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YOUR 
WORKING 
MACHINE
Maasi on elämäsi.
Maatilasi on perustasi.
Satosi on urasi.
Traktorisi on työkalusi.

Juuri siksi se on Valtra. Kuten käsityöläisen luotettavat työkalut, Valtrakin tarjoaa luotettavuutta ja tehoa,
jolla työt saadaan tehtyä. Joka päivä. Joka kerta. Kaikissa olosuhteissa.

Valtra on aina kulkenut omia polkujaan – koska Suomessa polut pitää tehdä itse.
Emme epäröi ylittää itseämme. Toimimme näin, koska se on paras tapa toimia. 
Ja koska uskomme tuloksiin. 

Et tee kompromisseja. Emme mekään. 

Hoida hommat.
Hanki Valtra.
Your Working Machine.
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AMMATTILAISILLE, 
JOILLA ON VANKKA 
KOKEMUS

Valtra on kansainvälinen brändi, mutta syntyisin 
Suomesta. Pohjoismainen perintömme tarkoittaa, että 
Valtra-traktorit hoitavat tehtävät, joita varten ne on 
suunniteltu ja hankittu – turvallisesti ja tehokkaasti.  
Tätä tukevat Valtran arvot: yksilöllisyys, luotettavuus  
ja hyvä käytettävyys. 
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Valtran vahvuus on aina ollut halukkuus kuunnella asiak
kaitaan. Asiakastutkimusten mukaan kolme tärkeintä 
syytä Valtran valitsemiselle ovat luotettavuus, alhaiset 
käyttökustannukset ja korkea sijoitetun pääoman tuot
to. Neljännen sukupolven Ssarja on testattu vaativissa 
olosuhteissa sen teknisten ominaisuuksien, ergonomian, 
huollettavuuden ja tuottavuuden optimoimiseksi. Olemme 
varmoja, että uusi Ssarja täyttää tarpeesi sekä maanvil
jelijänä että yrittäjänä. 

Yli 60 vuotta maanviljelijöiden kumppanina 
Valtra on valmistanut traktoreita yli 60 vuotta ja kasvanut 
yhdeksi tunnetuimmista kansainvälisistä traktorimerkeistä. 
Valtra valmistaa yli 23 000 traktoria vuodessa. Kaikkien 
Valtratraktoreiden juuret ovat Suomessa ja ne ovat skan
dinaavisen teollisen muotoilun ja käytännöllisten teknisten 
ratkaisujen lopputulos. Meistä tuli osa AGCOyhtiötä vuonna 
2004. Yhtenä maailman johtavista maatalousteknologian 
valmistajista AGCO on sijoittanut Valtran vankkaan asiantun
temukseen ja erinomaisiin tuotteisiin. 

Valtran asiakkaana myös sinä hyödyt AGCO:n maailman
laajuisen organisaation tuesta rahoituksessa, laajennetu
issa takuissa, huoltosopimuksissa, liisauspalveluissa, 
koulutuksessa, kantaasiakasohjelmissa, varaosalogistii
kassa, täsmäviljelyteknologioissa, telemetriaratkaisuissa 
ja maatalouskonealan laajimmassa huolto ja myyn
tiverkostossa. Valtran Ssarjan traktorin mukana saat 
palveluita, jotka tukevat liiketoimintasi kannattavuutta nyt ja 
tulevaisuudessa.  
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OLETKO HARKINNUT 
SIJOITUKSESI 
KANNATTAVUUTTA? 
ME OLEMME

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

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

MALLIT JA TEHO
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Neljännen sukupolven Valtran S-sarjan traktorin 
tasapainoinen suorituskyky auttaa ottamaan kaiken irti 
uudesta investoinnistasi – maksimoimaan tuloksen ja 
minimoimaan kustannukset. Olemme suunnitelleet sinulle 
luotettavan koneen, jota voit käyttää kaikkiin töihin, 
ja johon voit yhdistää kaikki haluamasi palvelut. Näin 
takaamme parhaan mahdollisen tuoton investoinnillesi. 

Ssarjan traktoreissa on kaikki tarpeellinen, 
mutta ei mitään tarpeetonta. Jokainen 
yksityiskohta on tarkkaan harkittu, sillä 
kannattavuus muodostuu kilpailukykyisestä 
tekniikasta, luotettavuudesta, 
käyttökustannuksista, ergonomiasta, 
palveluista ja jälleenmyyntiarvosta. Tämä 
tekee Valtrasta järkevän valinnan viljelyn 
ammattilaisille.

Menestyksen siemenet on kylvetty
Valtran Ssarja on iso traktori ja iso sijoitus, 
joka tuottaa isoja tuloksia. Se on suunniteltu 
selviytymään raskaimmistakin töistä. Erittäin 

tehokas moottori, portaaton voimansiirto ja 
optimaalinen painonjakautuma varmistavat 
erinomaisen suorituskyvyn. Hydrauliikan 
tuotto riittää järeimmillekin työkoneille pelto 
ja urakointitöissä. Suuri ohjaamo tarjoaa 
tilavan työympäristön ja käyttömukavuus on 
omaa luokkaansa. 

 Valtra on ainoa traktorinvalmistaja, jonka 
perusfilosofiaan kuuluu kyky työskennellä 
yhtä hyvin kumpaankin suuntaan (Valtran 
TwinTrac taakseajojärjestelmä), joka 
helpottaa monia tehtäviä merkittävästi.
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UUDEN
TYÖKONEESI 
KOHOKOHDAT
S-sarjan luotettavuus on tarkasti 
harkittujen yksityiskohtien täydellisen 
yhteensovittamisen tulos. Erinomainen 
moottorin ja voimansiirron yhdistelmä 
yhdessä uuden SmartTouch-kyynärnojan 
ja optimaalisen käytettävyyden kanssa 
tekevät S-sarjasta traktorin, joka on 
erilainen kuin mikään aiemmin  
käyttämäsi traktori.
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15 1. Valtra SmartTouch käyttöliittymä

2. AGCO Power 8,4 l moottori (jopa 405 hv)

3. Työvalot, 4+2 edessä, 6 takana

4. TwinTractaakseajolaite

5. Ergonominen ohjaamo (69 dBa)

6. Ohjaamon AutoComfortilmajousitus

7. Dieselsäiliö (600 litraa)

8. AdBluesäiliö (60 litraa)

9. Valtran 4. sukupolven muotoilu (parannettu 
näkyvyys) 

10. Uudet projektoriajovalot (H7)

11. CVTvaihteisto (AVT  AGCO Variable vaihteisto)

12. Etuakselin hydraulinen jousitus

13. Pitkä akseliväli (3105 mm)

14. Integroitu etunostolaite (50 kN)

15. AutoGuidevalmius vakiona

16. LEDtakavalot. S Series traktoreissa on 
kuuluisat 4. sukupolven LEDtakavalot.

17. Second Technology pääte. IsoBusia ja 
Autoguidea voidaan käyttää Second Technology 
kosketusnäytöltä.
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MARKKINOIDEN 
PARAS MOOTTORI
Kun investoit Valtran S-sarjan traktoriin, investoit 
markkinoiden luotettavimpaan ja tehokkaimpaan 
moottoritekniikkaan. AGCO Power on valmistanut 
moottoreita yli 60 vuotta. Kaikki S-sarjan moottorit tulevat 
AGCO Powerin tehtaalta Linnavuoresta. AGCO Power on 
maailman johtava maatalouskoneiden moottoreiden 
valmistaja, jonka tehtaat valmistavat yli 70 000 moottoria 
vuodessa.

Luotettava 84 AWF moottori on avain 
Ssarjan traktorin tuottavuuteen. 
Moottori käyttää uusinta AGCO Power 
teknologiaa täyttääkseen stage 
V päästöstandardin vaatimukset.
Sama tekniikka takaa myös moottorin 

luotettavuuden kasvattamatta 
käyttökustannuksia. AGCO Powerin 
SCRtekniikka lanseerattiin Ssarjan 
traktoreihin vuonna 2008, jolloin se oli 
maailman ensimmäinen tällä tekniikalla 
varustettu traktori.
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KAKSOISTURBON TEHO 
Uudessa Valtran S-sarjassa on kaksi peräkkäistä turboahdinta, jotka 
tarjoavat paremman väännön alhaisilla kierrosnopeuksilla ja alentavat 
pakokaasun lämpötilaa, mikä vuorostaan parantaa kestävyyttä ja 
vähentää huoltotarvetta. Se mahdollistaa lisäksi entistä paremmat 
ajo-ominaisuudet ja pienemmät päästöt luotettavasti ilman kalliimpia 
ja monimutkaisia teknisiä ratkaisuja. 

Ssarjan polttoainetaloudellisuus on 
aina ollut kilpailukykyinen suhteessa 
saavutettuihin kilowattitunteihin, 
haketettavan puun kuutiometrimäärään 
tai kynnettävien hehtaarien määrään. 
84 LFTVD5 AGCO Power moottori 
pienentää polttoaineen kulutusta 
entisestään (5 %). AdBluen kulutuksen 
vähentämiseksi käytetään myös 
pakokaasun takaisinkierrätystä.
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MARKKINOIDEN
SUOSITUIN  
PORTAATON 
VAIHTEISTO
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Valtran S-sarjan kokonaistehokkuutta parantaa myös 
portaaton AGCO Variable -vaihteisto (AGCO AVT). AGCO:n 
Saksassa valmistama vaihteisto on ollut isojen traktoreiden 
markkinajohtaja Euroopassa vuosikaudet. Sen suosio 
perustuu sen monipuolisuuteen ja ennen kaikkea sen 
polttoainetehokkuuteen. Etenkin urakointityössä, jossa tarvitaan 
paljon siirtoajoa paikasta toiseen, AVT-vaihteisto mahdollistaa 
tehokkaan ajamisen alhaisilla käyntinopeuksilla. 

Jopa 10% enemmän tehoa 
Valtran innovatiivinen SigmaPower on 
vakiovaruste S Series traktoreissa. Aina kun 
voimanotto tai hydrauliikka vaatii lisätehoa, 
moottorin elektroninen ohjausjärjestelmä 
lisää tehoa jopa 10 prosentilla – suurimmissa 
Ssarjan malleissa jopa 405 hevosvoimaa. 
Lisätehoa on saatavana myös ajettaessa yli 20 
km/h nopeudella.  

Parhaat innovaatiot samassa traktorissa
Ssarja yhdistää Valtran, AGCO Powerin 
ja saksalaisten insinöörien johtavat 
innovaatiot. Valtran kehittämä älykäs 
traktorin hallintajärjestelmä yhdistää nämä 
lyömättömäksi paketiksi: voimaksi, joka on 
tehokasta, helppokäyttöistä ja luotettavaa. 

Optimoitu vaihteisto
AVTvaihteistossa on eri nopeusalueet 
erilaisia ajonopeuksia vaativia tehtäviä 
varten. Nopeusalue A on tarkoitettu kaikkiin 
töihin, joissa tarvitaan järeää vetovoimaa, kun 
taas nopeusalue B on tarkoitettu yleiseen 
tiekuljetukseen. Näin vetoteho ja vaihteiston 
tehokkuus voidaan optimoida. Esimerkiksi 
polttoainetta säästyy huomattavasti, kun 
ajetaan alhaisilla käyntinopeuksilla.
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Neljännen sukupolven S-sarjan ohjaamossa 
yhdistyy paras pohjoismainen muotoilu 
optimaaliseen käytettävyyteen. Tutkimukset 
osoittavat, että hyvä ergonomia parantaa 
työtehoa esimerkiksi käytettäessä Valtra 
TwinTrac -taakseajojärjestelmä. 

TYÖSKENTELE 
NOPEAMMIN JA 
MUKAVAMMIN
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Ohjaamossa on uusinta tekniikkaa 
hyödyntävä nelipisteilmajousitusjärjestelmä 
Valtra AutoComfort. Anturit lähettävät tietoja 
ohjausjärjestelmään, mikä varmistaa, että 
ohjaamo on aina oikeassa asennossa. 
AutoComfortjärjestelmän ansiosta kuljettaja 
voi säätää jousituksen juuri haluamallaan 
tavalla. 

Ssarja on suunniteltu jatkuvaan käyttöön 
kaikissa olosuhteissa, joten ilmastointilaite 
on vakiona. Jopa kuljettajan istuin on 
tuuletettu. Työskentely Ssarjan ohjaamossa 
on mukavaa kaikkina vuodenaikoina. Muita 

vakiovarusteita ovat mm. kuusi työvaloa 
edessä ja takana, ja ksenonvalot ovat 
saatavilla lisävarusteena. 

Valtran patentoitu TwinTrac
taakseajojärjestelmä tekee työstä vieläkin 
tehokkaampaa esimerkiksi niittokoneiden, 
jyrsinten, hakkureiden ja muiden järeiden 
työkoneiden kanssa työskenneltäessä. 
Ssarjan traktorit on suunniteltu alusta pitäen 
työskentelemään tehokkaasti kumpaankin 
suuntaan. Tutkimusten mukaan työskentely 
taaksepäin Valtratraktoreille on jopa 
tehokkaampaa kuin työskentely eteenpäin 

tietyissä töissä ylivoimaisen näkyvyyden 
ansiosta. Optimaalinen ergonomia helpottaa 
pitkien päivien tekemistä, mikä parantaa 
tuottavuutta entisestään. 

Työskentelysuunnan vaihto yhdellä  
helpolla liikkeellä
Vaihtaminen taakseajoasentoon käy 
nopeasti ja helposti. Ohjaamon takaosassa 
on säädettävä ohjauspylväs, kaasupoljin, 
jarrupoljin ja ”kytkinpoljin”. Kaikki muut 
ohjauslaiteet ovat Valtra SmartTouch
käsinojassa, joka kääntyy 180 astetta 
yhdessä kuljettajan istuimen kanssa. 
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HALLITSE T-SARJAN 
TRAKTORIASI
Valtra SmartTouch on nostanut käytettävyyden uudelle 
tasolle. Se on intuitiivisempi kuin älypuhelimesi. Asetuksia 
on helppo käyttää kahdella napautuksella tai pyyhkäisyllä, 
ja kaikki tekniikka on integroitu uuteen helppokäyttöiseen 
muotoon: automaattiohjaus, ISOBUS, telemetria, AgControl  
ja TaskDoc.

Helposti navigoitava valikkorakenne. Asetukset ovat loogisia, ja ne on helppo 
määrittää pyyhkäisyeleillä. Kaikki asetuk
set tallentuvat automaattisesti muistiin.

9” kosketusnäyttö, suuret ohjaimet, 
asetukset ja toiminnot on helppo ym
märtää.

Voit nimetä minkä tahansa ohjaimen 
käyttämään mitä tahansa hydraulitoimin
toa, mukaan lukien etu ja takahydrau
liventtiileitä, etu ja takanostolaitetta ja 
etukuormainta.

Työvalot on helppo konfiguroida 9” 
kosketusnäytöllä. Käsinojassa on myös 
työvalojen ja varoitusvalon virtapai
nikkeet.

Sisältää profiilit kuljettajille ja työkoneille, 
joita on helppo muuttaa mistä tahansa 
näytön valikosta. Kaikki asetusmuutokset 
tallennetaan valittuun profiiliin.
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MONITOIMIVIPU
1. Kuminen tartuntapinta: Ensiluokkaisista 

materiaaleista valmistettu ajovipu on ergonominen, 
helppokäyttöinen ja mukava.

2. Ergonominen muotoilu: Muotoilun ansiosta 
vipu liikkuu helposti kaikkiin neljään suuntaan. 
Painikealue on peukalolle luonnollisessa 
paikassa. Painikkeiden ja kytkinten sijoittelussa 
on pidetty etusijalla toiminnallisuus. Näin ollen eri 
toimintoja ohjaavat painikkeet näyttävät erilaisilta. 
Esimerkkinä takanostolaitteen lukituskeinukytkin, 
jossa on hetkellinen laskutoiminto nopeaa 
maahanlaskua varten.

3. Kolme ohjelmoitavaa muistipainiketta traktorin 
kaikille toiminnoille (Upilot). Esimerkiksi M1 
kasvattaa vakionopeutta ja M2 pienentää sitä.

4. Kaksi lineaarista vipua hydrauliikan hallintaan.
5. Turvallinen käyttö: Painikkeiden välissä on tilaa 

lepuuttaa peukaloa ilman, että sormea on pidettävä 
painikkeella. Alue lineaaristen vipujen välissä estää 
käyttövirheet

6. Selkeät ja yksinkertaiset viivat: Yksinkertaiset ja 
selkeät viivat lisäävät yleistä rauhallisuuden ja 
vakauden vaikutelmaa ja helpottavat käyttöä.

7. Ajovivussa on eteen ja taaksevipu.

NÄYTTÖ
8. Ei vaadi lisänäyttöjä – AutoGuide ja 

turvakameranäytöt on integroitu SmartTouch
näyttöön. Näin ylimääräiset näytöt eivät estä 
näkyvyyttä.

JOYSTICK
9. Ergonomisesti sijoitettu hydraulinen joystick 

sisältää nyt kolmannen ohjaimen ulkopuoliselle 
hydrauliikalle.

PAINIKKEET JA TAKANOSTOLAITE
10. Painikkeet: Kovera ja kupera muoto auttavat 

löytämään usein käytetyt painikkeet helposti ja 
nopeasti.

11. Takanostolaite  helppokäyttöinen rajoitin 
mahdollistaa takanostolaitteen hienosäädön.

DESIGN
12. Käsinojan toiminnallinen rakenne takaa hyvän 

otteen epätasaisessakin maastossa. Kaikki 
toiminnot löytyvät helposti loogisen asettelun 
ansiosta, ja käsinoja tarjoaa hyvän tuen 
kädelle, vähentäen jännityksiä ja stressiä. 
Voimanottokytkinten sijainti minimoi tahattomat 
toiminnot.

13. Verhoilu: Alcantaraverhoilu vähentää hikoilua. 
Kannen alla on säilytystila.

14. Suunniteltu Suomessa
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ÄLYKÄS
MAANVILJELY 
VAKIOVARUSTEENA.

Valtra tarjoaa valikoiman älymaanviljelyteknologioita, jotka 
toimivat yhdessä saumattomasti  – Auto-Guide, ISOBUS, 
AgControlTM Section, AgControlTM Variable Rate ja TaskDoc – 
ja joita voidaan käyttää SmartTouch-päätteestä. Ne ohjaavat 
traktoria ja työkoneita automaattisesti parantaen tarkkuutta 
ja täsmällisyyttä, vähentäen työaikaa ja varmistaen, että saat 
paremman sadon ja suuremman tuoton sijoituksillesi.
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Älymaanviljely tukeutuu satelliittien paikan
nussignaaleihin peltojesi kartoituksessa ja 
traktorisi ohjauksessa. Satelliittiopastus tekee 
automaattiohjauksesta manuaalista ohjausta 
tarkemman, joten traktorisi on täsmälleen 
siellä, missä sen pitääkin jokaisessa käännök
sessä, jokaisella pellolla ja kaikissa olosuh
teissa. 

Kun traktorisi sijoitetaan oikein, myös työ
koneet ovat aina oikeassa paikassa. Satel
liittikarttoja ja ISOBUSohjausta käyttämällä 
työkoneet voidaan automatisoida muutta

maan toimintatapaansa eri puolilla peltoa ja 
eri riveissä. Esimerkiksi AgControl Section 
automatisoi lohkoohjaustoiminnot työkoneissa 
ja AgControlTM Variable Rate automatisoi ja 
hallitsee määränhallintatoimintoja.

Teknologiamme suunnitellaan täysin omissa 
tiloissamme, ja käytämme korkeimmanlaatuisia 
toimittajia taataksemme yhdenmukaisesti kor
kean valmistuslaadun ja erinomaisen luotetta
vuuden. Kaikki laitteisto ja ohjelmistokompo
nentit optimoidaan kullekin traktorille.
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MIELENRAUHAA. 
KÄSISSÄSI.

Uskomme saumattomaan yhteyteen asiakkaiden, 
jälleenmyyjien, koneiden ja Valtran tehtaan välillä. 
Kun muodostat yhteyden, voit valita haluamasi 
huolto- ja takuupaketit, jotka täyttävät odotuksesi ja 
vaatimuksesi. Pidämme huolen sinusta, jotta voit pitää 
huolen liiketoiminnastasi.

CONNECT 
Pysy yhteydessä missä vain, milloin vain
Valitsemalla Valtran olet yhteydessä ammatti
laisten tiimiin, joka auttaa saamaan kaiken irti 
liiketoiminnastasi. Voit ottaa yhteyttä paikalli
seen tukipalveluun asiakkaiden verkkoportaalin 
kautta, ja se tarjoaa myös 24/7pääsyn koneisii
si liittyviin opetusohjelmiin, sopimustietoihin ja 
palveluihin. Valtra Connect telemetriaratkaisu 
tallentaa traktorin toiminnot ja GPSliikkeet kat
kotta. Se voi esittää historia ja tosiaikatietoja 
mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja milloin 
vain, missä vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin 
Valtrahuoltokumppanisi voitte ennakoida huol
totarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne 
pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä 
valtuutetussa huollossa.

CARE
Täydellistä mielenrauhaa
Laajennetulla Valtra Care takuusopimuksella 
saat täydellisen mielenrauhan ja suojan mui
den kuin kulutusosien lisäkorjauskustannuksia 
vastaan. Caresopimuksessa voit määrittää 
yleiskustannukset, kun ostat Valtratraktorin 
tai kun vakiotakuu umpeutuu. Sopimukset ovat 
joustavia ja niiden kesto on jopa 1+4 vuotta tai  
4 200 tuntia.

GO
Maksimoi käytettävyysaika
Sovi kiinteistä kustannuksista Valtrakoneesi 
ostopisteessä ja varmista optimaalinen suo
rituskyky samalla kun takaat tehokkuuden ja 
maksimoit koneesi jäännösarvon! Valtra Go 
huoltosopimukset takaavat säännöllisen ja 
huolellisen huollon, mikä pidentää Valtratrak
torisi luotettavaa toimintaa. Huoltokustannukset 
ovat pienet huollon puutteesta johtuviin korja
uskustannuksiin verrattuna. Valtra Go huolto
paketti sisältää kaikki kuvatut huoltotyöt aina 10 
000 tuntiin saakka uusille ja käytetyille koneille.

OMA VALTRA-MYYNTIPISTEESI
Kukin Valtramyyntipiste edustaa parasta 
Valtratraktoreiden osaamista maailmassa 
yhdistettynä oman alueensa tarpeiden tuntemi
seen. Traktorimyyjä ymmärtää traktorin tekniset 
ominaisuudet ja päivittäisessä työssä kohtaa
masi haasteet. Voit aina kääntyä myyntipisteen 
puoleen ja saada parasta palvelua, olit sitten 
kiinnostunut lisäpalveluista tai laitteista, huollos
ta, varaosista, traktorisi myymisestä tai uuden 
traktorin tilaamisesta. Valtran myyntipisteet ovat 
Suomessa osa Valtra Oy Ab:n toimintaa, jolloin 
yhteys asiakkaalta myyntiin, huoltoon, varaosiin, 
tehtaalle ja tuotekehitykseen on mahdollisim
man suora. Traktori ja varaosamyyjiä sekä 
huoltohenkilöstöä koulutetaan jatkuvasti.

CONNECT
TRAKTORITIEDOT, INFORMAATIO  

JA PALVELUT.

CARE
LAAJENNETTU 
TEHDASTAKUU.

GO
HUOLTO-
SOPIMUS.
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VARAOSAT JO SEURAAVANA PÄIVÄNÄ 
Valtran kattava varaosapalvelu toimittaa osat heti 
seuraavaan aamuun mennessä. Sesonkiaikaan keväästä 
syksyyn Suolahden varaosakeskus päivystää 24/7. AGCO 
Parts merkki takaa, että saat vain huolella tarkastettuja ja 
testattuja Valtran alkuperäisiä varaosia. 

JOUSTAVAT RAHOITUSRATKAISUT
AGCO Suomen tarjoama rahoitus on nopea ja 
turvallinen tapa ostaa traktori. Rahoitus suunnitellaan 
yksilöllisesti töidesi ja tulojesi mukaan. Tarjoamme 
joustavat maksutavat tarpeidesi mukaan ja otamme 
maksuaikataulujen suunnittelussa huomioon 
vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat vaatimukset.

ASIANTUNTEVAA HUOLTOPALVELUA 
Valtratraktorin omistajana Valtran huoltoverkosto on 
käytettävissäsi. Asiantuntevat asentajamme tuntevat 
kaikki Valtran traktorimallit sekä uusimmat teknologiat 
ja varusteet. Kun huollat traktoriasi säännöllisesti 
valtuutetuissa merkkihuollossa, sen suorituskyky ja 
luotettavuus pysyvät hyvinä myös kiireisimpien kausien 
aikana. Näin myös traktorisi jälleenmyyntiarvo säilyy 
korkeana. Täydellinen huoltokirja maksaa usein itsensä 
takaisin traktoria vaihdettaessa.
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VALTRA TEAM 
Valtra Team on asiakaslehtemme, joka julkaistaan 
kahdesti vuodessa. Jokaisessa numerossa on hyödyllistä 
tietoa uusimmista innovaatioista sekä uusimmista ja 
tehokkaimmista työtavoista. Voit myös lukea lehden 
arkistoja verkossa ja lukea sinua kiinnostavia artikkeleita 
myös vanhemmista lehdistä.

KOULUTUS
Traktorit ja niihin liittyvät teknologiat, erityisesti 
täsmäviljelyteknologiat, kehittyvät nopeaa vauhtia. 
Valtra kouluttaa jatkuvasti traktori ja varaosamyyjiä 
sekä huoltoasentajia. Näin voit olla varma, että saat aina 
ensiluokkaista ja ajan tasalla olevaa palvelua. 

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection tarjoaa korkealaatuisia vaatteita ja 
asusteita maatalous ja konetöihin sekä vapaaaikaan 
koko perheelle. Materiaalit ja yksityiskohdat ovat 
tarkkaan harkittuja vaatteen ja käyttötarkoituksen 
mukaan. Esimerkiksi uusin työvaatteiden valikoima 
on valmistettu kevyistä mutta erittäin kestävistä 
materiaaleista. Tyyliä ei ole unohdettu, sillä vaatteet 
kuvastavat Valtran modernia muotoilua.
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TRAKTORIMALLI    S274    S294   S324 S354 S374 S394

MOOTTORI

Enimmäisteho, 2000 r/min, hv (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272) 400 (294)

Enimmäisteho, 2000 r/min, lisäteholla, hv 300 325 350 380 400 405 (298)

Enimmäisvääntömomentti, 1500 r/min, Nm 1220 1300 1390 1530 1540 1540

Enimmäisvääntömomentti, 1500 r/min, 
lisäteholla, Nm 1300 1390 1500 1590 1600 1600

Päästötaso Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

AGCO Power moottori 84 LFTVD5 84 LFTVD5 84 LFTVD5 84 LFTVD5 84 LFTVD5 84 LFTVD5 

Tilavuus, litraa/sylinterien määrä 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

VAIHTEISTO

Nopeusalue A (pelto) 0,03–28 km/h eteenpäin, 0,03–16 km/h taaksepäin

Nopeusalue B (kuljetus) 0,03–50 km/h eteenpäin, 0,03–38 km/h taaksepäin

Käyttötilat automaattinen ja manuaalinen

VOIMANOTTO (TAKA) 2 nopeutta, 540E +1000 tai 1000E + 1000

1000 r/min, moottorin r/min 2030 2030 2030 2030 2030 2030

540E tai 1000E r/min, moottorin r/min 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Vaihdettava voimanottoakseli KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

ETUNOSTOLAITE integroitu, vakiovaruste

Nostokapasiteetti, kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Etuvoimanotto lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

TAKANOSTOLAITE Autocontrol, heilahduksenvaimennus ja luistonesto

Nostokapasiteetti, kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Vetovarret Cat 3 tai 4

HYDRAULIIKKA kuormantunteva, closed centre load sensing (CCLS)

Pumpun maksimiteho, l /min 205 205 205 205 205 205

Hydrauliöljy erillinen, enintään 51 litraa käytettävissä työkoneille

Työhydrauliikka, etu enintään 2 elektronista hydrauliventtiiliä, ohjaussauvaohjaus

Työhydrauliikka, taka 4 tai 6 elektronista hydrauliventtiiliä, 4 sormi ja 2 ohjaussauvaohjainta

Hydrauliliittimet, taka paineenalennusliittimet, kytkettävissä/irrotettavissa paineen alaisina

Ohjaus hydrostaattinen, kallistettava teleskooppiohjauspylväs

QuickSteer vakiovaruste vakiovaruste vakiovaruste vakiovaruste vakiovaruste vakiovaruste
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TRAKTORIMALLI    S274    S294   S324 S354 S374 S394

JARRUT öljyjäähdytys, useita jarrulevyjä, tehostettu hydraulikäyttö

Seisontajarru integroitu suunnanvaihtovipuun, hydraulinen

NELIVEDON ETUAKSELI

Tyyppi STD STD HD HD HD HD

Suurin ohjauskulma 55°     

Jousitus hydropneumaattinen     

TILAVUUDET

Polttoainesäiliö, litraa 600 600 600 600 600 600

AdBluesäiliö, litraa 60 60 60 60 60 60

MITAT (RENKAAT ETU, TAKA)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Paino ilman kuormaa (täysi polttoainesäiliö, 
ilman lisäpainoja), kg

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

Akseliväli, mm 3105 3105 3105 3105 3105 3105

Pituus, mm 4868 4868 4868 4868 4868 4868

Korkeus kattoon mm, renkaat 710/85R38 3382 3382 3382 3382 3382 3382

Pienin ulkoleveys, mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Maavara, mm 472 472 472 472 472 472

Kääntösäde jarruilla/ilman jarruja, 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

OHJAAMO

Ohjaamojousitus neljän pisteen ilmajousitus (AutoComfort)

Vakiovarusteet
Deluxe tasalattiainen ohjaamo, avautuva takaikkuna, ilmastointi, neljä tuulettimen nopeutta ja lämmitys, säädettävä ohjauspylväs, Valtra Evolution 
istuin , ISOBUSvalmis, AutoGuidevalmis, 6 työvaloa takana ja 4+2 edessä, Valtra SmartTouch käyttöliittymä.

Lisävarusteet
TwinTractakaisinpyöritysjärjestelmä, automaattinen ilmastointi, LEDtyövalot, jalkojenlämmitin, täysi AutoGuide eri tarkkuustasoilla, AgControl
täsmämaanviljelylisävarusteet jne.
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Valtra® on AGCOn maailmanlaajuinen tuotemerkki.

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

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

Tämän esitteen traktoreissa saattaa olla erikoisvarusteita. Muutokset mahdollisia – kaikki oikeudet pidätetään.

YOUR
WORKING
MACHINE


