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BIG JOBS JUST
GOT BETTER.
Uw land is uw leven.
Uw boerderij is uw fundament.
Uw gewas is uw carrière.
Uw tractor is het werkinstrument van uw beroep.
Daarom kiest u voor een Valtra.
Valtra geeft u het vertrouwen en de moed om de klus te klaren, net zoals het betrouwbaar gereedschap
van een vakman dat doen, elke dag. Steeds opnieuw. In elke werkomgeving.
Bij Valtra hebben wij altijd het minst bewandelde pad gekozen - want waar wij vandaan komen,
maken we onze eigen wegen. Wij aarzelen niet om voor u een tandje bij te zetten.
We werken op deze manier omdat het de beste is.
En omdat we geloven in efficiënt werken.
U doet geen concessies. Wij ook niet.
Klaar de klus.
Kies voor een Valtra.
Your working machine.
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Valtra is een internationaal merk uit Scandinavië. Ons
Scandinavisch erfgoed brengt met zich mee dat Valtratractoren het werk doen waarvoor ze zijn ontworpen en
gekocht – veilig en efficiënt. Dit wordt versterkt door de
waarden van Valtra: individualiteit, betrouwbaarheid en
functionaliteit.
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De kracht van Valtra is van oudsher onze bereidheid om
naar onze klanten te luisteren. Klantenonderzoek heeft
aangetoond wat de drie belangrijkste criteria zijn om voor
Valtra te kiezen: betrouwbaarheid, lage bedrijfskosten
en een hoog rendement. De vierde generatie van de
S-serie is onder zware omstandigheden getest om de
technische eigenschappen, ergonomie, functionaliteit en
productiviteit te optimaliseren. We hebben er het volste
vertrouwen in dat de nieuwe S-serie aan al uw eisen als
agrariër of loonwerker voldoet.

AL MEER DAN 60 JAAR PARTNER VAN AGRARIËRS
Valtra produceert al meer dan 60 jaar tractoren en is in
de loop van de jaren een van de meest gerenommeerde
internationale tractormerken geworden. Valtra produceert
nu jaarlijks meer dan 23.000 tractoren. Door onze Finse
roots zijn alle Valtra-tractoren producten van Scandinavisch
industrieel ontwerp en bieden ze praktische, technische
oplossingen. Sinds 2004 maken we deel uit van de AGCOfamilie. Als wereldmarktleider in landbouwtechnologie is
AGCO er trots op te investeren in de grote expertise en
prachtige producten van Valtra.
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Als klant van Valtra kunt u ook profiteren van
ondersteuning door AGCO’s wereldwijde
organisatie voor zaken als financiering, uitgebreide
garanties, servicecontracten, leasemogelijkheden,
training, programma’s voor trouwe klanten,
precisielandbouwtechnologieën, telemetrieoplossingen, en van het grootste distributienetwerk voor
landbouwmachines. Uw Valtra-tractor van de S-serie
wordt geleverd met services die de winstgevendheid van
uw bedrijf nu en in de toekomst ondersteunen.
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HEBT U WEL EENS NAGEDACHT
OVER DE WINSTGEVENDHEID
VAN UW INVESTERING?
WIJ WEL.

MODELLEN EN VERMOGEN
S274 AVT
S294 AVT
S324 AVT

270-290 PK
295-325 PK
320-350 PK

S354 AVT
S374 AVT
S394 AVT

350-380 PK
370-400 PK
405-405 PK
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De vierde generatie van de Valtra S-serie is een tractor
waarvan de evenwichtige prestaties u helpen het maximale te halen uit uw nieuwe investering – om uw opbrengst
te maximaliseren en uw kosten tot een minimum terug
te brengen. We hebben voor u een betrouwbare machine
ontworpen, die u kunt combineren met iedere gewenste
service. Hierdoor kunnen we u het beste rendement op uw
investering bieden.

Tractoren van de S-serie zijn uitgerust met
alles wat u nodig hebt, maar niet met overbodige zaken. Ieder detail is goed doordacht,
omdat winstgevendheid de som is van
hoogstaande technologie, betrouwbaarheid,
bedrijfskosten, ergonomie, services en restwaarde. Hierdoor is Valtra de rationele keuze
van investeerders.
DE KIEM VOOR SUCCES IS GELEGD.
De Valtra S-serie is een grote tractor die een
grote investering vergt, maar ook grote prestaties levert. De tractor is zodanig ontworpen dat hij de zwaarste taken aankan. Een
krachtige motor, de traploze transmissie en

een optimale gewichtsverdeling staan garant
voor efficiënte prestaties. Het hydraulische
vermogen is hoog genoeg voor het gebruik
van zware werktuigen, zowel in het veld als
in het bos. De luxe cabine biedt een ruime
werkomgeving en het rijcomfort vormt een
klasse apart.
Valtra is de enige tractorfabrikant met het
uitgangspunt dat een tractor in beide rijrichtingen (vooruit en achteruit) even goed moet
kunnen werken. Het resultaat is de Valtra
TwinTrac-achteruitrijinrichting, die allerlei
werkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger
maakt.
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HIGHLIGHTS
OF YOUR NEW
WORKING MACHINE
2

De betrouwbaarheid van de S-serie
is het resultaat van de perfecte
integratie van de goed doordachte
details. Door het gecombineerde
effect van de motor en transmissie
enerzijds en het nieuwste functionele
ontwerp en optimale functionaliteit
anderzijds, verschilt de tractor van de
S-serie van iedere andere tractor die u
ooit hebt geprobeerd.
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1.

Valtra SmartTouch-gebruikersinterface

2.

AGCO Power 8,4 l motor (tot 405 pk)

3.

Werklampen 4+2 voor en 6 achter

4.

TwinTrac

5.

Ergonomische, stille cabine (69 dBa)

6.

Pneumatische cabinevering

7.

Dieseltank (600 liter)

8.

AdBlue-tank (60 liter)

9.

Valtra’s 4e generatie-design (verbeterd zicht)

10. Nieuwe koplampen (H7)
11. CVT-transmissie (AVT - AGCO Variabele
Transmissie)
12. Hydraulische voorasvering
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13. Lange wielbasis (3105 mm)
14. Geïntegreerde fronthefinrichting (50 Kn)
15. Autoguide GPS voorbereiding standaard
16. LED-achterlichten De S-serie is uitgerust met
onze beroemde LED-achterlichten van de 4e
generatie.
17. Second Technology-terminal. IsoBus en
Autoguide kunnen worden bediend op het extra
technology-touchscreen.
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DE BESTE MOTOR
OP DE MARKT
Wanneer u investeert in een tractor van de Valtra S-serie,
investeert u tevens in de meest betrouwbare en efficiënte
motortechnologie die verkrijgbaar is. AGCO Powers
geschiedenis als motorfabrikant gaat ruim 60 jaar terug.
Alle motoren voor de S-serie komen uit de fabriek van AGCO
Power in Finland. AGCO Power is wereldmarktleider in offroad-motoren en produceert jaarlijks meer dan 70 000
motoren.

De betrouwbare 8.4 AWF AGCO
Powermotor vormt de basis voor de
productiviteit van de S-serie. De motor
maakt gebruik van de nieuwste AGCO
POWER-technologie om te voldoen
aan de stage V-emissienorm. Deze
technologie zorgt ook voor een grote

betrouwbaarheid van de motor, zonder
dat dit hogere bedrijfskosten met zich
meebrengt. AGCO Powers SCR-technologie werd in 2008 geïntroduceerd in de
S-serie, waardoor deze tractor de eerste
ter wereld was die met deze technologie
was uitgerust.
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TWIN TURBO POWER
De nieuwe Valtra S-serie heeft twee turbocompressoren achter
elkaar voor een beter koppel bij lagere toerentallen en lagere
uitlaattemperaturen, waardoor de levensduur wordt verlengd en er
minder onderhoud nodig is. Dit maakt nog betere rijeigenschappen en
lagere emissiewaarden mogelijk, zonder noodzaak van dure technische
oplossingen.
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Het lage brandstofverbruik van de
S-serie is altijd al concurrerend geweest ten aanzien van de behaalde
kilowatturen, bijvoorbeeld ten aanzien
van het aantal kubieke meters hout
dat kan worden versnipperd, of het
aantal hectares dat kan worden
bewerkt. De 84 LFTV-D5 AGCO
Power-motor in de nieuwe S-serie
vermindert het brandstofverbruik
zelfs nog verder (5 %) Ook wordt
uitlaatgasrecirculatie toegepast om
het AdBlue-verbruik te verminderen.
Volgens Profi magazine (7/2012) bedraagt het brandstofverbruik slechts
258 g/ kWh, wat 13,1% lager is dan
het gemiddelde van de andere tractoren die door dit blad zijn getest.
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DE POPULAIRSTE
TRAPLOZE
TRANSMISSIE
OP DE MARKT
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De hoge efficiëntie van de Valtra S-serie wordt nog eens vergroot
door de traploze AGCO Variabele Transmissie (AGCO AVT). Deze
transmissie, die door AGCO in Duitsland wordt geproduceerd, is
al vele jaren Europees marktleider voor grote tractoren. Deze
populariteit is te danken aan zijn veelzijdigheid en vooral aan
het lage brandstofverbruik. Vooral bij loonwerk, waarbij veel
moet worden gereden tussen verschillende locaties, stelt de
AGCO Variabele Transmissie u in staat zuinig te rijden bij lage
motortoerentallen.

EEN INNOVATIE DIE HET BESTE COMBINEERT
De S-serie combineert toonaangevende
innovaties van Valtra, AGCO Power en Duitse
ingenieurs. Het door Valtra ontwikkelde intelligente regelsysteem voor tractoren verenigt ze
tot een onverslaanbare combinatie: efficiënt,
gemakkelijk te gebruiken en betrouwbaar
vermogen.
GEOPTIMALISEERDE TRANSMISSIE
De AGCO Variabele Transmissie kent verschillende werkgebieden voor taken die verschillende toerentallen vereisen. Werkgebied A
wordt gebruikt voor alle situaties waarin veel
trekkracht is vereist, terwijl werkgebied B

dient voor normaal wegtransport. Hierdoor
kan de efficiëntie van de trekkracht en de
transmissie geoptimaliseerd worden. Zo
wordt bij het rijden met lage motortoerentallen aanzienlijk op brandstof bespaard.
TOT WEL 10% MEER VERMOGEN
Valtra’s innovatieve SigmaPower is nu standaard op de S-serie. Wanneer de aftakas
of het hydraulisch systeem extra vermogen
nodig heeft, verhoogt het elektronisch motormanagementsysteem het vermogen met wel
10% - tot maximaal 405 pk bij de grootste
modellen van de S-serie. Power boost is ook
beschikbaar wanneer er sneller dan 20 km/h
wordt gereden.
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WERK SNELLER
EN COMFORTABELER

De cabine van de vierde generatie van de Valtra
S-serie combineert het beste Scandinavische
design met een optimale functionaliteit. Studies
hebben aangetoond dat een goede ergonomie de
arbeidsprestaties verbetert, met name wanneer
de Valtra TwinTrac-achteruitrijinrichting wordt
gebruikt.
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De cabine is uitgerust met een pneumatische
vierpuntsvering, Valtra AutoComfort, waarin
de nieuwste technologische inzichten zijn
verwerkt. Sensoren geven informatie door
aan het regelsysteem, dat ervoor zorgt dat
de cabine altijd in de juiste stand staat. Met
AutoComfort kunt u ook de vering aanpassen
aan uw persoonlijke voorkeur.
De S-serie is ontworpen om 24/7 in bedrijf
te zijn, daarom is airconditioning standaard.
Ook de bestuurdersstoel in geventileerd.
Werken in de S-serie is het gehele jaar door
in alle seizoenen comfortabel. Tot de overige
standaarduitrusting behoren zes werklampen

voor en achter, terwijl LED lampen als optie
leverbaar zijn.
Valtra’s gepatenteerde TwinTrac-terugrijinrichting maakt het werken voor u nog efficiënter,
met name bij werkzaamheden met maaicombinaties en andere zware werktuigen. De
tractoren van de S-serie zijn van meet af aan
ontworpen om in beide rijrichtingen doelmatig te werken. Studies hebben aangetoond
dat werkzaamheden in de achteruit met
Valtra-tractoren zelfs efficiënter verlopen dan
werkzaamheden in voorwaartse richting in
bepaalde toepassingen, dankzij het uitstekende zicht. De optimale ergonomie maakt

het gemakkelijker om langer door te werken,
waardoor de productiviteit verder wordt
vergroot.
ACHTERUITRIJDEN MET SLECHTS ÉÉN
EENVOUDIGE HANDELING
Omschakelen naar de positie voor achteruitrijden gaat snel en gemakkelijk. Een verstelbare stuurkolom bevindt zich achter in de cabine, samen met een gaspedaal, rempedaal
en koppelingspedaal. Alle overige bedieningselementen zijn op de Valtra ARM-armsteun
voor de bestuurder aangebracht, die 180
graden met de bestuurdersstoel meedraait.
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BEDIEN
UW S-SERIE
Valtra SmartTouch zet de nieuwe standaard als het gaat om
gebruiksvriendelijkheid. Het werkt intuïtiever dan uw smartphone.
Met maximaal twee klikken of swipes kunt u bij alle instellingen.
Valtra SmartTouch combineert AutoGuide, ISOBUS, Telemetrie,
AgControl en TaskDoc voor optimale compatibiliteit met externe
werktuigen en systemen. SmartTouch is standaard op Versu- en
Direct-modellen.

1
2
3
4
5
6
7

Makkelijk te bedienen via overzichtelijke
menustructuur.

Instellingen eenvoudig aanpassen met
‘swipes’ en klikken. Alle instellingen
worden automatisch opgeslagen in het
geheugen.

Intuïtieve bediening van functies met
grote en logische symbolen.

3

11

U kunt met elke bediening elke hydraulische functie bedienen, inclusief
hydraulische kleppen voor- en achteraan,
koppelingen voor- en achteraan en de
voorlader.

Het configureren van de werklichten
is eenvoudig met het 9” touchscreen.
Er zijn ook aan/uit-knoppen voor
de werklichten en het baken in de
armsteun.

Profielen voor chauffeurs en werktuigen
zijn eenvoudig te maken en te wisselen
vanaf elk schermmenu. Wijzigingen
worden automatisch opgeslagen.
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9

MULTIFUNCTIONELE RIJHENDEL

TOUCH SCREEN

1.

9.

10

2.

12

3.

4.
5.

6.
7.

8.

13

14

Het rubberen oppervlak met goede grip draagt bij
aan een comfortabele en gemakkelijke bediening.
De hendel is gemaakt van hoogwaardige
materialen.
Het ergonomisch ontwerp maakt het makkelijk om
de hendel in alle vier de richtingen te bewegen.
Het vlak met knoppen valt goed binnen het bereik
van de duim. Bij het ontwerp van knoppen en
schakelaars is primair gekeken naar hun functie.
Daarom zien knoppen met verschillende functies er
verschillend uit.
Drie programmeerbare geheugenknoppen voor
bedieningshandelingen naar keuze. Bijvoorbeeld
M1 voor snelheid omhoog, M2 voor snelheid
omlaag.
Twee lineaire hendels om de hydrauliek te
bedienen.
Veilige bediening: ruimte tussen knoppen om
duim neer te leggen zonder dat deze onbedoeld
knoppen aanraakt. Kliktonen voorkomen foutief
gebruik van de schakelaar.
De overzichtelijke lijnen in het ontwerp van de
multifunctionele hendel dragen bij aan de beleving
van rust en degelijkheid en verhogen bovendien het
gebruiksgemak.
Vooruit/achteruit schakelaar.

Geen extra schermen nodig. De beelden van
Auto-Guide en veiligheidscamera’s worden
weergegeven op het SmartTouch scherm. Dus
geen extra monitoren die uw zicht blokkeren.

JOYSTICK
10. Ergonomisch gepositioneerde joystick met
derde schakelaar voor hydrauliek.

KNOPPEN & HEFINRICHTING
11. Knoppen: holle en bolle vormen helpen
om snel en gemakkelijk de vaak gebruikte
knoppen te vinden.
12. Hefinrichting achter: met de
gebruiksvriendelijke begrenzer zijn de kleinst
mogelijke aanpassingen van de hefinrichting
mogelijk.

ONTWERP
13. Het ontwerp van de armsteun zorgt voor een
trefzekere bediening met tevens veel grip op
ruw terrein. Door de logische indeling liggen
alle functies onder handbereik. De goede
ondersteuning zorgt voor minder spanning
in arm en hand. De plaatsing van de aftakasschakelaars minimaliseert de kans op
onbedoeld gebruik.
14. Bekleding: de alcantara bekleding zorgt voor
minder transpiratie. Onder het deksel zit een
opbergvak.
15. Ontworpen in Finland
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SMART FARMING
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Valtra biedt een reeks van slimme landbouwtechnieken
die naadloos samenwerken – Auto-Guide, ISOBUS, Section
Control, Variable Rate en TaskDoc – die u kunt bedienen vanop
de SmartTouch-terminal. Door uw tractor en toebehoren
automatisch te gidsen, verbeteren deze uw nauwkeurigheid en
precisie, verminderen ze de arbeidstijd en zorgen ze ervoor dat
u een betere oogsten en een beter rendement op uw investering
krijgt.
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Slim boeren hangt af van de positiesignalen
van satellieten om uw oogsten in kaart te
brengen en uw tractor te gidsen Satellietgeleiding maakt automatisch sturen nauwkeuriger
dan handmatig sturen. Uw tractor zal dus
exact weten waar hij moet zijn bij elke bocht,
in elk veld en in alle omstandigheden.
Als uw tractor correct gepositioneerd is,
bevinden de toebehoren zich ook altijd op de
juiste plaats. Met satellietkaarten en ISOBUS-besturing kunnen werktuigen worden
geautomatiseerd om de manier waarop ze
werken in verschillende delen van het veld of
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op elk veld en in verschillende rijen te variëren.
Section Control bijvoorbeeld, automatiseert
sectiecontrolefuncties in werktuigen, en Variable Rate automatiseert en bestuurt variabele
toepassingsfuncties.
Onze technologie is allemaal door ons ontwikkeld en we gebruiken de leveranciers met
de beste kwaliteit om ervoor te zorgen dat we
altijd machines met de beste kwaliteit en een
uitmuntende betrouwbaarheid bouwen. En alle
hardware en software-onderdelen worden voor
iedere tractor geoptimaliseerd.
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GEMOEDRUST.
ONDER HANDBEREIK.
Wij geloven in een naadloze verbinding tussen onze
klanten, dealers, machines en de Valtra fabriek. Als
u bent verbonden kunt u kiezen uit de gewenste
onderhouds- en garantiepaketten die voldoen aan uw
verwachtingen en vereisten. Wij zorgen voor u, zodat u
voor uw bedrijf kunt zorgen.

CONNECT

TRACTORGEGEVENS, INFORMATIE
EN DIENSTEN.

CARE

UITGEBREIDE
FABRIEKSGARANTIE.

GO

ONDERHOUDSCONTRACT.

CONNECT
Blijf altijd en overal verbonden
Door te kiezen voor Valtra komt u in contact met
een team van professionals die u zullen helpen
om een maximale productiviteit te bereiken.
U kunt contact opnemen met uw lokale servicenetwerk via ons online klantenportaal. Dit biedt
u ook 24/7 toegang tot tutorials, contractuele
informatie en diensten met betrekking tot uw
machines. De Valtra Connect-telemetrie bewaakt, voortdurend, alle activiteiten en GPS-bewegingen van de tractor. Het kan historische en
real-time gegevens weergegeven op uw mobiele
apparaat en u kunt de gegevens altijd en overal
bekijken. Met behulp van deze gegevens kunnen
u en uw Valtra-servicepartner anticiperen op
onderhoudsbehoeften, en sneller reageren om
kleine problemen op te lossen en extra bezoeken
aan uw bevoegde servicecentrum vermijden.
CARE
100 % gemoedsrust
Met de contracten voor uitgebreide garantie van
Valtra Care kunt u volledige gemoedsrust vinden
en u tegen bijkomende kosten voor reparatie van
niet slijtagegevoelige onderdelen beschermen.
Met Care kunt u uw vaste kosten bepalen bij het
kopen van uw Valtra tractor, of bepalen wanneer
de standaard garantie verloopt. Ze zijn flexibel en
verkrijgbaar tot 5 jaar of 6.000 bedrijfsuren.

GO
Maximaliseer uw beschikbaarheid
Bepaal uw vaste kosten bij de aankoop van
uw Valtra machine en zorg voor optimale
prestaties, garandeer tegelijkertijd de efficiëntie
en maximaliseer de restwaarde van uw
machine! De Valtra Go onderhoudscontracten
verzekeren regelmatig en grondig onderhoud,
waardoor u langer zal kunnen genieten van
een betrouwbare werking van uw Valtratractor. De onderhoudskosten zijn laag in
vergelijking met de reparatiekosten die het
gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud. Het
Valtra Go servicepakket omvat alle boekbare
voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden
tot 10.000 bedrijfsuren voor nieuwe en gebruikte
machines.
UW EIGEN VALTRA-DEALER
Uw Valtra-dealer is de meest deskundige op
het gebied van tractoren en werkmachines
in uw omgeving. Hij begrijpt de technische
aspecten van uw tractor en de problemen
waar u tegenover staat. U kunt u altijd tot uw
dealer richten om de beste service te krijgen
voor adviesverlening, onderhoud, reparatie en
reserveonderdelen voor de aankoop van een
nieuw onderdeel van uw apparatuur. Valtradealerc zijn onafhankelijke ondernemers. AGCO
controleert zijn dealerc jaarlijks om te verzekeren
dat u de best mogelijke service krijgt.

21
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ALLES WAT U NODIG HEBT - ALTIJD BESCHIKBAAR
De uitgebreide reserveonderdelenservice van Valtra
levert u de onderdelen die u nodig hebt – en zó snel dat
u deze de morgen erop al ontvangt. Zo blijft uw tractor
productief tijdens de drukke ploeg- en oogstseizoenen.
Het AGCO-onderdelenetiket verzekert u dat u originele
reserveonderdelen van Valtra krijgt aan de hand van een
zorgvuldige inspectie en testen.
AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR,
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.
Als AGCO-financieringsdienst bieden wij
maatoplossingen voor uw persoonlijke financiën
op basis van uw kasstroom en activiteiten. Zeg ons
wat u maandelijks kan betalen en wij zullen een
flexibel betalingsplan voor u opstellen volgens uw
bedrijfsbehoeften waarbij wij de seizoensvariaties in
aanmerking nemen.
Als volledige dienstverlener bieden wij ook
financieringsdiensten zoals leasing, huur en verzekering.
Onze diensten kunnen variëren tussen de landen. Bezoek
onze website of uw dichtstbijzijnde verkoper voor een
offerte.
VALTRA UNLIMITED
De Valtra Unlimited studio in de fabriek van Suolahti staat
algemeen bekend om zijn capaciteiten om de wensen van
de klant waar te maken. De studio kan tijdens het normale
productieproces accessoires en apparatuur aanpassen
die in de productielijn niet direct beschikbaar zijn.
Onze Valtra Unlimited-monteurs zijn gekwalificeerde
specialisten die worden ondersteund door de
vaardigheden en expertise van de hele fabriek. Zij zorgen
voor de hoogste kwaliteitsniveaus en veiligheid, ook voor
onze maatproducten. Alle accessoires en apparatuur die
door de Valtra Unlimited studio worden aangepast, zijn
gedekt door de fabrieksgarantie, en wij leveren hier ook
de service- en reserveonderdelen voor.
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VALTRA TEAM
Valtra Team is ons klantentijdschrift dat twee keer per
jaar verschijnt. Elke aflevering bevat nuttige informatie
over de nieuwste innovaties en de meest efficiënte
werkmethoden. U hebt ook toegang tot de onlinearchieven van het tijdschrift en kunt artikelen tot het jaar
2000 teruglezen.
AGCO ACADEMY
Tractoren en verwante technologieën, en bovenal
precisielandbouwtechnologieën ontwikkelen zich in een
snel tempo. De Valtra Academy leidt voortdurend Valtraverkopers en servicetechnici op, zodat de topklasse en
actuele expertise die u vandaag van uw Valtra-verkoper
krijgt ook in de toekomst aan uw behoeften zal voldoen.
VALTRA COLLECTIE
De Valtra Collectie biedt hoogwaardige werk- en
vrijetijdskleding en accessoires. De materialen en
details worden met zorg gekozen. De kleding geeft het
moderne ontwerpconcept van Valtra weer, met lichte
en toch duurzame materialen die stijl en functionaliteit
combineren.
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TRACTORMODEL

S324

S354

S374

S394

295 (217)

320 (236)

350 (258)

370 (272)

400 (294)

300

325

350

380

400

405 (298)

1220

1300

1390

1530

1540

1540

Max. koppel bij 1500 tpm, met boost, Nm

1300

1390

1500

1590

1600

1600

Emissieregeling

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

AGCO POWER-motor

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

84 LFTV-D5

Inhoud, liter / Aantal cilinders

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

8.4 / 6

S274

S294

Max. pk bij 2000 tpm, pk (kW)

270 (199)

Max. pk bij 2000 tpm, met boost, pk
Max. koppel bij 1500 tpm, Nm

MOTOR

TRANSMISSIE
Werkgebied A (Veld)

0,03-28 km/h vooruit, 0,03-16 km/h achteruit

0,03-28 km/h vooruit, 0,03-16 km/h achteruit

0,03-50** km/h vooruit, 0,03-38 km/h achteruit

Werkgebied B (Transport)

Automatisch en handmatig

AFTAKAS (ACHTER)

2 toerentallen, 540E + 1000 of 1000E + 1000

1000 tpm bij motortoerental

2030

2030

2030

2030

2030

2030

540E of 1000E tpm bij motortoerental

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Verwisselbare aftakas

JA

JA

JA

JA

JA

JA

FRONTHEFINRICHTING

Geïntegreerd, standaard uitrusting

Hefvermogen, kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Frontaftakas

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

HEFINRICHTING ACHTER

Autocontrol, Drive Balance Control (dansonderdrukking) en antislipregeling

Hefvermogen, kg

12000

Onderste hefarmen

Cat 3 of 4

HYDRAULIEK

Closed Centre Load Sensing (CCLS)

Max. pompcapaciteit, l/min

205

Hydrauliekolie

Gescheiden, max. 51 liter beschikbaar voor werktuigen

Werkhydrauliek, voor

Max. 2 elektronische regelventielen, joysticktoetsen

Werkhydrauliek, achter

4 of 6 elektronische regelventielen, 4 fingertip- en 2 joysticktoetsen

Hydraulische koppelingen, achter

“Decompressie”-koppelingen met functie voor aan-/afkoppelen onder druk

Besturing

Hydrostatisch, kantelbare/telescopische stuurkolom

QuickSteer

standaard

12000

205

standaard

12000

12000

12000

12000

205

205

205

205

standaard

standaard

standaard

standaard
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TRACTORMODEL

S274

S294

S324

S354

S374

S394

HD

HD

HD

REMMEN

Oliegekoelde meervoudige schijfremmen, hydraulische bediening met bekrachtiging

Parkeerrem

Geïntegreerd met omkeerhendel, hydraulisch

4WD-VOORAS
Type

STD

Max. stuuruitslag

55°					

STD

HD

Vering

Hydropneumatisch					

INHOUD
Brandstoftank, liter

600

600

600

600

600

600

AdBlue-tank, liter

60

60

60

60

60

60

AFMETINGEN (VOOR- EN
ACHTERBANDEN)

600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Gewicht zonder last (met volle brandstoftank,
zonder extra gewichten), kg

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

10300 (12000)

Wielbasis, mm

3105

3105

3105

3105

3105

3105

Lengte, mm

5670

5670

5670

5670

5670

5670

Dakhoogte mm met 710/85R38 banden

3382

3382

3382

3382

3382

3382

Minimale breedte, mm

2550

2550

2550

2550

2550

2550

Bodemvrijheid, mm

472

472

472

472

472

472

Draaistraal met/zonder remmen, 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

CABINE
Vering

4 stijlen en pneumatische 4-puntsvering (AutoComfort)

Standaarduitrusting

Luxe cabine met vlakke vloer, openslaande achterruit, airconditioning, ventilator met vier snelheden en verwarming, verstelbare stuurkolom, Valtra
Evolution-stoel, voorbereid voor ISOBUS, voorbereid voor Auto-Guide, 6 werklampen achter en 4+2 voor, Valtra SmartTouch-gebruikersinterface.

Optionele uitrusting

TwinTrac achteruitrijinrichting, automatische airconditioning, LED-werklichten, voetverwarming, volledige Auto-Guide met verschillende
nauwkeurigheidsniveaus, AgControl ETC-opties voor precisie bewerking.

Matermaco Agriculture S.A.
Z.I. de Sauveniere
Rue des Praules 3a
B-5030 Gembloux - Belgium
Tel +32(0)81 62 75 00

is een wereldwijd
merk van AGCO.

www.valtra.be
www.youtube.com/user/ValtraVideos
www.facebook.com/ValtraByMatermaco

De weergegeven trekkers in deze brochure zijn mogelijk voorzien van speciale opties.
Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk - alle rechten voorbehouden.

