                                                       
• El. ventil 8/3 (sjokkventil + inntaksventil)
• Plate runner                                                              
• 1/2” koblinger M+F, M+M, F+F                 
• Akkumulator                                                     
• 1065 kg egenvekt

425.000,–

FMG AA 330 Zoom
FMG UA 245/410 U-plog

• Standard utstyr 
• Slitestål, hydraulisk fjæring  

med akkumulator
• Høyde justering med  

tvinne koblingsramme  
(Euro, Trima, 3-point)      

• Sjokkventil                                                                    
• 1/2” koblinger M+F, M+M, F+F                                     
• LED signallys                                                             

Priseksempel for N4-serie:
• Jake 804 kranmontering                             
• Kranstøtte i front                                                  
• Kesla 304T kran med 8,5 m rekkevidde
• ProC el. joystickstyring                                            
• ProG25 klo

Kampanjepris: 

Kampanjepris: 

123.500,–85.000,–



www.myvaltra.com www.youtube.com/valtravideos
Lik oss på Facebook.
www.facebook.com/ValtraGlobal

Valtra  
Instagram

Valtra-ForHaNDlere i Norge
Du finner mer informasjon om våre forhandlere på www.valtra.no

Eiksenteret Tana 
Mathias Kollstrøm, 474 56 705

Akershus Traktor Troms
Jim Øverli, 469 17 765

Trama Harstad AS
Kenneth Johansen, 915 72 345
Edvar Nicolaisen, 915 93 040

Eiksenteret Bodø
Sverre Høivaag, 976 00 384

Eiksenteret Mosjøen
Bjørn Roar Våg, 996 07 444

Eiksenteret Namsos
Stein Otterbekk, 979 61 858
Kjetil Finnanger, 996 97 532

Akershus Traktor Fosen
Ingvar Rødsjø, 416 60 482

Akershus Traktor Klett
Roger Venås, 414 67 001
Arvid Røstum, 480 55 455

Eiksenteret Midt-Norge  
– Surnadal
Njål Botten Gjøstøl, 478 18 616

Eiksenteret Midt-Norge  
– Malmefjorden
Per Solli, 975 90 096

Nord- og midt-Norge

Akershus Traktor Verdal
Lidvar Saur, 977 87 572
Frode Moe, 954 04 147

Akershus Traktor Stjørdal
Terje Wikmark, 465 56 100

Eiksenteret Midt-Norge – Oppdal
Kåre Helge Engdal, 901 39 405

Eiksenteret Tolga
Nils Odden, 906 65 738

Akershus Traktor Lesja
Rune Nørstegård, 481 76 689

Akershus Traktor Vinstra
Tor Vaet, 900 32 191

Akershus Traktor Hamar
Ola Vasaasen, 911 45 925

Akershus Traktor Flisa
Freddy Emilsen, 909 88 446

Akershus Traktor Hønefoss
Kolbjørn Raaen, 995 06 164

Akershus Traktor Mjøndalen
Olav Fagerås, 918 82 430

Eiksenteret Sarpsborg 
Pål Christiansen, 995 51 128

Akershus Traktor Vestfold
Roar Enerhaugen, 958 70 802

Eiksenteret Mysen
Nils Petter Solberg, 932 38 884
Arne Edvard Opsahl, 981 05 891

Akershus Traktor Jessheim
Mads Olav Hveem, 908 98 961
Petter Handeland, 911 06 338

Eiksenteret Ørsta
Knut Inge Haugen, 470 13 991

Maskinsenteret Sogndal
Tommy Uglum, 900 50 714

Maskinsenteret Førde
Tommy Haugsbø, 482 10 233

Akershus Traktor Dokka
Torstein Sjåheim, 481 59 339

Gules Mek &  
Landbruksverkstad AS
Tor-Bjørn Kolltveit, 992 82 858

Eiksenteret Haugesund
Johne Håland, 917 37 027

Rønning Maskinsalg AS
Dag Roar Rønning, 971 68 299
Odd-Bjørn Rønning, 907 17 795

Eiksenteret Kleppe
Bjørn Egil Bø, 900 61 515
Ingve Garborg, 971 43 115

Eiksenteret Hægeland
Rolf Bjørkestøl, 932 05 855

Vestlandet, Østlandet  
og sørlandet


