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WE WERKEN HARD 
OM HARD WERKEN 
GEMAKKELIJK TE MAKEN
Bij Valtra is het onze belangrijkste focus om 
uw behoefte te begrijpen en u de beste tractor 
experience te bieden. Wanneer u meer nodig 
heeft van uw machine dan is de T-serie de 
ultieme precissie tool met veel spierkracht. 
Perfect zicht rondom Betekent dat u totale 
controle over uw land heeft vanuit de cabine. 
En door de technologie het werk te laten doen, 
kunt u erop vertrouwen dat elk aspect van uw 
werkdag wordt afgehandeld door een T.

Schoonheid, hersenen en kracht - de 
award winnende T-serie is een winnaar op 
alle fronten door het combineren van de 
kracht van slimme technologie met het 
vermogen van een 6-cilinder motor. Stap 
in de cabine en u begeeft zich gelijk in 
de beste tractorervaring met het perfecte 
365 dag en nacht zicht en veel ruimte. 
Het handige A-stijl display zorgt ervoor 

dat u de benodigde informatie en bediening 
exact heeft waar het nodig is. Valtra Smart 
technologies geeft u allesomvattende  
controle over uw werk. De koning van elk 
terrein, de T-serie komt makkelijk op gang 
en beweegt soepel, waar u de vruchten 
van plukt. Wanneer u waarde hecht aan 
vermogen, precissie en winst, de T-serie is 
‘’your working machine’’
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DE SLIMME WERKPLEK
Bereik meer met de 5e generatie T-serie. Van 
de bedieningsinstrumenten tot de vernieuwde 
stuurconsole en power shuttle, alles is slimmer 
en makkelijker met de T. 

GEMAKKELIJK 
EIGENDOM
Hij is makkelijk te rijden 
en te onderhouden. Met 
een 600 uur service 
interval krijgt u meer 
productieve werktijd 
en met Connect, 
Care & Go wordt er 
gemoedsrust aan uw 
werk toegevoegd.

VERMOGEN EN EFFICIËNTIE
De grote AGCO Power Stage V 6-cilinder motor geeft u de 
perfecte hoeveelheid vermogen om het werk gedaan te 
krijgen met een uitstekend brandstofverbruik en voldoet aan 
de laatste emissie regelgeving.

YOUR WORKING 
MACHINE
De T-serie is voor u 
gemaakt, met ingebouwd 
comfort en een perfecte 
ergonomie. Hij levert 
vermogen wanneer u 
dat nodig hebt en geeft 
volledige controle in 
de landbouw en bij 
loonbedrijven, afgemaakt 
met de gepersonaliseerde 
opties.
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EEN MODERN 
WERKPAARD
Als u een tractor zou ontwerpen en bouwen, 
dan zou hij er zo uit zien. Slim, comfortabel en 
krachtig - de T-serie sluit geen compromissen.

1. HELE DAG COMFORT
GEBRUIKERSINTERFACE DIE VOOR U WERKT
Comfort, ergonomie en gebruiksgemak 
zijn het hart van de T-serie. De 
updates in de 5e generatie bevatten 
een verbeterde gebruikersinterface, 
bediening en smart A-stijl display die 
de informatie laat zien exact waar u 
het nodig heeft. De stuurkolom en het 
stuurwiel zijn vernieuwd voor een beter 
gebruik en zicht. En, met de industrie 
benchmark SmartTouch in Versu en 
Direct modellen brengt elke dag meer 
winst en gemoedsrust.

3. YOUR WORKING 
MACHINE
TECHNOLOGIE TOT UW DIENST
Met een tractor uitgerust met volledig 
geïntegreerde technologie, werkt uw 
machine voor u, geeft deze u meer 
precissie, meer winst en meer snelheid. 
U heeft alle kennis over de prestaties van 
uw tractor, accurate bediening van de 
werktuigen, precieze rijlijnen en optimale 
input. Wat in het verleden een goede gok 
was, is veranderd in kennis onderbouwd 
door data. Bespaar tijd, bespaar geld en 
bespaar zenuwen – Go Smart en kom op 
tijd thuis.

2. KRACHT 
VOOR ALLES
KRACHT OM ELKE TAAK TE 
TREKKEN
De 6-cilinder AGCO Power 
motor is gemaakt om lang 
mee te gaan. Met een laag 
toerental en een hoog koppel 
heeft hij de duurzaamheid, 
efficiëntie en kracht om 
elke taak aan te kunnen. 
De Stage V motor heeft 
hydraulische klepstoters 
en een 600 uren service 
interval, wat zich vertaalt in 
lagere onderhoudskosten en 
levensduur.
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4. KONING VAN ELK TERREIN
FULL PULL
Rij comfortabel overal waar het werk u brengt. U 
haalt hoge snelheden met een hoog laadvermogen, 
een soepele rijervaring op de weg, een hoge 
bodemvrijheid en luchtgeveerde vooras voor comfort 
off-road.

10. CONNECT, 
CARE & GO 
ALTIJD VERBONDEN
ALTIJD ONDER CONTROLE
Krijg een totale gemoedsrust 
met ons service concept: 
Snelle dagelijkse service 
checks, 600 uren service 
interval en Valtra Connect, 
Care en Go.

5. 365 DAGEN EN NACHTEN 
ZICHT
ZIE UW VOLGENDE STAP ONDER ALLE CONDITIES
Het zicht vanuit de bestuurdersstoel is uitstekend 
in alle richtingen, onder alle condities. LED 
dagrijverlichting verhoogt de veiligheid en andere 
zullen u goed zien. Zijruitenwissers houden het zicht 
naar de zijkant vrij en 10 dakventilatieroosters zorgen 
ervoor dat de ruiten niet beslaan.

9. MAAK HET 
SIMPEL
RECHT VOORUIT RIJDEN
Active & HiTech modellen 
houden uw werkervaring 
simpel, rechtdoorzee maar 
altijd eerste first class. 
Mechanische bediening 
van de ventielen en een 
ergonomische armsteun 
zorgen ervoor dat u in 
controle blijft en met het 
A-stijl display zijn uw 
instellingen makkelijk en 
intuïtief te bedienen.

7. MULTIFUNCTIONEEL
UNLIMITED FEATURES EN OPTIES
Personaliseer uw T-serie met Valtra Unlimited, voeg 
een af-fabriek gemonteerde voorlader toe of kies 
iedere willekeurige optie die uw werk ondersteunt. Wat 
u ook wil of nodig hebt, wij maken uw multifunctionele 
voertuig precies zoals u dat wil.

6. VEILIG IN IEDER 
BOCHT
LAGE EIGENDOMSKOSTEN
Krijg meer waarde voor uw geld 
met Valtra. Valtra’s motoren zijn 
in huis gemaakt met hydraulische 
klepstoters, houden de kosten 
laag en de krachtige maar 
wendbare machine is ontworpen 
om u geld, brandstof en tijd te 
besparen.

8. ANDERSOM 
DENKEN
VALTRA’S UNIEKE TWINTRAC SYSTEEM 
Werk vooruit en achteruit met Valtra’s 
unieke TwinTrac omkeerinrichting. 
Met perfect zicht achteruit en het 
optionele Skyview dak kunt u effectief 
en veilig werken in alle richtingen.
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ONTWORPEN 
RONDOM U
Alles van de 5e generatie T-serie is ontworpen rondom de bestuurder 
voor maximaal comfort, ergonomie en zicht. Het smalle dashboard 
en de slanke stuurkolom geven een vrij zicht op de voorwielen, de 
werktuigen aan de voorzijde of de voorlader. De middenconsole is 
ontworpen om meer beenruimte te creëren voor zelfs de langste 
bestuurders. Ga zitten en kijk goed om u heen - overal ziet u de 
ontelbare verbeteringen die gemaakt zijn om uw werkdag de beste 
dag ooit te maken.

De T-serie heeft uitstekende 
werkverlichting voor in het donker 
en in lastige omstandigheden en 
heeft ook veiligheidsverhogende LED 
dagrijverlichting. Het 365 dag & nacht 
zicht gaat verder in het design van de 
cabine. Het voorover hangende dak met 
optioneel groot dakraam heeft minimale 
overhang voor goed zicht.  Voor speciale 
werkzaamheden maakt de optionele 
SkyView cabine het zicht nog beter.

Het unieke design van de A-stijl verbetert 
het zicht naar voren, zorgt voor een betere 

aerodynamica tijdens transport en zorgt 
ervoor dat de uitlaat en luchtinlaat dicht 
tegen de cabine aan kunnen worden 
gepositioneerd. De airconditioning is op het 
dak geplaatst voor makkelijke toegang.

U weet al dat de cabine is ontworpen 
voor comfort maar de uitstraling van het 
interieur is ook pure klasse. U kunt kiezen 
uit twee cabineuitrustingen: standaard 
(licht) en Premium, dit heeft stijlvolle 
donkere dakbekleding en zijpanelen, een 
lederen stuurwiel en chrome afwerkingen 
op de 12 ventilatieroosters.

6GEBRUIKERSINTERFACE



BOVEN
Het bovenste gedeelte van het scherm 
geeft de essentiële informatie weer 
zoals rijsnelheid, tijd, motortoerental en 
brandstofniveaus. Wanneer nodig kan de rest 
van het display gedimd worden.

MIDDEN EN ONDER
Het midden en de onderkant van het scherm 
geven de transmissiestatus en de prestaties 
van de tractor weer, zoals vooraf ingestelde 
versnellingen en cruisesnelheden. U kunt 
deze gebieden naar eigen wens inrichten. In 
HiTech en Active modellen kunt u hier ook de 
makkelijk instellingen wijzigen.

A-STIJL DISPLAY
Het grote, heldere en ergonomisch 
geplaatste A-stijl display is standaard op 
alle modellen. Het geeft de benodigde 
tractorinformatie weer, maakt de bediening 
van de belangrijkste tractorinstellingen 
mogelijk en zorgt ervoor dat u de prestaties 
van de tractor kunt volgen. Alle instellingen 
zijn makkelijk te bedienen met een knop 
(draaibare ring) en twee drukknoppen.

INFORMATIE EN WAAR-
SCHUWINGSLAMPJES
Zitten ook geïntegreerd in 
het A-stijl display met twee 
LED icoonmatrixen die gaan 
branden wanneer nodig. 
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KRACHT OM 
ELKE TAAK AAN 
TE KUNNEN
De Valtra T-serie is een uitstekende 
keuze voor veelzijdheid aan taken die 
kracht vereisen, zoals optillen, laden 
en trekken - zonder in te leveren op de 
behendigde bewegingen. De fronthef 
en voorlader hebben geen invloed op de 
uitstekende draaihoek van de voorwielen. 
Met de krachtige hydrauliek, bespaart u 
tijd en geld, en ook nog een makkelijke 
controle over zelfs de allerzwaarste 
werktuigen.
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1. Volledig elektrische bediening van het hefvermogen tot 
meer dan 2,5 ton * met een multifunctionele joystick

2. Uitstekend zicht op de lader, de werktuigen en uw werk

3. ‘Lock & Go’: snelle montage en demontage van de lader

4. Lader live 3e functie beschikbaar voor meerdere taken, 
zelfs taken die een constante stroom of extreme precisie 
vereisen

5. Elektrische flowlimieten voor laderfuncties en volledige 
controle (tijd en flow) voor live 3rd

6. Een strak en robuust balkontwerp met ingesloten 
leidingen voor zware taken

7. Tot 160 (200) l / min hydraulisch vermogen en een 
gepatenteerde hydrauliek assistent garanderen efficiëntie 
wanneer er veel moet worden geladen

8. Een dakraam voor uitstekend zicht naar boven – 
noodzakelijk vanwege een hefhoogte van bijna 5m*

9. Een grote maar wendbare tractor (draaicirkel 5,25 m) 
versnelt uw logistiek

10. Een lange wielbasis en voldoende gewicht voor grote 
stabiliteit tijdens voorladerwerkzaamheden

De Valtra Direct, Versu en Active 
modellen bieden hoge capaciteit load-
sensing hydrauliek met 115 of 160 l/
min hydrauliekpompen. In sommige 
gevallen kan er zelfs voor een 200l/
min pomp gekozen worden. De olie 
voor de transmissie en hydrauliek 
is gescheiden, er zijn tot 7 ventielen 
achter en 4 ventielen voor. In Versu 
en Direct zijn alle ventielen volledig 
instelbaar met elektronische bediening 
via het SmartTouchscherm. In Active 
en Hitech modellen zijn de ventielen 
achter mechanisch bediend en de 

ventielen voor – voor de voorlader, 
fronhef of beide – zijn elektronisch 
bediend met een joystick op de 
armsteun en gemakkelijk af te stellen 
via het A-stijl display.

Voor zware werktuigen is de 
T-serie is een uitstekende machine 
voor maximale grip dankzij zijn 
40%/60% gewichtsverhouding. De 
geïntegreerde fronhef geeft u het 
hoogste hefvermogen van 51kN en 
tot en met 95kN aan de achterkant. 
De unieke 890mm hefhoogte maakt 

zware taken makkelijk. Een aftakas 
met 3 snelheiden, met of zonder 
rijsnelheidsafhankelijke aftakas is 
beschikbaar met diverse snelheden. 
Valtra’s unieke Automatische Slip 
Regulatie (ASR) garandeert de meest 
effectieve tractie door het reduceren 
van onnodige slip. Het systeem werkt 
met alle werktuigen, gemonteerd of 
getrokken en is beschikbaar voor 
Active & Versu modellen (STD in 
Direct).

DE 6-CILINDER T-SERIE EEN 
GEWELDIGE VOORLADER MACHINE

*raadpleeg aparte voorladerbrochure of neem contact op met uw 
dealer voor de voorladers en specificaties
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VALTRA GUIDE

TASKDOC® PRO ISOBUS

Valtra Guide is onze auto-guidance 
oplossing dat is ontwikkeld op basis 
van feedback van echte gebruikers. 
We wilden er zeker van zijn dat het 
opnemen en configureren van rijlijnen 
en perceelgrenzen zo eenvoudig 
mogelijk is. Valtra Guide is uw partner 
wanneer u meer efficiëntie wilt, meer 
uit uw veld wil halen terwijl u zich 
minder zorgen hoeft te maken over 
gaten, overlap en onnodig heen en 
weer rijden op het veld.

Valtra Guide gebruikt GPS besturing 
om uw tractor voor u te besturen. Het 
automatisch sturen volgt de rijlijnen 
precies en vermindert overlap, 
bespaart tijd, brandstof en geld. 
Omdat u niet op het sturen hoeft te 
focussen kunt u zich volledig richten 
op uw werktuig, langere dagen 
maken, meer oppervlak bestrijken en 
toch nog relaxed zijn.

Met TaskDoc® Pro is er minder papierwerk. Start gewoon met 
werken en alle documentatie wordt automatisch gecreeërd. 
Wanneer u klaar bent kunt u de documentatie draadloos 
versturen naar uw farm management systeem (FMS). Plan 
variabele afgiftekaarten op kantoor en verstuur ze naar uw 
tractor voor automatische bediening. TaskDoc® Pro werkt 
makkelijk en intuïtief. 

VARIABELE AFGIFTE REGELING
De variable afgifteregeling past automa-
tisch de benodigde toepassingsnelheid van 
het werktuig aan naar aanleiding van de 
vooraf geplande map. Het past exact de 
juiste hoeveelheid invoer toe op het stuk 
van het veld in overeenkomend met de ge-
plande hoeveelheden - niet te veel, niet te 
weinig, bespaart middelen en verbetert de 
kwaliteit van het gewas en de opbrengst.

Met Valtra SmartTouch en 
ISOBUS kunt u werken met alle 
ISOBUS-compatibel werk-
tuigen, van alle fabrikanten. 
SmartTouch laat u gemakkelijk 
en snel verbinden met de 
werktuigen en geeft u ook de 
hoge mate van controle die pre-
cisielandbouw eist. De ISOBUS 
standaard (ISO11783) maakt dit 
mogelijk. 

ISOBUS maakt compatibele 
werktuigen ‘’Plug en Play’’ dus 
wanneer u uw werktuig aansluit 
op uw Valtra tractor, wordt alle 
relevante machine data direct 
naar de terminal geupload. 

Een betere kwaliteit van leven ligt binnen 
handbereik. Smart Farming is de sleutel 
naar makkelijkere werkdagen, hogere 
winst en maximale precisie.

Alle slimme functies kunnen worden 
 bediend via onze innovatieve Smart-
Touch armsteun. Taken worden beheerd 
met tikken en swipen, net zoals op uw 
smartphone maar dan nog makkelijker.

Smart Farming opties zijn ook beschik-
baar voor Active en HiTech modellen. 
Deze worden dan bediend via het aparte 
SmartTouch Uitbreidingsscherm.

Valtra Guide helpt u om uw efficiëntie te 
verhogen, reduceren van overlap en het 
verhogen van het bestuurderscomfort,
ongeacht de grootte van de boerderij. U 
kunt kiezen tussen Submeter, Decimeter 
of Centimeter nauwkeurigheid afhankelijk 
van uw wensen en toepassingen.

UW SLIMME 
TECHNOLOGIE 
INGEBOUWD
Valtra Smart Farming is een reeks 
technologieën die naadloos samenwerken 
- Valtra Guide, ISOBUS, Section Control, 
Variable Rate Control en TaskDoc®. 
Een speerpunt bij het ontwikkelen van 
onze technologische oplossingen is 
gebruiksgemak.

VALTRA AUTO 
U-PILOT KOPAK-
KERMANAGE-
MENT SYSTEEM
Met Auto U-Pilot start 
de volgorde van uw 
kopakkermanagement 
automatisch wanneer 
de tractor over een 
vooraf ingestelde 
kopakkerlijn heen rijdt, 
dit maakt werken zowel 
makkelijk als precies.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect is onze telemetrie-oplossing 
en neemt te alle tijden de activiteiten 
en GPS bewegingen van de tractor op. 
Het geeft zowel historische als real-time 
data weer op uw mobiele apparaat en 
is altijd en overal beschikbaar. Door het 
gebruik van deze data kunt u samen met 
uw Valtra servicepartner anticiperen op 
onderhoudsbehoefte en sneller kleine 
probleempjes oplossen waarmee u extra 
bezoekjes aan uw geautoriseerde service-
centrum vermijdt.

AGCO Telemetrie voor de klant
Volledig klant- en gebruikersgedreven 
gebruikerservaring

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
Met Section Control worden 
uw tractor en werktuig 
automatisch bediend om de 
juiste hoeveelheid zaden en 
bestrijdingsmiddelen op elk 
stuk van het land te krijgen 
zonder overlap of gemiste 
stukken. Dit helpt u om 
kosten te besparen, verhogen 
van de opbrengst en het 
maximaliseren van uw winst.

EERSTE 5 JAAR GRATIS

Makkelijk te begrijpen menu-opbouw. De instellingen zijn logisch en makkelijk te 
wijzigen en te selecteren door middel van 
swipe bewegingen. Alle instellingen worden 
automatisch in het geheugen opgeslagen.

Het 9’’ touchscreen, grote 
bedieningsknoppen, instellingen en 
functies zijn makkelijk te begrijpen.

U kunt iedere knop aanwijzen om elke 
hydraulische functies te bedienen, 
inclusief front- en achterventielen, front- 
en achterhef en de voorlader.

Stel de werkverlichting gemakkelijk in 
via het 9’’ touchscreen. Premium en 
Premium+ werkverlichting bevat ook 
instelbare bochtverlichting, dit wordt 
aangestuurd door wielhoeksensoren in 
de vooras.

Profielen voor bestuurders en werktuigen 
die gemakkelijk gewijzigd kunnen worden 
vanuit ieder menuscherm. Alle gewijzigde 
instellingen worden opgeslagen in het 
gekozen profiel.

SMARTTOUCH GEBRUIKERSINTERFACE  
IN VERSU EN DIRECT MODELLEN
1. Het design zorgt voor een 

makkelijke hendelbediening in 
alle vier de richtingen om uw 
tractorsnelheid te bedienen.

2. Drie ventielen – naar eigen keuze 
– kunnen worden bediend met de 
joystick

3. Verder worden vier ventielen 
bediend met de hendels op de 
armsteun.

4. De knoppen en schakelaars zijn 
ontworpen met de bediening in 
het achterhoofd, daarom zien 
knoppen voor verschillende 
functies er anders uit.

5. Drie programmeerbare (M) 
geheugenknoppen voor iedere 
tractortaak of U-pilot.

6. Vooruit / Achteruit schakelen via 
de rijhendel

7. Geen extra schermen 
nodig - Valtra Guide- en 
veiligheidscamera-schermen 
zijn geïntegreerd in het 
SmartTouch-scherm.

8. Hefinrichting achterzijde – De 
gemakkelijk te gebruiken 
zijbegrenzers staan zelfs 
de kleinste wijzigen aan de 
hefinrichting toe.

9. De functionele structuur van de 
armsteun zorgt voor een goede 
grip op ruig terrein en geeft een 
goede ondersteuning aan uw 
arm. 

10. Met Active en HiTech kunt u 
uw Smart Farming opties ook 
bedienen door middel van het 
optionele SmartTouch extra 
scherm.
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ONVERSLAANBARE 
VALTRA TRANSMISSIE
Valtra’s T-serie transmissie is ontwikkeld en gefabriceerd 
door Valtra en de vijfde generatie brengt weer nieuwe 
functies. Met Valtra kunt u uw Powershift tractor rijden als 
een CVT. In de automaat modus schakelt de transmissie 
op basis van uw acceleratie en koppelvraag, hierdoor 
krijgt u altijd het beste brandstofverbruik en het vermogen 
dat u nodig heeft. Snellere groepschakeling verbetert de 
rijervaring voor alle modellen, en met het A-stijl display 
kunt u uw machine makkelijk instellen voor volledige 
prestatie.

Met de Valtra T-serie levert de transmissie 
van uw tractor automatisch het juiste 
vermogen voor de taak. HiTech, Active 
en Versu modellen worden geleverd 
met Powershift en de Direct modellen 
met een Direct CVT. Versu en Direct 
modellen worden geleverd met de 
gebruiksvriendelijke SmartTouch 
gebruikersinterface als standaard.

HITECH
• Vijftraps powershift

• Open Centre 73/90 liter hydrauliek

• Mechanische ventielen

• Basic of Armsteunbediening

• Smart A-stijl Display

VERSU
• Vijftraps powershift

• Load sensing hydrauliek

• 115 lpm std pomp capaciteit

• Optioneel 160L / 200L pomp

• SmartTouch gebruikersinterface

• Smart A-stijl Display

ACTIVE
• Vijftraps powershift

• Load sensing hydrauliek

• Mechanische hydrauliekbediening

• 115 lpm standaard pompcapaciteit

• Optioneel 160L / 200L pomp

• Smart A-stijl Display

DIRECT
• Vier werkgebieden

• Sterke CVT

• Automatische en handmatige modus

• Load sensing hydrauliek

De 5e generatie T-serie voegt nieuwe 
functionaliteiten toe; nieuwe hardware en 
software ondersteunen het soepele en 
snelle schakelen tussen de werkgroepen. 
Automatische groepschakeling kan worden 
ingesteld naar wens van de bestuurder.  U 
kunt kiezen tussen een topsnelheid op alle 
modellen van 40 of 50 km/h. Voor de grotere 
modellen is er ook een High Speed variant 
beschikbaar met een topsnelheid van  
57 km/h.

12VALTRA TRANSMISSIE
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STD Boost ECO BoostECO STD

ROBUUSTE STAGE V MOTOR

AGCO POWER-MOTOR VAN HET 
JUISTE FORMAAT
Het mooie van de 6,6 en 7,4 liter motoren 
is dat de cilinderinhoud ideaal is voor
het vermogen, wat resulteert in een effici-
ent brandstofverbruik en een hoge trek-
kracht bij alle motortoerentallen.

ROBUUSTE UITLAATGAS NABEHANDE-
LING
U kunt uw tractor laten draaien zonder u 
zorgen te hoeven maken over overbelaste 
motor en dure onderhoudsbeurten. 

Het motornabehandelingssysteem reinigt 
de uitlaat volgens de Stage V-norm, zonder 
afbreuk te doen aan het zicht.

BESTE ALGEHELE ECONOMIE
Door een samenwerking van 70 jaar heb-
ben Valtra en AGCO Power het brandstof-
verbruik tot het meest efficiënte niveau 
geoptimaliseerd. Bovendien hebben de 
motoren van de T-serie hydraulische 
klepstoters wat resulteert in lagere service-
kosten.

De T-serie is een veelzijdige en wendbare machine die geen 
concessies doet aan het vermogen op de wielen of voor de aftakas. 
De 6-cilinder Stage V motor met hydraulische klepafstelling 
garandeert ongelimiteerde kracht. De injectiedruk van 2000 
bar zorgt voor maximale precisie en brandstofefficiëntie. 
Een turbocompressor van het juiste formaat met elektrische 
omloopklep levert een hoog koppel, zelfs bij lage toerentallen. 
Geavanceerde motorkenmerken voldoen aan de nieuwste 
emissienormen zonder extra kosten voor u.

T175 ECO MODUS

SIGMA POWER EN BOOST

Perfect voor zwaar trekwerk. De Valtra T175e 
is een EcoPower model dat u de mogelijk geeft 
om een motorcurve met een laag toerental 
te selecteren om het brandstofverbruik te 
optimaliseren. Het koppel neemt toe terwijl het 
toerental met 20% wordt verlaagd, waardoor er 
minder motorgeluid en vibraties zijn en er 10% 
brandstof wordt bespaard. Het lagere toerental 
en zuigersnelheid betekenen een langere 
levensduur voor zowel uw motor als tractor.

Wanneer u meer kracht nodig heeft, geeft Sigma 
Power u meer vermogen voor aftakaswerk. Een 
motorboost van 15 pk is beschikbaar voor de 
T-serie. Een startboost zorgt ervoor dat u zelfs 
met de zwaarste ladingen makkelijk wegrijdt 
zonder dat de Stage V emissie-eisen in gevaar 
komen. In het model T235 is de boost 30 pk 
en in het model T255 is de boost tot 36 pk. Dit 
zorgt voor voldoende vermogen voor elk soort 
aftakaswerk bij transportsnelheden.
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ALTIJD VERBONDEN, 
ALTIJD IN CONTROLE.
U werkt hard. U werkt in uitdagende en afwisselende 
omgevingen, voert vijf taken tegelijk uit, maakt lange dagen en 
legt grote afstanden af. Het is onze taak om uw tractorervaring 
zo goed mogelijk te maken. Ons eenvoudige Connect, Care & 
Go-serviceconcept biedt ongeëvenaarde functionaliteit die de 
dagelijkse bediening en het onderhoud vereenvoudigt zonder 
extra kosten voor de eigenaar. De beste tractorervaring is niet 
alleen de machine of het moment waarop u hem koopt - wij, onze 
partners en ons uitgebreide dealernetwerk zijn er om u door de 
hele levenscyclus van uw tractor te helpen.

MAKKELIJKE DAGELIJKSE SERVICE 
U hoeft slechts vijf snelle checks te doen om 
zeker te zijn van een ononderbroken werkdag.  
Al het onderhoud is gemakkelijk uit te voeren.

Visuele controle van banden en olielekkage.  
Maak de grill en radiateur schoon.

Controleer het niveau van de koelvloeistof.

Controleer de hoeveelheid brandstof en AdBlue.

Controleer het motoroliepeil.

Controleer het transmissie-oliepeil.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

GEMOEDSRUST. 
IN UW HANDEN.
Wij geloven in een naadloze verbinding tussen onze 
klanten, dealers, machines en de Valtra-fabriek. 
Wanneer u bent aangesloten kunt u de gewenste 
service- en garantiepakketten selecteren om aan 
uw verwachtigngen en vereisten te voldoen. Wij 
zorgen voor u, zodat u voor uw bedrijf kunt zorgen.

BLIJF OVERAL VERBONDEN, ALTIJD
Door voor Valtra te kiezen, verbindt u zich met een team
van professionals die u helpen het meeste uit uw bedrijf te
halen. U kunt contact opnemen met uw lokale ondersteuning
via ons online klantenportaal, dat u ook 24/7 toegang geeft
tot tutorials, contractuele informatie en services rond uw
machines. De Valtra Connect-telemetrie-oplossing registreert
voortdurend tractoractiviteit en GPS-bewegingen. Het kan
geschiedenis en realtime gegevens op uw mobiele apparaat
weergeven en u hebt altijd en overal toegang tot de gegevens. 
Met 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 
geautoriseerde servicecentrum te voorkomen.

TOTALE GEMOEDSRUST
Met Valtra Care verlengde garantiecontracten vindt u ultieme
gemoedsrust en veiligheid tegen extra reparatiekosten
van niet-slijtende onderdelen. Met Care kunt u uw
overheadkosten instellen wanneer u uw Valtra-tractor koopt
of wanneer de standaardgarantie vervalt. Ze zijn flexibel,
bieden drie extra niveaus - 0 €, 290 € of 590 € en zijn
beschikbaar tot 5 jaar of 6.000 uur.

MAXIMALISEER UW WERKTIJD
Bepaal uw kosten op het moment van aankoop van uw Valtra-
machine en zorg voor optimale prestaties, met gegarandeerde 
efficiëntie en u maximaliseert de restwaarde van uw machi-
ne! Valtra Go-servicecontracten zorgen voor regelmatig en 
grondig onderhoud, waardoor de betrouwbare werking van uw 
Valtra-tractor wordt verlengd. Onderhoudskosten zijn klein in 
vergelijking met reparatiekosten als gevolg van gebrek aan on-
derhoud. Het Valtra Go-servicepakket omvat alle voorgeschre-
ven onderhoudswerkzaamheden die tot 10.000 uur kunnen 
worden geboekt voor nieuwe en gebruikte machines.

CONNECT
TRACTORGEGEVENS, 

INFORMATIE EN 
DIENSTEN.

CARE
VERLENGDE GARANTIE 

VANUIT DE FABRIEK.

GO
ONDERHOUDS-

CONTRACT.
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FINANCIËLE 
 STABILITEIT   
MET KOSTENBE-
HEERSING
Geen enkele boerderij is hetzelfde. Iedere
boerderij heeft unieke kenmerken en
individuele uitdagingen. Daarom bieden wij u
een flexibele oplossing om u te helpen boven
op uw kosten te zitten.

De cashflow van een 
boerderij is meestal 
onvoorspelbaar en wordt 
beïnvloed door vele externe 
factoren. Seizoenen zijn 
verschillend en de prijzen 
variëren dus bovenop uw 
kosten zitten kan lastig zijn. 
Om succesvol te zijn en 
gemoedsrust te hebben, 
heeft u financiële stabiliteit 
en volledige controle over 
uw kosten nodig.

Machines en apparatuur zijn 
beide een vitaal onderdeel 
en een grote kostenpost 
voor iedere boerderij. U heeft 
verschillende oplossingen 
nodig voor de verschillende 

situaties zoals een flexibel 
model voor eigenaarschap.

De financiering van een 
Valtra machine is nu 
makkelijker en flexibeler 
dan ooit. Met het Huur, 
Koop, Lease programma 
aangeboden door AGCO 
Finance zijn we in staat 
een financiële oplossing 
te bieden passend bij 
uw situatie. Samen met 
Connect, Care & Go is dit 
de beste manier om uw 
bedrijfskosten effectief en 
stabiel te houden.

LET’S TALK MORE!

LEASE
OPERATIONAL LEASE 

MET OF ZONDER ONDER-
HOUDSCONTRACT

HUUR
KORTE TERMIJN HUUR 
INCLUSIEF ONDERHOUD

TRACTOR EIGENDOM 
MET OPTIONEEL 

CONNECT, CARE EN GO

KOOP
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UW EIGEN VALTRA DEALER

Uw Valtra-dealer levert de beste tractor 
en expertise in uw regio. Hij begrijpt 
de technische aspecten van uw tractor 
en de uitdagingen waarmee u wordt 
geconfronteerd. U kunt altijd bij uw dealer 
terecht en krijgt de beste service, advies, 
onderhoud, reparatie en reserveonderdelen 
tot de aanschaf van een nieuwe machine. 
Valtra-dealers zijn onafhankelijke 
ondernemers. AGCO controleert jaarlijks 
zijn vertegenwoordigers van dealers om 
ervoor te zorgen dat u de best mogelijke 
service krijgt.

ORIGINELE ONDERDELEN EN 
ACCESSOIRES VAN HOGE KWALITEIT - 
ALTIJD BESCHIKBAAR

Valtra’s uitgebreide service voor 
reserveonderdelen levert de onderdelen die 
u nodig heeft - vaak zelfs al de volgende 
ochtend. Dit helpt u om uw tractor 
productief te houden tijdens de drukke 
ploeg- en oogstseizoenen. Het AGCO 
Parts-label zorgt ervoor dat u originele 

Valtra-reserveonderdelen krijgt die grondig 
zijn geïnspecteerd en getest.

AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR,
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.

Bij AGCO Finance maken we een 
persoonlijk financieel voorstel voor u, 
op basis van uw behoeften, cashflow 
en situatie. Vertel ons hoeveel u zich 
maandelijks kunt veroorloven en wij zullen 
een flexibel betalingsschema opstellen op 
basis van uw zakelijke behoeften, rekening 

houdend met seizoensvariaties.

Als full service provider bieden wij ook 
financieringsdiensten aan zoals leasing, 
verhuur en verzekeringen. Onze diensten 
kunnen per land verschillen, dus kijk op 
onze website of bij uw dichtstbijzijnde 
dealer voor het beschikbare aanbod.

VALTRA TEAM

Valtra Team is ons klantenmagazine dat 
twee keer per jaar verschijnt. Elk nummer 

bevat nuttige informatie over de laatste 
innovaties en de meest efficiënte werkwijze. 
U kunt ook online toegang krijgen tot de 
archieven van het tijdschrift en artikels 
lezen die teruggaan tot 2000.

AGCO ACADEMY

Tractoren en aanverwante technologieën, 
met name precisielandbouwtechnologieën, 
ontwikkelen zich in hoog tempo. De Valtra 
Academy leidt voortdurend Valtra-dealers 
en servicetechnici op, zodat de eersteklas 
en up-to-date expertise die u vandaag van 
uw Valtra-dealer krijgt, ook in de toekomst 
aan uw behoeften blijft voldoen.

VALTRA COLLECTIE

De Valtra-collectie biedt hoogwaardige 
kleding en accessoires voor werk en vrije 
tijd. De materialen en details zijn zorgvuldig 
geselecteerd. De kleding weerspiegelt de 
moderne ontwerptaal van Valtra, met lichte, 
maar extreem duurzame materialen die stijl 
en functionaliteit combineren.

Mist u een Smart Farming-functie? Aangezien Valtra Guide 
uw sleutel is tot de wereld van Smart Farming, biedt het 
veel mogelijkheden. Door uw Valtra-tractor uit te rusten met 
Valtra Guide op het moment van aankoop, kunt u hem ook 
uitrusten met andere Smart Farming-functies. U kunt dit doen 
bij de aankoop van uw tractor of bij een latere gelegenheid 
wanneer u de nieuwe functies nodig heeft. Neem contact op 
met uw lokale dealer voor prijzen en meer informatie over het 
upgraden van uw Smart Farming-functies.

ONTGREN-
DELEN
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PRIJSVOORDELIGE 
OPTIES OM AAN UW 
WENSEN TE VOLDOEN
Het samenstellen van ‘’your working machine’’ met Valtra is een 
ervaring op zich. We bieden honderden verschillende accessoires en 
opties om uit te kiezen wat resulteert in oneindig veel verschillende 
combinaties. Omdat kiezen soms lastig kan zijn bieden we nu 
voordelige optiepakketten aan om u te helpen bij het maken van de 
keuzes.

De optiepakketten maken het makkelijker om een nieuwe tractor 
te specificeren: Niks belangrijks is achterwege gelaten en de 
verkoopprijs van de tractor is in het achterhoofd gehouden. 
Wanneer u kiest voor een optiepakket zijn de opties goedkoper dan 
wanneer los bestelt. Het beste van alles is dat de optiepakketten u 
niet belemmeren om ook nog extra opties van de Unlimited Studio 
toe te voegen.

SELECTEER UW 
OPTIEPAKKET
Kies een prijsvoordelig 
optiepakket om aan uw 
wensen te voldoen

1

SELECTEER UW 
VOORLADER
De T-serie is de voorlader-
koning en het voorladerpak-
ket ontgrendelt het gehele 
scala aan mogelijkheden. 
Het goede zicht van de trac-
tor en de krappe draaicirkel 
worden perfect aangevuld 
door dit optiepakket. Het 
optiepakket bevat een af-fa-
briek gemonteerd en getest 
voorlader & subframe set.

2

AANPASSEN AAN 
UW WENSEN
U kunt Valtra Unlimited 
opties toevoegen aan ieder 
optiepakket om de tractor 
helemaal op maat te 
maken naar uw wensen.

3
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• Valtra Section Control 36+ VRC 5 
producten

• TaskDoc Pro server licentie 1 jaar

• DKE agrirouter 1 jaar

• Alle opties uit het Technologie, 
Technologie Pro en Comfort 
pakket

• Premium interieur

• Automatische Airconditioning + 
onderverwarming

• Ruitenwisser rechterzijde

• AIRES voorasvering & persluchtsysteem

• Groothoek ruitenwisser voorzijde

• Geveerde cabine

• Stoel, Luchtgeveerd+ OF Valtra 
Evolution

• Werkverlichting Premium of Premium+ 
met LED verlichting

• Volledig Valtra Guide centimeter 
nauwkeurig met Novatel of 
Trimble antenne

• ISOBUS achterzijde

• AutoControl D, rijbalans 
bediening + achterhef slip 
control systeem met radar 
sensor

• Automatisch Slip Regel systeem 
(Versu en Direct)

• Stopcontactset

• Alle opties van Comfort

• Volledig Valtra Guide centimeter 
nauwkeurig met Novatel of 
Trimble antenne

• Wayline Assistant

• Precision Farming: Één van de 4 
Sectie Control of Sectie Control 
& Variabele Afgifte opties

• SmartTouch uitbreiding

• TaskDoc Pro

• Auto U-Pilot

COMFORT PROCOMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY PRO X
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U VINDT HET WERK,  
WIJ VINDEN DE MANIER.

PRESTATIE VOOR ELK DOEL
De Unlimited studio kan iedere accessoire 
of uitrusting monteren dat niet direct 
beschikbaar is via de productielijn tijdens 
het normale productieproces. Met 
Valtra Unlimited is uw tractor een echt 
multifunctioneel voertuig, gebouwd volgens 
uw specificaties, met het design, comfort en 
de features die u nodig heeft om onder alle 
omstandigheden te kunnen presteren.

AF FABRIEK GEMONTEERD
Alle accessoires en apparatuur die 
door de Valtra Unlimited-studio zijn 
gemonteerd, worden gedekt door de 
fabrieksgarantie en we leveren ook alle 
onderhouds- en reserveonderdelen. De 
accessoires en apparatuur beschikbaar 
via de Unlimited Studio omvat o.a. extra 
verlichting, centrale smering, muziek 
installaties en nog veel meer.

Een tractor is de perfecte machine voor gemeentewerken, 
bosbouw, vliegveld onderhoud en defensie. Of het nu is vanwege de 
veranderende werkbehoeftes of omdat u zich wil onderscheiden van 
de rest, er is altijd een reden om naar Unlimited te gaan. Wat heeft u 
nodig? Waar heeft u over gedroomd? 
Klaar. Wij laten het gebeuren.
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BOSBOUW
Voor zwaar werk en ruig terrein

De voorschriften voor gemeentelijke 
machines vraagt voor speciale 
kenmerken. Een speciaal kleurschema, 
veiligheidskleuren en lampen, 
waarschuwingstekens en andere 
veiligheidsverhogende opties kunnen 
worden gemonteerd door de Valtra 
Unlimited Studio. Door het vervangen 
van gespecialiseerde voertuigen zoals 
graders en veegmachines door een 
tractor kunt u uw efficiëntie aanzienlijk 
verhogen, zowel financiëel als in 
productiviteit.

Met TwinTrac en een Skyview cabine is de 
T-serie een perfecte keuze voor bosbouwta-
ken maar met Unlimited kunt u nog meer 
uit uw machine halen. Een Kesla kraan kan 
af-fabriek worden gemonteerd met een 
bosbouw montageset en makkelijke ont-
koppelmogelijkheden. Bosbouwbanden en 
LED werkverlichting zorgen voor een groot 
werkcomfort en in de SmartTouch modellen 
kunnen de bosbouwlader bedieningsele-
menten naadloos in de armsteun worden 
geïntegreerd.

GEMEENTEWERKEN
365-dagen multifunctioneel voertuig

Defensie toepassingen vragen om 
een voertuig met speciale mogelijkhe-
den. Voor een hoog werktempo, grote 
 werkgebieden en lange doorreizen heeft u 
veiligheid, een grote brandstofcapaciteit, 
meerdere werktuigen en bestuurderscom-
fort nodig. Met individueel geselecteerde 
opties, extreme manoeuvreerbaarheid 
en een krachtig trek- en laadvermogen 
 kunnen Valtra Unlimited tractors en 
 werktuigen andere voertuigen vervangen.

DEFENSIE
Een echt multifunctioneel voertuig

Een tractor kan vrachtwagens 
gemakkelijk vervangen door zijn 
veelzijdigheid en geschiktheid. Met 
de juiste werktuigen zoals ploegen, 
veegmachines en maaiers kunt u uw 
Unlimited tractor het hele jaar door 
inzetten. Met de juiste opties zoals 
een luchthaven radio, juiste banden, 
verlichting en specifieke kleuren is 
uw machine perfect voor vliegveld- 
onderhoud.

VLIEGVELD ONDERHOUD
Hetzelfde als een vrachtwagen en nog veel meer
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Min 5140 - Max 5360 mm

T-SERIE TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT

T145-T255

AFMETINGEN MET 600/65R28 + 710/70R38

Wielbasis [mm] 2995

Lengte (zonder fronthef) 5800

Transportlengte, met fronthef 5360

Hoogte, zonder Valtra Guide ontvanger [mm] 3130

Breedte, max [mm] 2550

Draaicirkel [m] 5,25

Bodemvrijheid midden [mm] 560

Bodemvrijheid achter(zonder trekhaak) [mm] 600

Gewicht (volle tanks + chauffeur) [kg] 7300

Gewichtsverhouding Voor/Achter [%] 40/60

Max totaal gewicht [kg] 13500

Brandstofcapaciteit, basis [l] 380

Brandstofcapaciteit, stalen tank [l] 250

AdBlue, capaciteit [l] 70

Min bandenmaat (achter SRI 875) 540/65R28 + 650/65R38 

Max bandenmaat (achter SRI 925) 600/65R28 + 710/70R38
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Min 2200 - Max 2550 mm

155-271  PK

Eigen werkgewicht 7300 kg

Max totaal gewicht 13500 kg

Spatbordbreedte
A: Bosbouw 2081 mm
B: Smal 2280 mm
C: Breed 2550 mm

Zie specificatietabel voor uitgebreide motordata. Het boostvermogen is beschikbaar 
in het veld en op de weg maar ook met Sigma Power (optie) in aftakasgebruik. Sigma 
Power is standaard bij de modellen T195, T215, T235, T255 en boostvermogens tot 
250 pk kunnen ook worden bereikt in stationair aftakaswerk. T255: Boostvermogen is 
250 pk voor veldwerk. T235 Direct: Boostvermogen is 230 pk voor veldwerk.

MODEL
MAX. VERMOGEN MAX. BOOST VERMOGEN MAX. KOPPEL NM

PK kW PK kW STD BOOST

T145 155 114 170 125 640 680

T155 165 121 180 132 680 740

T175e
ECO 175 129 190 140 850 900

STD 175 129 190 140 740 780

T195 195 143 210 154 800 870

T215 215 158 230 169 870 910

T235 (HiTech/Active/Versu) 235 173 250 184 930 1000

T235 Direct 220 162 250 184 900 930

T255 (HiTech/Active/Versu) 235 173 271 199 930 1000
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255

MOTOR

Agco Power motortype T145, T155 66 LFTN-D5  

Agco Power motortype T175 - T255 74 LFTN-D5  

Aantal cilinders (volume, liters) 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4)

Toerental bij max vermogen [r/min] 1900

Nominaal toerental [r/min] 2100

Toerental bij max koppel [r/min] 1500

T175 Eco-mode max vermogen bij [r/min] 1700

T175 Eco-mode max koppel bij [r/min] 1100

Stationair toerental [r/min] 850

Laag stationair toerental (shuttle op P) [r/min] 650

Oliewissel interval (h) 600

Emmissieklasse Stage V

Uitlaatreinigingssysteem DOC + DPF + SCR

TRANSMISSIE

Aantal versnellingen 30+30R CVT

Met kruipversnelling STD -

Aantal werkversnellingen 4 (A, B, C, D) 4

Aantal powershift versnellingen / gebieden 5 -

STD snelheid bij 2200 r/min [km/h] 0.6-401 of 0.7-50 of 0.7-572 0.03-40/50/57

Topsnelheid 43 km/h bereikt bij [r/min] 1900 of 15001 1700

Topsnelheid 53 km/h bereikt bij [r/min] (optie) 1970 1800

Langzaamste kruipsnelheid bij 2200 r/min [km/h] 0.6 of 0.7 0.03

Geveerde vooras Lucht, AIRES

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

T145-T255

HYDRAULIEK

Hefvermogen achter, (max kN) 81 81 of 95

Hefvermogen volledig traject, (kN) 75 75 of 89

Hefvermogen volledig traject, (voorkant, kN) optie, max 51

Type hydrauliek Open center Load Sensing

Hydrauliekpomp capaciteit max [l/min] 73(90) 115 (160, 200)

Transmissie- en hydrauliekolie Common oil Gescheiden olie

Aantal mechanische ventielen achter 2, 3 of 4 --

Aantal elektrische ventielen achter -- 2…5

Aantal ON/OFF ventielen achter -- 1

Aantal elektrische ventielen voor 2,3 of 4

Transmissie- en hydrauliekolie 40 47

AFTAKAS

2 snelheden @ motortoerental [r/min] 540@1890 + 1000@1897

3 snelheden @ motortoerental [r/min] 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522

3 snelheden  + Ground speed optie Met GS ratio  41,03 (40 km/h) of 40,79 (50 km/h)

Frontaftakas optie, snelheid @ motortoerental [r/min] 1000@2000

INTERFACES

Valtra ARM (armsteunbediening) Optie --

Valtra SmartTouch gebruikersinterface -- STD

Valtra Connect STD

Valtra Guide opties Optie

1) Alternatief EcoSpeed 0.7-40 (laagste snelheid 0.7 km/h)
2) High Speed model, T175 of hoger
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

De tractoren afgebeeld in deze brochure kunnen zijn uitgerust met speciale 
opties. Wijzigingen zijn mogelijk - Alle rechten voorbehouden.

U krijgt elke dag te maken met extreme situaties.

U werkt in uitdagende omgevingen, klimaten en landschappen.
U werkt hard, maakt lange dagen en legt grote afstanden af.
U werkt aan klussen die snelheid, kracht en precisie vragen.

Om de volledige controle te hebben, verdient u een visionaire partner.
Om altijd verbonden te zijn, heeft u de slimste machine nodig.

Daarom vertrouwt u op Valtra.

We werken hard om hard werken gemakkelijk te maken.
We vinden nieuwe manieren om uw uitdagingen op te lossen.

We maken machines die van buiten sterk zijn en slim van binnen.

Onze machines zijn gebouwd om lang mee te gaan.
Gebouwd om te werken. Gebouwd voor u.

is een wereldwijd  
merk van AGCO


