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Onze filosofie

De  eerste  Valmet 15 tractor werd geproduceerd  
in 1951. In 1960 richtte Valmet een tractor fabriek 
op in Mogi das Cruzes, Brazilië. In 1979 verwierf 
Valmet de productie rechten van de Zweedse fa-
briek Volvo BM. Volvo BM heeft zijn wortels in de 
industriële geschiedenis van Zweden. De  AGCO 
Sisu Power motorenfabriek in Linnavuori, Fin-
land, is een onderdeel van Valtra’s geschiede-
nis. De Valtra tractoren geproduceerd  in Suolah-
ti  worden allemaal aangedreven door motoren 
van AGCO Sisu Power of hun voorgangers Sisu 
Diesel en Valmet.

In de afgelopen  vijf jaar heeft  Valtra meer dan 
50  miljoen euro geïnvesteerd in productontwik-
keling  met als resultaat  complete nieuwe Val-
tra modellen.  In de Suolahti fabrieks zijn de af-
gelopen jaren tientallen miljoenen euro’s geïn-
vesteerd. AGCO investeert  ook in ERP en It sys-
temen en tevens in efficiëntere werk methoden. 
Deze belangrijke investeringen zijn een voordeel 
voor de landbouwers en loonwerkers  wat re-
sulteert in een betere service en een beter af-
gestemde tractor die aan de specifieke wensen  
van de klant voldoet. 

Valtra heeft meer dan 20 jaar tractoren gepro-
duceerd voor de individuele klant en de nieuwe 
investeringen zullen de voorsprong van Valtra op 
de concurrentie  verder  vergroten.

IndIvIdualIteIt
Valtra tractoren worden ontworpen, gefabriceerd 
en verkocht volgens klant  specifieke wensen Val-
tra werkt nauw samen met de klant en koestert 
een nauwe samenwerking met de klanten, part-
ners en collega’s op alle niveaus  van de orga-
nisatie. We werken nauw samen met individue-
le klanten. Onze producten worden ontworpen  
voor  veeleisende klanten en een levensduur  van 
de eerste generatie naar de volgende. Valtra men-
sen zijn professioneel geschoolde en betrouw-
bare personen van de productievloer tot en met 
de contacten met de klanten. We zijn flexibel en 
onze beloften zijn realistisch.

FunctIonalIteIt.
Dank zij onze Scandinavische afkomst, zijn onze 
producten ontworpen met een aantrekkelijke be-
scheidenheid. Ze bieden een uitzonderlijk prak-
tisch, ergonomisch, veilig en comfortabel niveau.
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Made in Finland
– een tractorfabriek in het midden van 
de bossen.

valtRa’S FIloSoFIe
Tractoren in de Noordelijke landen worden tra-
ditioneel gebruikt in een breed scala van werk-
zaamheden. Klanten verlangen dat  de tractor alle 
werkzaamheden op de boerderij aan kan- inclu-
sief bosbouw werkzaamheden. Valtra tractoren 
zijn ontworpen om aan deze eisen te voldoen. 
Het basis ontwerp van de Valtra tractoren  ge-
combineerd met AGCO Sisu Power motoren is 
uitermate geschikt voor deze moeilijke noordelij-
ke omstandigheden, waar absolute betrouwbaar-
heid essentieel is. Trouw aan de noordelijke tra-
dities zijn Valtra tractoren standaard al geschikt 
voor de zware taken in de bossen.

Als U in een uur van Helsinki naar Tikkakoski 
vliegt, zult U merken dat Finland bedekt is met 
bossen. Wanneer U geland bent is het een kor-
te  rit naar Suolahti, waar U de Valtra fabriek zult 
vinden te midden van de bossen. 

Hier  worden alle Valtra’s geproduceerd voor 
de Europese markt  Het fabrieks terrein omvat 
het onderdelencentrum, de transmissie fabriek, 
de assemblage fabriek en het ontwikkelingscen-
trum. Meer dan 10,000 tractoren worden hier ge-
produceerd en  meer dan 80% van de productie 
wordt geëxporteerd.

ISO 9001- 4 gecertificeerde fabriek.

Het fabriekscomplex omvat: 

1. Het AGCO onderdelen centrum  

2. De transmissie fabriek 

3. Het ontwikkelings centrum

4. De tractor assemblage fabriek

5. Klanten ontvangst 

in 1

in 1



8

C
om

pacte Valtra N

Compacte Valtra N

SteRkSte vIeR-cIlIndeR tRactoR
De nieuwe N Serie is ontworpen om aan alle Eu-
ropese eisen te voldoen. Het compacte viercilin-
der ontwerp en het vermogensbereik van 88 tot 
171 pk bieden de ideale oplossing voor veehou-
derij- , akkerbouw-, bloembollen- en loonbedrij-
ven – alsmede voor gemeentelijke- en bosbouw 
werkzaamheden De derde generatie van de Val-
tra N Serie introduceert veel nieuwe functies  ter-
wijl het robuuste basis ontwerp is gebleven en 
zelfs verder is ontwikkeld. Het sterkste model in 
de N Serie,  de N 163, brengt viercilinder tracto-
ren in een nieuwe pk klasse. De N Serie brengt 
een viercilinder tractor op de markt die efficiën-
ter en sterker is dan  de concurrentie.

Valtra heeft van oudsher haar werk kunnen 
doen met viercilinders waar de concurrentie  het 
werk met zescilinders moest doen. Een compacte 
sterke tractor verhoogd de productiviteit, tevens 
biedt de N Serie  een uitzonderlijk laag brandstof-
verbruik dankzij SCR motortechnologie die  vol-
doet aan de nieuwste emissie eisen (tier 3 b). Het 
nieuwe ontwerp van de N113- N163 modellen 
zien er niet alleen goed uit, het straalt ook func-
tionaliteit uit. De nieuwe motorkap sluit mooi aan 
bij een nieuwe voorwielophanging. De wielbasis 
is met 10 cm verlengd om de nieuwste SCR tech-
niek te integreren in het ontwerp.

Ondanks  de langere wielbasis is de wend-
baarheid verbeterd dankzij  een nieuw type  
fronthef en voorladerconsoles.

ondeRHoud
Nieuwe  oplossingen in het ontwerp maken het 
motoronderhoud nog eenvoudiger. De  radiator 
en intercooler van de motor zijn naast elkaar ge-
plaatst. De transmissie- en airconditioning koeler 
zijn scharnierend opgehangen om het reinigen te 
vergemakkelijken. De verhoogde luchtinlaat van 
de motor is standaard op de N113-N163 model-
len. Er zijn veel veranderingen onder de motor-
kap van de N serie modellen maar zijn vermogen 
en koppel worden nog steeds geproduceerd door 
Valtra s eigen motor, Agco Sisu Power.

De commonrail motoren hebben een hoge in-
spuitdruk (1600/1800 bar) en een precieze multi-
stage injectie die een laag brandstof verbruik en 
schone uitlaatgassen garanderen.

De nieuwe meest krachtige generatie moto-
ren – 4.4- en 4.9- liter vier-cilinder motoren op de 
markt.  44 AWI (4.4l modellen N113 & N123) en 49 
AWI (4.9l modellen N143 & N163).

veelzijdige productiviteits eisen
De Valtra N Serie biedt de beste prestaties en specificaties in een evenwichtig 
en functioneel pakket. De praktische Valtra N Serie op zijn best, onder de meest 
veeleisende omstandigheden het hele jaar door. Alle belangrijke onderdelen zijn 
ontworpen en geproduceerd in eigen huis, inclusief de motor, chassis, transmissie, 
aandrijflijn, achterassen, hydrauliek en cabine.
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AGCO SISU 
POWER

electRonIScH geRegelde motoR 
maakt veelzIjdIge cRuISe contRolS 
mogelIjk.
Een visco ventilator en commonrail brandstof 
inspuiting maakt de motor stil ondanks de gro-
te vermogens en koppels. De motor voldoet aan 
de stage 3b emissie eisen. Een hoog koppel be-
tekend grote trekkacht bij lage toerentallen, met 
als voordeel een laag brandstofverbruik en een 
laag geluids niveau.

De nieuwe 4 cilinder AGCO SISU POWER 44 A WI of 49 AWI commonrail motor is het 
hart van de N serie. Deze motor heeft het SisuTronic EEM 3 motor management die 
tot wel 5 inspuitingen per arbeidsslag kan geven.

De motor biedt uitgeteste en betrouwbare technologie die uitstekend presteert 
onder alle omstandigheden. Het sterke ontwerp van de AGCO SISU POWER motoren 
heef zich bewezen in de loop der jaren.

Schone lucht in de motor = schone uitlaatgas-
sen en een laag brandstof verbruik. De radiator 
en de intercooler zijn naast elkaar geplaatst. De 
transmissiekoeler en airconditioning condensor 
zijn nu hangend opgehangen om het reinigen te 
vergemakkelijken. Een verhoogde luchtinlaat is 
standaard op de  N113-N163 modellen.

A
G

C
O

 SISU
 PO

W
ER

schone lucht in – schone lucht uit

de nIeuwe 49 awI – 4v motoR 
IS de eFFIcIëntSte 4 cIlIndeR 
tRactoR motoR In de maRkt.

in 1

in 1



11

A
G

C
O

 S
IS

U
 P

O
W

ER

›  Strengere millieueisen hebben geleid tot aanzienlijke ontwikkelingen in de motoren technologie, 
ook voor tractoren. SCR technologie is inmiddels ook ingevoerd op de Valtra N Serie.

›  SCR technologie bewerkstelligt schone uitlaatgassen door een ureum-water oplossing (Adblue) 
te gebruiken – de technologie wordt al jaren gebruikt in vrachtwagens.

›  Door het elimineren van het schadelijke stikstofoxide, kan de verbranding in de motor efficiënter 
plaats vinden mede door vier kleppen techniek en een hogere inspuitdruk.

›  Efficiënte verbranding betekent ook een lager brandstofverbruik. 
– tot wel 10% vergeleken met andere motoren.

›  Door een zorgvuldige plaatsing van componenten en hun minimale afmetingen (een combinatie 
van twee verschillende katalysatoren) kan de tractor compact blijven.

›  Met de huidige emissie eisen is een alternatief voor het SCR systeem  EGR (exhaust gas recircu-
lation), dat geschikt  is voor lage vermogens en indien een laag brandstofverbruik geen prioriteit 
heeft.

›  EGR motoren gebruiken geen toevoegingen maar vereisen grote koelers, en de fijne 
stofdeeltjes moeten verwijderd worden door  DPF filters.

›  De noodzaak van grotere koelers en DPF filters maakt EGR minder geschikt voor tractoren.

›  SCR motoren gebruiken alleen schone lucht wat bovendien de levensduur van de motor ver-
lengd.

›  SCR (Selective Catalytic Reduction) technologie wordt reeds vele jaren in zware voertuigen ge-
bruikt. Valtra introduceerde de techniek in 2008 in de S Series. SCR motoren voldoen aan nieuw-
ste emissie eisen.

Een AdBlue oplossing wordt in de uitlaatgassen gespoten waardoor de hoeveelheid schadelijke emis-
sies drastisch reduceren. SCR technologie helpt Valtra te voldoen aan de wettelijke milieu eisen.
Economischer,krachtiger,milieu vriendelijker.

agco SISu PoweR ScR PRIncIPe

AdBlue sensor

Temperature

Exhaust sensor

Exhaust

Feed
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Nieuwe Valtra N
vier typen tractoren voor de veeleisende gebruiker

HItecH
›  Basis model
›  Drietraps powershift
›  Opencenter hydrauliek
›  Twee versnellingshendels

HItecH5
›  Nieuwe modellen serie
›  Vijf powershifts
›  Geen versnellingshendels
›  Opencenter hydrauliek

veRSu
›  Vijf powershifts
›  LS hydrauliek
›  Valtra Arm

dIRect
›  CVT transmissie
›  LS hydrauliek
›  Valtra Arm N

ie
uw

e 
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  Motor, AGCO SISU POWER   Transmissie   Vloeistofkoppeling (optioneel)

Model Type  Max pk s, pk HiTech HiTech 5 Versu Direct

  STD / boost

Valtra N82 44DTA 88 •    •

Valtra N92 44DTA 101 •    •

Valtra N113 44AWI / 4V 124 / 130 • •   •

Valtra N123 44AWI / 4V 135 / 143 • •   •

Valtra N143 49AWI / 4V 152 / 160 •  • •

Valtra N163 49AWI / 4V 163 / 171   • •

in 1

in 1
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HiTech transmissie HItRol vloeIStoFkoPPelIng 
De vloeistofkoppeling is een uniek Valtra ken-
merk. De vloeistof koppeling heeft een pomp-
wiel en een  turbinewiel die vrij kunnen draai-
en ten opzichte van elkaar. Indien het motortoe-
rental stijgt veroorzaakt het pompwiel een olie-
stroom die het turbinewiel laat draaien. Wanneer 
de motor stationair draait wordt er geen vermo-
gen overgedragen.

autotRactIon
(Auto-N – alweer een  uniek Valtra kenmerk) au-
tomatiseert  veel van het routine werk van de 
bestuurder  waarbij hij herhaaldelijk veel moet 
stoppen en optrekken zoals bij ronde balen per-
sen en in bosbouw werkzaamheden. AutoTracti-
on ontkoppelt automatisch de koppeling als de 
motor onder de 1100 omw\min komt of indien  
de remmen worden bediend onder een snelheid  
van 10 km\uur.

De inschakeling van de koppeling begint bij ca 
1000 omw\min en bij 1400 omw\min wordt alle 
vermogen overgebracht.

Het vermogens verlies met een vloeistofkop-
peling is  2%. De onderhoudvrije vloeistofkop-
peling garandeert een schokvrij  weg rijden wat  
voorlader werkzaamheden veraangenaamd en 
het aankoppelen van werktuigen vereenvoudigd.

De aandrijving herstelt als de remmen worden 
vrij gegeven en er gas wordt gegeven en het toe-
rental boven de 1100 omw\min  komt. AutoTrac-
tion vereenvoudigd de bediening van de tractor 
door alleen het gas en de  remmen te bedienen.

›  Hydraulische omkeerschakeling, snelle inschakeling, voorgeprogrammeerd rijden 
(vooruit\achteruit) na het gebruik van de omkeerschakeling.

›  Unieke Autotraction (N-auto)
›  Drie- of vijf-traps (Hi-Tech 5) powershift
›  Powershift bediening met handbediening of automatisch (Auto 1 of Auto 2)
›  24 of 20 (HiTech 5) snelheden in vooruit en achteruit (36 of 30 met  optionele kruip 

groep)
›  Ecospeed modellen --> 40 km/h bij minder dan 1800 omw\min
›  Optionele cruise control en unieke vloeistof koppeling (N92-N123)
›  Hydrauliek: opencenter, 73 of 90 l/min opbrengst, max. 4 ventielen achter en 2 ventie-

len voor

HItecH 5 – nIeuw
Vijf-traps powershift (128% snelheidsbereik in trappen van 1 tot 5)
›  20+20R snelheden, 30+30R met optionele kruip groep.
›  Automatisch schakelen in de snelheidsbereiken.– geen bediening van de versnellings-

handel.
›  Gemakkelijk in gebruik (schakelen kan niet eenvoudiger, maar de berijder blijft ten al-

len tijde de tractor onder controle houden) – vier groepen en vijf power shifts.
›  Verkrijgbaar met vloeistofkoppeling(turbine clutch).
›  HiTrol + Autotraction + automatische powershift + cruise control
-> dichter kunt U niet komen bij een traploze transmissie met een powershift transmissie.  

(het enige verschil met een  CVT transmissie is de actieve functie)
›  Verkrijgbaar op N113 en N123 modellen.

vloeIStoFkoPPelIng autotRactIon

HItecH en HItecH 5 – SnelHeden, 50km/H 24 + 24R en 20 + 20R HItecH 5
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Versu N143 - N163

Hydraulische vooruit\achteruit omkeerschake-
ling, AutoTraction.
Automatische powershifts Auto 1 and Auto 2 
(programmeerbaar). 30 snelheden vooruit
+ 30 snelheden achteruit.
› ValtraArm bestuurders armleuning – U-Pilot 

Kopakker Management Systeem.
› Cruise control met twee geheugeninstellin-

gen voor zowel motortoerental als rijsnel-
heid handmatig geactiveerd of d.m.v. U-Pilot

› In de  armleuning is ook de bediening van de 
elektronische en krachtige LS hydrauliek ge-
vestigd. 

 – gescheiden oliecircuits voor hydrauliek-en 
transmissie olie.

› Fronthef en fronthydrauliek kan ook via het  
U-Pilot kopakker management bediend worden.

aRmleunIng – centRum van comFoRt
Het unieke ontwerp met de handgreep
› Extra grip in ruw terrein
› Armleuning kan omhoog gesteld worden bij 

het ronddraaien van de stoel.
› Goede grip bij het gebruik van de bedienings-

knoppen voor handgas, hydrauliek en hefin-
richting.

› Bedieningsknoppen zijn voor de powershift, 
U-Pilot,cruise control, hydrauliek, en de hefin-
richting ideaal gepositioneerd.

Automatische functies

Automatisch schakelen. Mode 1

Automatisch schakelen, Mode 2

Automatisch schakelen C / D 
groepen.

Shuttle (omkeerschakeling) 
voorprogrammering

Cruise Controls 1 & 2 Motor

Cruise Control 1 & 2 Rijsnelheid

AutoTraction

4WD shuttle automatiek

4WD automatiek

Automatisch

Variabel stationair motortoeren-
tal 1200 – 650 omw\min.

Omschrijving

Fabrieks instelling voor stress vrij 
rijden.

Automatische functies bij het 
schakelen instelbaar naar Behoefte 
van de bestuurder

Automatisch schakelen voor alle 
snelheden bij wegtransport.

Verhoogd het comfort en efficiëntie 
bij herhaald gebruik van de shuttle

Eenvoudig  in te stellen voor PTO 
gebruik.

De sleutel tot stress vrije controle 
over de rijsnelheid.

eenvoudige oplossing voor stop en 
go werkzaamheden.

Voorkomt slip bij  2WD 
werkzaamheden

Automatische inschakeling van 
de  4WD zonder stress van de 
bestuurder.

Differentieelslot.

Verlaagt het stationair motortoeren-
tal indien de shuttle (omkeerhandel) 
in P positie wordt gezet, verhoogd 
het stationair motortoerental voor 
de koeling van de katalysator.

veRSu - SnelHeden (1400 rpm - 2200 rpm)
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Transm
issies

Valtra Direct is uitgerust met de meest gebruiksvriendelijke CVT voor de meest 
veeleisende werkzaamheden. De CVT transmissie in Direct modellen is ontwikkeld 
en geproduceerd door Valtra. 

De transmissie grenslast instelling bepaald hoe-
ver het motortoerental kan zakken voordat de 
automatiek de rijsnelheid verminderd. In andere 
woorden, de transmissie grenslast bepaald hoe 
gevoelig de transmissie is voor veranderingen in 
de belasting van de motor.

SnelHeIdS  BalanS
Met de SNELHEIDS BALANS kunnen verschillen-
de snelheden tussen vooruit en achteruit inge-
steld worden. Wanneer de potentiometer in de 
middelste positie staat zijn de vooruit en achteruit
snelheden gelijk. (100%) Wanneer de potentiome-
ter met de klok mee gedraaid wordt vermindert 
de achteruit snelheid  met 10 – 90 %, en als de po-
tentiometer linksom wordt gedraaid vermindert 
de voorwaartse snelheid met dezelfde percenta-
ges. Snelheidsbalans kan ook gebruikt worden bij
zeer lage snelheden.

motoRRem
Drie in te stellen standen d.m.v. schakelaar: laag, 
normaal en hoog motorrem effect. De standaard 
instelling kan ingesteld worden in de terminal in 
de ARMsteun.

mode SelectIe
De Automatische mode staat standaard ingesteld. 
Hand bediende mode kan via de terminal inge-
steld worden. 

Valtra N143- 163 Direct
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gRoeP a vooR zwaaR tRekweRk.
A -0-9 km/uur
Kan voor zwaar trekwerk gebruikt worden, zoals oogst-
werkzaamheden met lage snelheden. Het is ideaal in-
dien continu hoge trekkrachten worden verlangd of bij 
speciale teelten waar lage snelheden vereist worden. 
Extreem hoge trekkrachten kunnen zich o.a. voordoen 
bij aftakas aangedreven aanhangwagens.

gRoeP B vooR veldweRk.
B -0-18 km/uur
Is het universele werkgebied voor veldwerk, zoals zaai-
en en grondbewerkingen. en andere oogstwerkzaam-
heden zoals b.v. met de opraapwagen,en aardappelrooi-
machine. Gemakkelijke bediening voor de verschillende 
werkzaamheden is zeer belangrijk.

gRoeP c vooR  HogeRe weRkSnelHeden.
C -0-27 km/uur
Is ideaal voor transport op de akkers, voor gemeentelij-
ke toepassingen en om met zware ladingen het wegrij-
den mee te beginnen.

gRoeP d vooR tRanSPoRt
D -0-50 km/uur
Is voor transport  met hoge snelheden voor op de weg. 
Alle groepen hebben verschillende topsnelheden.

Er zijn vier werkbereiken: A,B,C,D

automatIScHe mode

motortoerental

rijsnelheid

Standaard instelling. Al-
tijd ingeschakeld bij het 
starten – geen signaal 
op de display. Optimale 
instelling voor de mees-
te werkzaamheden In 
het veld en op de weg. 
Basis principe: gebruikt 
hoogst mogelijke trans-
missie overbrenging voor 
het gunstigste brandstof-
verbruik.

HandmatIge  mode

motortoerental, rpm cruise ingeschakeld

Ratio

De overbrengings ver-
houding wordt alleen 
aangestuurd door het 
cvt handel. “geen auto-
matiek” – maar de trac-
tor stopt bij het remmen.

overbrengingsverhouding
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Hydrauliek
HiTech

HiTech modellen hebben een open hydrauliek 
systeem. De transmissie en hydrauliek delen de-
zelfde olie. Het systeem wordt beschermd met 
druk- en retourfilters. De pompopbrengst is 73 
of 90 l.  bij 2200 omw\min.

Het maximale vermogen is 20 of 25 KW,en de 
maximale druk is 196 bar. De maximale hoeveel-
heid olie voor uitwendig gebruik is 30 tot 40 liter 
afhankelijk van de vulling van transmissie.

HiTech modellen zijn standaard uitgevoerd 
met 2 verstelbare hydrauliek ventielen (en-
kel- of dubbelwerkend). Het eerste hydrauliek 
ventiel kan worden vergrendeld voor continue 
pompen,terwijl het tweede hydrauliek ventiel een 
zweefstand heeft.

Alle hydrauliekventielen worden rechtstreeks 
bediend door hendels zonder tussenkomst van 
kabels of overbrengingen. Twee hydrauliekventie-
len achter  en een volume regelaar voor het eer-
ste hydrauliekventiel zijn optioneel. (volume rege-
laar standaard op de 90 liter uitvoering)

Aanvullend kunnen twee elektrische ventie-
len geleverd worden die d.m.v. een joystick op 
de armleuning bediend worden en gebruikt kun-
nen worden voor bv een voorlader of fronthef.

Ongeveer de helft van alle  N Serie tractoren 
worden met een fabrieks gemonteerde voorla-
der afgeleverd. In plaats van een joystick bedie-
ning is er ook een eenvoudiger
mechanische bediening beschikbaar op de Hi-
Tech modellen.

De nieuwe N serie modellen N113-N163 met 
het nieuwe versterkte- en nieuwe wespentaille-
chassis en de nieuwe voorladerconsoles worden 
daardoor nog geschikter voor voorlader werk-
zaamheden.  

De consoles worden rechtstreeks aan het 
frame gemonteerd en er zijn geen extra verste-
vigingen nodig. De draaicirkel wordt daardoor niet 
beperkt. Voor voorladerwerk is de nieuwe N Serie 
tot meer dan 16% sneller dan oudere modellen.

Op HiTech modellen kunt u ook voor elektri-
sche bediening van de voorlader kiezen. 
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Versu en Direct

De transmissie en de hydrauliek hebben gescheiden oliereservoirs. Tot 40 liter hydrauliekolie is be-
schikbaar voor buitenwerkende cilinders wanneer het reservoir met 58 liter olie is gevuld.(47 liter met 
65 liter in het reservoir).

De pomp is een axiaalpomp met een maximale opbrengst van 115 l/min. Een 160 l/min pomp is 
optioneel verkrijgbaar. Tot 9 hydrauliek ventielen zijn leverbaar: vier volledig instelbare hydrauliekven-
tielen aan de achterzijde, drie aan de voorzijde en twee ON/OFF hydrauliekventielen aan de achter-
zijde. Een Power Beyond hydrauliek aansluiting is optioneel.

Met de 160 l/min hydrauliekpomp wordt de temperatuur van de transmissie en hydrauliek door 
een warmtewisselaar in evenwicht gehouden. Dit is een systeem wat niet alleen koelt maar ook 
warmte uitwisselt om er voor te zorgen dat de hydrauliekolie niet te koud wordt in koude winterse 
omstandigheden.

De hefinrichting heeft een groot hefbereik. De zijstabilisatoren kunnen van het handbediende- of  
van het automatische type zijn. De tractoren zijn standaard voorzien van een snelverstelbare boven-
trekhaak met kipperknobbel en zwaailat, maar er zijn ook opties leverbaar zoals hydraulische oppik-
haken. Beide oppikhaak en kipperknobbel kunnen vervangen worden door een K80 kogel aansluiting 
die een hoger comfort en veiligheid biedt.

FRontHeF en FRontHydRaulIek.
› De nieuwe N Serie beschikt ook over een volledig vernieuwde fronthef die sterk genoeg is voor 

werktuigen die geduwd worden. 

› Het hefvermogen en hefbereik van de fronthef zijn verhoogd;   3500 kg hefvermogen is nu be-
schikbaar aan de uiteinden van de 60 cm lange hefarmen.

› Joystick bediening met optionele front hydrauliekventielen.

› Versu en Direct modellen beschikbaar met hydraulische aansluitingen.

› fronthef en automatisch meesturende Valtra LH Link zijn optioneel   verkrijgbaar op Versu en Di-
rect modellen.
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FunctIeS:
› 4 posities (inclusief een zweefstand)

› Volume regeling voor elk afzonderlijk hydrauliekventiel, inclusief drie vaste instellingen van:   
10%, 50% of 100% van de maximale volumestroom. 

› De tijd van de oliestroom kan ingesteld worden van 1 tot 60 seconden, of  een continue   olie-
stroom.

› De hydrauliekventielen kunnen ook bediend worden zonder vooraf instellingen te doen.

De bestuurder kan drie hydrauliekinstellingen opslaan. (M1, M2 en M3) voor drie verschillende werktui-
gen. De instellingen  in M3 kunnen ook gebruikt worden in het U-Pilot kopakkermanagement systeem.

Bediening van de hydrauliek vanaf de 
Valtra ARM armsteun op de Versu en 
Direct modellen
Alle instelbare hydrauliekventielen kunnen voorgeprogrammeerd worden in 
de tractor terminal, die geschikt zijn voor de nieuwste werktuigencombinaties. 
Dergelijke veelzijdige en instelbare hydrauliek is bij geen enkele andere tractor te 
vinden in deze klasse
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Cabine
de valtRa caBIne IS Het BewIjS van 
onze ScandInavIScHe FIloSoFIe
Valtra cabines zijn speciaal ontworpen voor Ruim-
te ,ergonomie en veiligheid voor de bestuurder.
De cabine op de N serie is verreweg de 
ruimste in zijn klasse, en biedt ruim zicht 
door zijn getinte ramen. Grote deuren ma-
ken het in- en uitstappen erg gemakkelijk.                                                                                                                 
Ontworpen voor veelzijdig gebruik, tevens heeft 
de cabine een vlakke vloer. Drie stevige opstaptre-
den leiden je naar de cabine, en de brandstoftank 
is zo ontworpen dat de treden schoon blijven.
De grote deuren gaan wijd open d.m.v. gascilin-
ders. De deurklinken zijn gemakkelijk te bereiken. 
De deuren hebben een metalen frame rond de 
ramen.

De cabine is groot genoeg voor de luxe stoel 
die standaard 180 graden kan draaien. Uitste-
kend zicht wordt gewaarborgd door 5.7 vierkan-
te meter glas. Het terug-rij (Twin-Trac) systeem 
is een optie.

Valtra’s continue inspanningen om het ge-
luidsniveau in de cabine te verlagen heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De motor, transmissie, hy-
drauliek, chassis, cabinevering, isolatie en ande-
re details hebben ertoe bijgedragen dat er in de 
cabine een geluidsniveau heerst van minder dan 
70 dBa.

In HiTech cabines worden de transmissie en 
de hydrauliek bediend d.m.v. hendels. De optio-
nele joystick op de armsteun is ontworpen voor 
bediening van voorladers.
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Cabine
de caBIneveRIng (oPtIoneel oP 
de modellen n113-n163) weRkt 
onaFHankelIjk oF Samen met de 
vooRaSveRIng.
Bij de cabinevering werkt de voorste ophanging 
als een scharnier, terwijl de achterzijde een veer-
weg heeft van 100 mm. De vering is met schroef-
veren, en een panhardstang voorkomt zijdelink-
se bewegingen van de cabine.

Optioneel zijn de stevige bevestigingsbeugels 
aan de B-stijl aan de rechter zijde van de cabi-

ne voor het bevestigen van monitoren. De opti-
onele passagiersstoel heeft een veiligheidsriem.

De luxe bestuurdersstoel is ook van een vei-
ligheidsriem voorzien.

caBIne veRIng

in 1
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Valtra ARM 
– met nieuwe tractor terminal

handel onder de handgreep wordt op Versu mo-
dellen als handgas gebruikt en op de Direct en S 
modellen als cvt rijhandel om de rijsnelheid aan 
te passen. Het handel kan ook gebruikt worden 
om de transmissie overbrenging aan te passen 
indien er in de handmatige mode gereden word.

Het ScHeRm IS HeldeR en zondeR 
ReFlectIe.
› dag- en nacht instelling in kleur.

Instellingen zijn nog eenvoudiger.

› dankzij een drukknop.

Veelzijdigheid die niet verloren gaat:

› Drie  persoonlijke geheugen instellingen 
voor de transmissie en  fabrieksinstellingen 
zijn eenvoudig op te roepen.

Ononderbroken produktiviteit.

› Cruise control instellingen worden opgesla-
gen.

Veranderen van programma’s zijn nu ge-
bruiksvriendelijker:

› selecteer hoe U wilt werken.

Hydrauliek is eenvoudiger te bedienen.

› bij de 10% volume opbrengst instelling wor-
den de hydrauliekventielen automatisch in 
de zweefstand gezet.

Meer informatie in een oogopslag.

› Cruise instellingen worden samen met de rij-
instellingen getoond.

Nieuw en verbeterde U-Pilot

› alleen de naam blijft hetzelfde

Versu en Direct / Valtra ARM

› Nieuwe en verbeterde tractor terminal.

In Versu en Direct modellen worden de transmis-
sie en hydrauliek bediend op de Valtra ARM leu-
ning. De armleuning wordt gebruikt om de voor-
naamste hydrauliekfuncties te bedienen. De geïn-
tegreerde tractorterminal wordt gebruikt voor in-
stellingen van de hydrauliek, transmissie en U-
pilot kopakkermanagement. Het stijlvolle Valtra 
instrumentenpaneel is eenvoudig af te lezen. Er 
zijn analoge meters voor brandstofniveau, mo-
tortemperatuur en motortoerental. Het Proline 
instrumentenpaneel is standaard op de Versu en 
Direct  en is tevens ook voorzien van een analo-
ge snelheidsmeter aan de rechter zijde.

Het grote display in het midden kan een breed 
scala aan informatie weergeven o.a bedrijfsuren, 
brandstofverbruik , hectare teller en een klok. Er 
zijn twee verwarmingsunits, een boven in de ca-
bine en de andere onder het dashboard, die een 
comfortabele temperatuur garanderen, zelfs on-
der de koudste omstandigheden. De onderste 
verwarmings unit heeft twee snelheden en de 
verwarmings unit boven in de cabine heeft vier 
snelheden.

De unit boven in de cabine heeft zes regelbare 
ventilatieroosters die op alle ramen gericht kun-
nen worden. De airconditioning is ook boven in 
de cabine gevestigd, en geeft een optimale wer-
king. Een automatische (climate control) aircon-
ditioning is optioneel voor de typen N113-N163.

De Valtra ARM leuning is standaard op de N en 
T Serie modellen Versu en Direct, alsmede op de  
S Serie. De bediening is specifiek voor het type 
maar de basis functies zijn gelijk, dit maakt het de 
bestuurders gemakkelijk om tussen verschillen-
de Valtra’s te wisselen. De ARM leuning heeft een 
stevige handgreep voor een goede ondersteu-
ning die de bediening vergemakkelijkt. De rode 

valtRa aRm

Terminal

Transmissie en kopakker 
management

CVT-hendel (Direct) 
of handgas (Versu)

Hand greep

Joystick voor de hydrauliek

Hefinrichting
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Nieuwe U-Pilot
Bijna een automatische piloot.

veRandeRIngen BIj u-PIlot
› Twee bedieningsknoppen in de armleuning. 

=> kopakkerfuncties aan\uit zetten.

› Eigen geheugenlocaties voor  
hydrauliekfuncties die gebruikt  
worden bij U-Pilot.

› Hydrauliek instellingen kunnen worden 
opgeslagen voor elk individueel werktuig.

› Tot  30 werktuigen kunnen worden 
benoemd.

› Editor

› Meerdere scherminstellingen mogelijk.

BeweRkIngSmode woRdt 
automatIScH geactIveeRd  
naaR gelang de SItuatIe
› Hydrauliek instellingen.

› Transmissie instellingen.

› U-Pilot.

› Gescheiden scherm.

Een totaal vernieuwde U-Pilot (kopakkermanage-
ment) is standaard op Versu en Direct modellen. 
Met de nieuwe U-Pilot bent U niet alleen in staat 
om steeds weerkerende functies te automatise-
ren maar ook kunt U hydraulische functies instel-
len en opslaan voor verschillende werktuigen of 
bestuurders. Door U-Pilot te gebruiken kan de be-
stuurder zich volledig concentreren op het werk 
en het werktuig.

Ook wisselen van de werktuigen gaat veel 
sneller en eenvoudiger als U de instellingen hebt 
opgeslagen in U-Pilot U hoeft alleen het werktuig 
te verbinden met de tractor en het juiste opgesla-
gen programma op te roepen uit het U-Pilot ge-
heugen. Gemakkelijk en productief.
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TwinTrac
Twee werkrichtingen.

Tw
inTrac

Valtra Twin-Trac is niet alleen een optie, maar 
ook een tractor die zowel voorruit als achteruit 
kan werken. De tractor met Twin-Trac heeft een 
apart stuurwiel ,omkeerhendel, koppelings- rem- 
en gaspedaal in de achterkant van de cabine. In 
Versu en Direct modellen draait de Valtra Arm 
armleuning samen met de stoel en de bediening 
mee. In de grote cabine is  veel ruimte, ook om 
in de achteruit positie te werken. Indien er in de 
achterwaartse rijpositie gewerkt wordt is het zicht 
op de werktuigen en het werkgebied rondom bij-
na onbeperkt. Veel werktuigen zullen ook beter 
werk leveren als de tractorwielen niet eerst door 
de gewassen rijden.

Twin-Trac doet geen  compromis aan de ande-
re goede eigenschappen van de tractor, je draait 
de stoel in een paar seconden in de achteruit rij-
positie zonder uit de stoel te hoeven komen. En U 
heeft reeds  alle hydraulische  functies, hefinrich-
ting en aftakas  aan de achterzijde beschikbaar.

eFFIcIënteR maaIen
Statistieken bewijzen de efficiëntie van het wer-
ken in omgekeerde rijrichting. Dienovereenkom-

stig verhoogt de  Twin-Trac combinatie de productie met 
10- 30 % in vergelijking met een vlindermaaier combi-
natie die in voorwaartse richting werkt. De voordelen 
zijn nog groter als het perceel zeer onregelmatige vor-
men heeft en er veel gedraaid moet worden. Het brand-
stofverbruik is daardoor ook aanzienlijk lager. Met een 
GPS satelliet besturing geeft dit een nog extra bespa-
ring op de brandstof.

Svc –caBIne.
De Valtra SVC cabine is ontworpen om de efficiëntie en 
veiligheid in het werk te verbeteren waar een goed zicht 
naast de tractor vereist is. Onbelemmerd zicht wordt 
speciaal vereist in nauwe ruimtes bij landbouw- en ste-
delijke werkzaamheden en bij boswerkzaamheden. De 
nieuwe SVC cabine verbetert verder de veelzijdigheid 
op een unieke nieuwe manier.

De nieuwe SVC360 cabine (Side Visibility Cab + bos-
bouw cabine) biedt uitstekend zicht naar de rechterzij-
de van de tractor, naar boven en omhoog naar achte-
ren. De SVC360 cabine verbetert de arbeidsomstandig-
heden waarbij uitstekend zicht vereist is. De SVC360 
cabine is uniek in de markt, met  een uitstekend zicht 
naar alle richtingen. En alleen Valtra biedt de combinatie 
van SVC360 cabine met de Twin-Trac terugrijinrichting. 
Al deze functies maken deze tractor ongeëvenaard ef-
ficiënt ongeacht in welke rijrichting U werkt. Alle Valtra 
cabines zijn FOPS & ROPS goedgekeurd.

valtRa lH lInk FRontHeF.
Beschikbaar op Versu en Direct modellen. De LH Link  
fronthef kan meesturen met de stuuruitslag van de 
voorwielen wat het maaien in bochten en rond opsta-
kels vergemakkelijkt zonder dat er iets blijft staan. Het 
draaien van de fronthef kan met de hand of automatisch 
bestuurd worden. Bij het maaien heeft de automatische 
stand de voorkeur. De verhouding tussen de hoekver-
draaiing van de fronthef en de stuuruitslag van de voor-
wielen is traploos in te stellen. Een duidelijk voordeel 
bij de Valtra LH Link fronthef kan ook gevonden worden 
bij werkzaamheden  voor de gemeenten en provincies.
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Telemetrie en 
Isobus
De derde generatie N Serie is de sterkste vier-cilinder tractor serie in de 
markt. Bovendien heeft ze uitstekende standaard functies en heeft het 
de mogelijkheid om aangepast te worden aan de specifieke wensen van 
de gebruiker.

gPS automatIScHe BeStuRIng,
De nieuwe N Serie is een uitstekende tractor en 
veelzijdig in gebruik, die voldoet aan de hoge ei-
sen van de huidige gebruiker, in welk segment hij\
zij ook werkzaam is. N Serie Versu en Direct mo-
dellen kunnen af fabriek uitgerust worden met 
een automatisch stuursysteem.

De modellen N113-N163 kunnen uitgerust 
worden met Agcommand, een telemetriesys-

teem om de tractor op afstand te kunnen con-
troleren op werking en de locatie waar deze zich 
bevind. Dit is een gemak voor loonwerkers en ge-
bruikers met veel Valtra tractoren die willen we-
ten waar zijn\haar tractoren, die zich op grotere 
afstand van de thuisbasis bevinden, zijn en wan-
neer deze een onderhoudsbeurt nodig hebben.

Telem
etrie en Isobus
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AGCOMMAND
agcommand
Alle N modellen kunnen met het AGCOMMAND 
telemetrie systeem voorzien worden. Het regis-
treert het werk en de beweging van de tractor op 
een internet server. Vanaf de server is het moge-
lijk om de functies (van de tractor can-bus) en 
de plaats en tevens de prestaties in het veld te 
registreren. Plaats bepaling is altijd mogelijk en 
prestatie gegevens zijn op te zoeken via data pa-
rameters.

Eigenaren van veel Valtra s en loonwerkers 
kunnen hun tractoren eenvoudig traceren via AG-
COMMAND-zowel de actuele situatie als de situ-
atie uit het verleden. Het systeem is nauwkeuring 
genoeg om de tractor te volgen op verschillende 
posities van dezelfde akker.

AGCOMMAND kan gevolgd worden door de 
eigenaar vanaf elke computer met toegang tot in-
ternet. De tractor gegevens worden overgeseind 
van Tractor naar server via het GSM netwerk.

klanten waaRdeRen de vele 
vooRdelen van agcommand.

›  Toegang tot belangrijke machine data.

›  Verhoogde productiviteit.

› Verhoogde inzetbaarheid van de tractor.

›  E-mail bericht bij abnormale tractor 
activiteit.

›  Betere onderhouds planning.

›  Automatische data opname en verzendig.
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Bos en
Gemeentelijke 
werkzaamheden
BoSBouw caBIne.
Valtra biedt ook de mogelijkheid van een bos-
bouwcabine, met een beschermende beugel rond 
het dak, supersterk en groot  policarbonaat gla-
zen dak, en een extra raam in de achterzijde van 
het dak. Een venster onder het achterraam ver-
groot het zicht naar onderen. N Serie tractoren 
uitgerust met een bosbouwcabine, Twin-Trac te-
rugrijinrichting en vloeistofkoppeling vormen een 
onverslaanbare combinatie voor loon- en bos-
bouw werkzaamheden.

B
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Valtra service en training

Valtra service en 
training

Valtra Power Partner magazijn levert de onder-
delen efficiënt en snel. In Europa kunnen de on-
derdelen binnen 24 uur geleverd worden. Let op 
de “Valtra Genuine Spare Parts” of “AGCO Parts” 
op de verpakking zodat U de originele onderde-
len krijgt. Dezelfde onderdelen worden in nieu-
we Valtra tractoren gebruikt.

Originele onderdelen waarborgen een zorge-
loze en veilige werking van Uw tractor zolang 
U eigenaar bent. Het nieuwe Valtra ontwikke-
lings centrum bij de fabriek in Suolahti werd in 
2007 geopend. 

Het Valtra Trainings Centrum in de Suolahti fabriek in Finland is verantwoordelijk 
voor de training  van het service-en onderdelen personeel. Gecentraliseerde training 
verzekerd een kwalitatief hoogwaardige service en een snelle informatiestroom  
naar onze klanten in de hele Valtra organisatie. 
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AGCO Onderdelen
en Valtra klanten service

De Valtra N Serie is ontworpen voor gemakke-
lijk onderhoud. Voor motor-, transmissie- en hy-
drauliekolie gelden lange verversingsintervallen 
en het verversen is kinderspel. Voor een betrouw-
baar en ononderbroken bedrijf wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van vloeistoffen die speciaal op 
de  tractor zijn afgestemd. Al deze aspecten zijn 
in het voordeel van onze klanten, waar ook ter 
wereld. De N Serie is zo ontworpen dat het Koel-
systeem, het luchtfilter en de Valtra onderdelen 
service olie- en brandstoffilters gemakkelijk. toe-
gankelijk zijn. Ten behoeve van het onderhoud 
kan de motorkap verticaal worden geopend. Het 
koelsysteem kan afzonderlijk worden geopend 
om deze te reinigen.

SeRvIce kItS
Valtra biedt handige kant en klare servicekits aan 
voor de 100 uren, 500 uren en 1000 uren service-
beurt. Deze kits bevatten alle noodzakelijke ori-
ginele onderdelen, waardoor U van goede kwali-
teit verzekerd bent. Bovendien komt het gebruik 
van originele onderdelen uw veiligheid ten goede.

FInancIeRIngS oPloSSIngen
AGCO Finance kan u een kant en klare financier-
ing offreren afgestemd op uw specifieke wensen.

in 1

in 1



38

45 %            |          55 %

Gebouwd om 
te presteren.

G
ebouw

d om
 te presteren.

De draaicirkel van de nieuwe N serie is 4,5 m met 
standaard banden. Deze draaicirkel blijft hetzelf-
de bij montage van een fronthef,voorlader of bei-
de. In het nieuwe ontwerp zijn de optionele voor-
lader met console en fronthef meer in het frame 
geintegreerd; bij de tractor zonder deze werktui-
gen is de draaicirkel gelijk aan het voorgaande 
type N. Maar nu komt het verschil: voorlader en 
fronthef  zullen de draaicirkel niet beïnvloeden. 
En dit ondanks de langere wielbasis van 100 mm 
in de nieuwe N. Een langere wielbasis geeft de 
tractor een grotere stabiliteit en een betere toe-
gang tot de servicepunten. Een vlakke onderzij-
de en hoge grondspeling zijn voordelen van zo-
wel de voorgaande als de nieuwe Valtra modellen. 

 
Houd er rekening mee dat de informatie gege-
ven in de brochure onderhevig is aan verande-

6 ton, n163 met FRontHeF en veRIng

AGCO - Your Agriculture Company - is een vooraanstaande fabri-

kant in de agrarische sector en levert hightech oplossingen voor de 

professionele agrariër en loonwerker. Service, innovatie en kwaliteit 

staan hoog in het vaandel. De producten van AGCO worden wereld-

wijd in meer dan 140 landen gedistribueerd.

ringen zonder voorgaande kennisgeving. Neem  
contact op met uw dealer voor details. De  trac-
toren in de illustraties zijn uitgerust met klant 
specifieke opties.
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Nieuwe N-Series – Technische specificaties
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*) kruipversnelligen  **) N123-143 en N163 Versu ook met EcoSpeed leverbaar (40 km/u by 1750 owwr/min vande motor) of 1-50 km/u version.

N82 N92 N113 N123 N143 N113 N123 N143 N163 N143 N163

HiTech HiTech HiTech HiTech HiTech HiTech 5 HiTech 5 Versu Versu Direct Direct

MotoR, AGCo SiSu PowER 44DTA 44DTA 44AWI 44AWI 49AWI 44AWI 44AWI 49AWI 49AWI 49AWI 49AWI

Cilinder aantal/ motorinhoud in liters 4 / 4.4 4 / 4.4 4 / 4.4 4 / 4.4 4 / 4.9 4 / 4.4 4 / 4.4 4 / 4.9 4 / 4.9 4 / 4.9 4 / 4.9

VERMoGEn kw / Pk / oMw/ Min (iSo 14396)

Max vermogen, pk (kW) 88 (65) 91 (67) 124 (91) 135 (99) 152 (112) 124 (91) 135 (99) 152 (112) 163 (120) 152 (112) 163 (120)

Max vermogen, transport boost, pk (kW) - - 130 (96) 143 (105) 160 (118) 130 (96) 143 (105) 160 (118) 171 (126) 160 (118) 171 (126)

koPPEl nM/1500 oMw/Min

Max koppel, Nm 360 405 510 540 600 510 540 600 650 600 650

Max koppel, transport boost, Nm - - 530 560 650 530 560 650 700 650 700

tRAnSMiSSiE

Type 3 traps powershift 5 traps powershift 5 traps powershift Stepless CVT

Aantal versnellingen *) 24+24R (36+36R) 20+20R (30+30R) 30+30R 30+30R

Snelheid min-max*) 3.6-38 (0.6-38) 3.6-40 (0,6-40)** 3,6-40 (0,8-40)** 0,8-40** 0,8-40** 0-50 0-50

Pto (2- SnElHEDEn)

540, motor omw/min 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

540e, motor omw/min 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539

1000, motor omw/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

PTO optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Front PTO, motor omw/min optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

HYDRAuliEk

Max pomp opbrengst, l/min 73 73 73 (90) 73 (90) 73 (90) 73 (90) 73 (90) 115 (160) 115 (160) 115 (160) 115 (160)

Max hydrauliek ventielen achter 4 4 4 4 4 4 4 4 (+2 ON/OFF) 4 (+2 ON/OFF) 4 (+2 ON/OFF) 4 (+2 ON/OFF)

Max hydrauliek ventielen voor 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Hydrauliekolie voor uitwendig gebruik in liters 30 30 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40 40 / 47 40 / 47 40 / 47 40 / 47

FRont- En HEFinRiCHtinG ACHtER

Max hefvermogen aan uiteinde van trekstangen kg 40 (58) 40 (58) 77 77 77 77 77 81 81 81 81

Max hefvermogen aan uiteinde van trekstangen kg (OPTIONEEL) 25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35

GEwiCHtEn En AFMEtinGEn

Banden 380 / 85R24 / 460 / 85R34 460 / 85R38 + 380 / 85R28 460 / 85R38 + 380 / 85R28 520 / 85R38 + 420 / 85R28

Wielbasis, mm 2535 2535 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665

Lengte, mm 4315 4315 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664 4664

Breedte, mm 2270 2270 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538

Hoogte, mm 2760 2760 2875 2875 2875 2875 2875 2945 2945 2945 2945

Draaicirkel m 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 4,75 4,75

Grondspeling mm 450 450 480 480 480 480 480 500 500 500 500

wEiGHt

Gewicht, kg 4650 4650 5200 5200 5200 5200 5200 5450 5600 5450 5600

Brandstoftank l 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Adblue-tank, l - - 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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Nederland:
Agritech BV
Postbus 19
8330 AA STEENWIJK
Tel. + 31 (0) 521-535 070
www.agritech.nl www.valtra.nl

Belgie:
Matera sa
B-5030 Gembloux
Tel. 0032 (0)494 518083
www.valtra.be
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Wijzigingen mogelijk - alle rechten voorbehouden. De tractoren die zijn afgebeeld in deze brochure, kunnen zijn uitgerust met speciale opties. Valtra is een internationaal merk van de AGCO Corporation.
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