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YOUR
WORKING
MACHINE



RAKENNETTU TEHOKKAAKSI. 
SUUNNITELTU 
HALLITTAVAKSI.
Maasi on elämäsi.
Maatilasi on perustasi.
Satosi on urasi.
Traktorisi on työkalusi.

Juuri siksi se on Valtra.
Kuten käsityöläisen luotettavat työkalut, Valtra tarjoaa luotettavuuden ja sisun saada 
työt tehtyä.
Joka päivä. Joka kerta. Joka työympäristössä.

Valtra on aina kulkenut omia polkujaan – koska polut ovat sellaisia synnyinmaassamme.
Emme epäröi ylittää itseämme.
Toimimme näin, koska se on paras tapa.

Ja koska uskomme tuloksiin.
Et tee kompromisseja. Emmekä mekään.

Saa työt tehtyä.
Hanki Valtra.
Sinun työkoneesi.
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KYSE ON
SINUSTA
Kotimaassamme ei puhuta paljoa.  
Mutta siellä kuunnellaan asiakkaita.  
Kerroit meille, että kolme tärkeintä syytä 
Valtran valinnalle ovat luotettavuus, 
matalat käyttökustannukset ja 
helppokäyttöisyys. Juuri sellaiseksi 
rakensimme neljännen sukupolven  
Valtra-traktorit.
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Olemme rakentaneet traktoreita yli 60 vuotta, 
ja T-sarja on kokemustemme huippu tähän 
saakka. Suunnittelimme sen maatilojen 
moninaisiin vaatimuksiin ja vaativimpiin 
olosuhteisiin. Olemme ylpeitä tuloksesta.

Työkoneesi on rakennettu juuri sinun 
tarpeisiisi. Nouse ohjaamoon, käynnistä 
moottori ja kokeile, mihin Valtra T-sarja pystyy 
maatilallasi.
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ESITÄ KOLME TOIVETTA 
JA ISTU KULJETTAJAN 
PAIKALLE.

Jos sinä voisit suunnitella ja rakentaa oman traktorin, se 
näyttäisi tältä. Monet uusista T-sarjan traktoreiden ainut-
laatuisista ominaisuuksista ovat peräisin asiakkailtamme, 
koska tämä traktori perustuu satoihin keskusteluihin 
asiakkaiden kanssa ja tuhansiin koeajotunteihin.

T144 HiTech 155-170 HV 
T144 Active 155-170 HV
T144 Versu  155-170 HV
T144 Direct 155-170 HV

T154 HiTech 165-180 HV 
T154 Active  165-180 HV
T154 Versu  165-180 HV
T154 Direct  165-180 HV

T174e HiTech  175-190 HV 
T174e Active  175-190 HV
T174e Versu 175-190 HV
T174e Direct 175-190 HV

T194 HiTech  195-210 HV 
T194 Active  195-210 HV
T194 Versu  195-210 HV
T194 Direct  195-210 HV

T214 HiTech 215-230 HV 
T214 Active  215-230 HV
T214 Versu  215-230 HV
T214 Direct  215-230 HV

T234 HiTech  235-250 HV 
T234 Active 235-250 HV
T234 Versu 235-250 HV
T234 Direct 220-250 HV
T254 HiTech 235-271 HV
T254 Active 235-271 HV
T254 Versu 235-271 HV

MALLIT JA TEHOT
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Luotettavuus
Takaamme tämän traktorin luotettavuuden. Taataksemme 
verrattoman luotettavuuden valmistamme kaikki T Series 
-traktorin pääkomponenttia omalla tehtaalla. Alusta, 
vaihteisto ja ohjaamo ovat Valtran itse suunnittelemia, minkä 
lisäksi AGCO Powerin valmistama moottori on alkuperäinen 
Valtra-moottori, joka määrittää alan luotettavuusstandardin. 
T-sarja on rakennettu työskentelemään vaativissa 
olosuhteissa – päivästä toiseen.

Helppokäyttöisyys
Traktorin omistaminen, käyttö ja huolto on tehty helpoksi, 
jotta sinä voit keskittyä työhön. Ohjaamon hallintalaitteet on 
sijoitettu siten, että niiden käyttö edellyttää mahdollisimman 
vähän liikkumista. Vaihteiston käyttö on helppoa uudella 
ajovivulla, ja kirkkaat työvalot pitävät työt käynnissä yölläkin. 
Kiinnitimme huomiota päivittäistä huoltoa vaativiin kohtiin, 
joten öljyn tarkistaminen ja suodattimien puhdistus vaatii 
mahdollisimman vähän aikaa. T-sarja sopii erinomaisesti 
työhösi, koska monet sen ainutlaatuisista ominaisuuksista 
ovat itse asiassa asiakkaittemme innovoimia.

Matalat käyttökustannukset
T-sarjalainen ei ole markkinoiden halvin traktori. Mutta kun 
sitä ajetaan 10 000 tuntia, matalat käyttökustannukset alkavat 
tuntua. Ensinnäkin, rakennamme traktorin juuri sinua varten, 
joten saat ainoastaan tarvitsemasi ominaisuudet tehtaalla 
asennettuna ja tehdastakuun kattamana. AGCO Finance 
auttaa räätälöimään rahoituksen. Optimoitu huoltoväli 
vähentää huoltokustannuksia, ja AGCO Power -moottorit 
takaavat parhaan yleisen nestetalouden. Valitse T174 
EcoPower -malli säästääksesi vielä ylimääräiset 10 prosenttia 
polttoainekustannuksissa. Valitsemalla Valtra Care -takuun 
voit sopia kiinteistä huoltokustannuksista ja saada tarpeisiisi 
parhaiten sopivan palvelusopimuksen. Aidot Valtra-osat ja 
24/7-palvelu takaavat traktorillesi korkean jälleenmyyntiarvon. 
Valtran varaosatoimitus on alan nopeimpia, jotta koneesi 
pysyisi toiminnassa päivästä toiseen.
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UUDEN 
TYÖKONEESI 
KOHOKOHDAT

Tämän traktorin jokainen yksityiskohta 
on kehitetty parantamaan tuottavuuttasi. 
Insinöörimme ovat viimeistelleet T-sarjan  
ja asiakkaamme testanneet sen.
Tule koeajamaan se!
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29

32
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1. Mukavin 5-pylväinen ohjaamo (6 pylvään 
ohjaamo lisävarusteena)

2. Älykäs ohjaamon runko 365 Day visibility 
-ominaisuudella ja yli 6 m2 ikkunapinta-
alalla

3. Etuakselin AIRES+ -paineilmajousitus
4. Hiljainen työtila (<70 dB) 5-pylväisessä 

ohjaamossa
5. 270° tuulilasinpyyhkijä ja etu-* ja takalasin 

lämmitys
6. Ohjaamon AutoComfort-

paineilmajousitus
7. Kattoikkuna
8. Sähköinen TwinTrac-taka- 

hallintalaite ja 180° kääntyvä 
istuin

9. Tehokkaat LED-valot
10. Turvakamera

Mukavuus
19. 5-nopeuksinen PowerShift HiTech-, Active- ja Versu-

malleissa tai Direct CVT
20. Sähköinen 3-nopeuksinen voimanotto Sigma Powerilla 

ja maanopeuden ajovoimanotto
21. Integroitu 51 kN:n etunostolaite ja 81 kN:n tai 95 kN:n 

takanostolaite
22. Load Sensing -hydrauliikka 115, 160 tai 200 l/min 

pumpun tuotolla
23. Tehtaalla asennettu etukuormain 
24. Markkinoiden paras maavara (60 cm)
25. Suurin kokonaispaino 13 500 kg
26. Kääntösäde 5,25 m
27. 4. Sukupolven toimiva skandinavialainen muotoilu
28. Jopa 4 etuventtiiliä
29. Polykarbonaattiset taka- ja sivulasit

Sinun työkoneesi
11. AGCO Power 6.6 l tai 7.4 l /moottori, 

jopa 271 hv ja 1000 Nm
12. EcoPower-polttoaineensäästömalli
13. Polttoainetehokas EU Stage V 

-moottori
14. 600 tunnin huoltoväli
15. 380 l polttoainesäiliö, 70 l AdBlue-säiliö
16. Moottorin ilmanotto pylväässä
17. Pumpun tuotto  jopa 200 l/min
18. Ainutlaatuinen Valtran patentoitu 

hydrauliikka-apu

Teho

Talvipaketti
30. Tuulilasi, laminoitu ja lämmitetty
31. Tuulilasinpyyhin, laaja kulma
32. Lämmitettävä takalasi
33. Takalasin pyyhin ja pesin
34. Sähköiset peilit lämmityksellä
35. Dieselkäyttöinen lämmitin ajastimella, 

kauko-ohjattavissa matkapuhelimella
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TÄMÄ 
OHJAAMO 
ON ERITTÄIN 
MUKAVA

Nauti olostasi. Kun puhutaan 
tuottavuudesta, kuljettaja 
on olennainen asia. Juuri 
siksi emme koskaan tingi 
mukavuudesta, turvallisuudesta 
ja ergonomiasta.
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Miten tämä kaikki on mahdollista?
Ohjaamolla on innovatiivinen valmistusprosessi. 
Siinä on vähemmän osia ja liitoksia, joten 
ohjaamon rakenne on hyvin kestävä ja tarkka 
kaikissa 3D-mitoissa. Kaikki tämä merkitsee, 
että ohjaamo sopii kuljettajalle erinomaisesti. 
Premiun-audiojärjestelmän, kylmälokeron 
ja takaturvakameran ansiosta ohjaamo vie 
mukavuuden täysin uudelle tasolle. Siinä on jopa 
lisävarusteena saatava takaisinpyörityslaite. 
Uusi ohjaamo on hiljainen, turvallinen, mukava ja 
toiminnallinen - sinun työkoneesi.
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ENEMMÄN TILAA, 
PAREMPI NÄKYVYYS JA 
KAIKKI HALLINNASSA.

Sinulla on tilaa siellä, missä sitä tarvitset, koska 
5-pylväinen ohjaamo on kupera. Näkyvyys on 
erinomainen, ja ikkunapinta-ala on kuusi neliömetriä. 
Se sisältää enemmän mukavuustekijöitä ja paremmat 
ohjaimet, niin eteen- ja taaksepäin TwinTracin ansiosta. 
SkyView-ohjaamo tarjoaa lähes seitsemän neliömetriä 
ikkunapinta-alaa.

365 Day Visibility -konsepti
Näkyvyys on paras mahdollinen päivällä 
ja yöllä, kesällä ja talvella, etukuormainta 
käytettäessä ja peruutusajossa. Ohuet 
pilarit ja pakoputken rakenne auttavat 
näkemään työn paremmin. 270° pyyhkivät 
etupyyhkimet pitävät lämmitetyn etutuulila-
sin selkeänä kaikissa olosuhteissa, ja näet 
etukuormaimen kauhan helposti kattoikku-
nasta. Premium LED-työvalot tarjoavat va-
loa joka suuntaan. Tummennetussa tilassa 
ohjaamo on sisältä himmeä, maksimoiden 
ulkomaailman näkyvyyden, ja lisävarustee-
na saatava turvakamera takaa esteettömän 
näkyvyyden koukkuun ja työkoneeseen. 
Tehokas ilmastointi ja kaksi lämmitintä pi-
tävät lämpötilan mukavana jopa -30 asteen 
pakkasella.

Mukavuutta ja hallintaa
Huomaat mukavuuden heti, kun nouset 
ohjaamoon – kolme askelta ja turvallinen 
pääsy leveälle avautuvaan ja pehkeäs-
ti sulkeutuvaan oveen. Voit halita uutta 
viisinopeuksista PowerShiftiä tai Direct 
CVT:tä sormenpäilläsi, ajaa ajovivulla ja 
hallita traktorin kaikkia hydrauliikkoja joys-
tickillä. Ohjaamossa on neljä istuinvaihto-
ehtoja – mekaanisesta jousituksesta Valtra 
Evolution -istuimeen, jossa on ilmastointi 
ja paineilmajousitus. Myös apukuljettajalla 
on mukavat olot ja runsaasti tilaa. Tarjolla 
on kaksi ohjaamon jousitusvaihtoehtoa: 
luksusmallinen puoliaktiivinen paineilma-
toiminen AutoComfort ja uusi mekaani-
nen jousitus. T Series -traktoreissa on 
etuakseli, jossa on AIRES+ jousitus, joka 
valvoo maata jatkuvasti ja kommunikoi 

AutoComfort-ohjaamon jousituksen kanssa 
tehdäkseen olosi mahdollisimman mukavak-
si. HiTech- ja Active-malleissa suoraviivainen 
perusohjauskäyttöliittymä takaa tarkkuuden, 
kun taas käsinojaohjaus suorittaa edistyneitä 
tehtäviä integroidulla etukuormaimen joys-
tickillä ja vakionopeudensäädöllä. Versu- ja 
Direct-malleissa on helppokäyttöinen Smart-
Touch-käyttöliittymä.

Toimiva skandinaavinen muotoilu
Ohjaamon muoto on ainutlaatuinen, tarjoten 
enemmän tilaa harteiden ja kyynärpäiden 
korkeudella, mutta se on kapea edestä, 
jotta traktori olisi mahdollisimman kompak-
ti. Kuperat ikkunat optimoivat tilankäytön, 
ja näkyvyyttä on yli 6 m2 kaikkiin suuntiin. 
Valtra-ohjaamo on suunniteltu ajamiseen 
TwinTrac-järjestelmällä. Kuten kaikissa Valt-
ra-traktoreissa, myös T-sarjalaisen ohjaamo 
on hiljainen työpaikka (70 dB).

Teknologiaa tarpeen mukaan
Suurin osa tekniikasta on käytettävissä 
napin painalluksella. Painamalla ECO- tai U 
Pilot -painiketta tai kytkemällä vaihteistotilat 
traktori huolehtii itsestään automaattisesti. 
SmartTouchilla ja 9” kosketusnäytöllä voit 
halita täysin kaikkia teknologioita, mukaan 
lukien Auto-Guidea, joka ajaa traktoria 
puolestasi senttimetrin tarkkuudella. Valtra 
Connect -telemetriajärjestelmä on saatavilla 
tehdasasennettuna ja käyttövalmiina traktorin 
saapuessa maatilallesi. Valitse vain ajosuun-
ta, niin traktori on automaattisesti hallinnas-
sasi – Valtralla voit ajaa PowerShift-traktoria 
kuin CVT:tä. Keskitymme tekniikkaan, jotta 
voit keskittyä työhösi.
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KYSE EI OLE SIITÄ, KUINKA 
MONTA OMINAISUUTTA 
LISÄÄMME TRAKTORIIN. 
KYSE ON SIITÄ,
PALJONKO SAAT SIITÄ IRTI.

Muoto noudattaa toimintoa: tämä on suunnittelufilosofiamme 
perusta. T-sarja on erinomainen esimerkki ajattelutavastamme. 
Se on toiminnallinen ja silti helppokäyttöinen ja hienon 
näköinen. Jokainen yksityiskohta on suunniteltu 
käyttötarkoitus mielessä: tuottavuuden parantaminen ja 
käyttökustannusten pienentäminen.

Älykäs runko
Pitkällä 2995 metrin akselivälillä T-sarja on 
erittäin vakaa ja tasainen ajaa. Tämä traktori 
on entistä ketterämpi. Sen kääntösäde on vain 
5,25 m, kiitos moottorin kapean rakenteen, 
integroidun etunostolaitteen ja etuvoimanoton. 
Rungon rakenteen ansiosta pystyimme 
suunnittelemaan myös konepellin tavalla, 
joka parantaa näkyvyyttä. Vaikka T Series 
-traktorin maavara on 60 cm, ohjaamo on 
sijoitettu alemmas, joten se on markkinoiden 
kompaktein 6-sylinterinen traktori, ja 
siitä huolimatta sillä voi käsitellä suuria 
hyötykuormia.

Raskaaseen työhön
T-sarjan traktorin pito on erinomainen, 
kiitos sen etu-takapainojakauman (40 % / 
60 %). Etukuormaimen alarunko on täysin 
integroitu runkorakenteeseen. Integroitu 
etunostolaite takaa markkinoiden parhaan 
nostokapasiteetin, 51 kN edessä ja jopa 

95 kN takana. Ainutlaatuinen 890 mm:n 
nostokorkeus tekee työkoneiden käytöstä 
helppoa. Valtran T-sarjan traktoreihin on 
saatavilla kolmenopeuksinen, sähköisesti 
hallittu voimanotto ja ajovoimanotto.

Monipuolisuutta
Valitse tarvitsemasi teho, hydrauliikka ja 
vaihteisto. Valitse sitten työn vaatimat 
lisävarusteet. Rakennamme traktoreita, jotka 
takaavat voittamattoman joustavuuden. Tämä 
on ihanteellinen traktori viljelyyn. Se kohdistaa 
tehon maahan ja sen moottori ja vaihteisto 
toimivat saumattomasti yhdessä. Tämä on 
paras ratkaisu raskasta etukuormaintyötä 
tekevälle urakoitsijalle, kiitos patentoidun 
hydrauliikka-avun. Metsätyöhön voit valita 
alasuojan, suurituottoisen hydraulipumpun ja 
SkyView-ohjaamon, jossa näkyvyys on entistä 
parempi. Kaikki lisävarusteet asennetaan 
tehtaalla, ja ne kuuluvat traktorin takuuseen.
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Se ei pelkästään 
näytä hyvältä, se 
myös toimii hyvin. 
Kaikki yksityiskohdat 
on suunniteltu 
tekemään tästä 
traktorista helpon 
ajaa ja omistaa.
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PARAS TRAKTORIN 
MOOTTORI, 
VALMISTETTU 
SUOMESSA.
Pienensimme käyttökustannuksia 
vähentämällä polttoaineenkulutusta ja päästöjä 
täyttääksemme Stage 5 -moottorisäädökset 
tarjoten samalla tehoa sinne, missä sitä 
tarvitaan. Olemme samalla keskittyneet 
pitämään huollon minimissä SCR Only 
-päästönhallinnalla.
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Oikea koko säästää polttoainetta
T Series -traktorin 2000 baarin 
ruiskutuspaine takaavat hyvän 
reagoinnin ja polttoainetalouden koko 
kierroslukualueella.Suurin vääntö 
saadaan 1500 r/min kierroksilla. T-sarja 
vähentää polttoaineenkulutusta uudella 
jäähdytyspaketilla, ilmanotolla korkealta 
pylväästä, sähköisellä tuulettimen ohjauksella 
ja optimoidulla lämmönpoistolla.

Valtra EcoPower
Valtra T174 EcoPower -mallissa voit 
valita kahdesta moottorin asetuksesta 
napsauttamalla kytkintä ja minimoida 
polttoaineenkulutuksen erityisesti 
kuljetusajossa. Moottorin vääntö kasvaa ja 
keskimääräistä männän nopeutta lasketaan 
20 prosentilla. Sen lisäksi että tämä vähentää 
moottorin kulumista, se säästää polttoainetta 
jopa 10 prosentilla! Tyhjäkäyntinopeus on 
vain 650 r/min.

Sigma Power -tehostin
Sigma Power -ominaisuus tarjoaa 36 
lisähevosvoimaa voimanottotyöhön sitä 
tarvittaessa. Sigma Powerista on hyötyä 
erityisesti käytettäessä työkoneita, jotka 
vaativat runsaasti voimanottotehoa, kuten 
haketuskoneet, leikkurit ja jyrsimet.

Markkinoiden johtavaa hydrauliikkaa
Valtra Direct, Versu ja Active -malleissa 
on suurikapasiteettinen Load Sensing 
-hydrauliikka 115, 160 tai 200 l/min 
hydraulipumpuilla. Valtra on ainut 
traktorinvalmistaja, joka voi tarjota 
patentoidun hydrauliikka-avun jopa 
PowerShift-malleihin. Vaihteisto ja 
hydrauliikka käyttävät eri öljyä, ja takana 
on jopa seitsemän venttiiliä ja edessä 
neljä. Versu- ja Direct-malleissa venttiilit 
ovat täysin säädettävissä sähköisesti 
Valtra SmartTouchilla. Active-mallissa 
takaventtiileitä ohjataan mekaanisesti 
ergonomisesti sijoitetuilla, selkeästi 
merkityillä vivuilla. Etukuormaimen, 
etunostolaitteen tai molempien etuventtiileitä 
voidaan ohjata sähköisesti joystickillä 
kaikissa malleissa.
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HITECH

>  5PS, avoimen järjestelmän 73/90 litran
hydrauliikalla

>  Mekaaninen hydrauliikan hallinta

HiTech- ja Active-malleissa vaihteistoa hallitaan robotilla, 
joten mekaanisia vaihdevipuja ei ole. Nämä traktorit 
voidaan varustaa helppokäyttöisillä perusohjaimilla tai 
ohjauskäsinojalla, josta voit ajaa kaikilla nopeuksilla 
pienellä vaihdevivulla ja vakionopeudensäädöllä.

HITECH* / ACTIVE

>  5PS, Load Sensing -hydrauliikalla

>  Mekaaninen hydrauliikan hallinta

>  Uusi joystick saatavilla Activessa

Valtra Active on mullistava PowerShift-tekniikka, joka on 
varustettu jopa 200 l/min Load Sensing -hydrauliikalla, 
hydrauliikka-avulla ja erillisillä hydrauli- ja vaihteistoöljyillä.

* HiTech on myös saatavilla Valtra Armilla 

VERRATON
LISÄVARUSTE-
VALIKOIMA

Valtra T-sarja tarjoaa enemmän lisävarusteita kuin kukaan muu – ja 
kokeneen myyjämme avustuksella työkoneesi voidaan mukauttaa 
vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. Valtralla on tarjolla kuusi tehotasoa 
ja neljä vaihteistoa: Hitech, Active, Versu ja Direct. Valtra T Series 
HiTech- ja Active-mallit voidaan varustaa peruskäyttöliittymällä tai 
käytännöllisellä ja kätevällä ohjauskäsinojalla.

VERSU

>  5PS, Load Sensing -hydrauliikalla

>  Sähköinen hydrauliikan hallinta

>  Valtra SmartTouch Arm näytöllä  

>  Helpot vaihteisto- ja hydrauliikka-asetukset

Valtra Versu on uuden sukupolven PowerShift-vaihteistojen 
kuningas, joka on varustettu sähköisellä hydrauliikan 
hallinnalla, hydrauliikka-avulla, 115, 160 tai 200 litran teholla 
sekä erillisillä hydrauli- ja vaihteistoöljyillä. Se toimii ajovipu 
automaattisessa tai manuaalisessa tilassa. Kun valitset 
Versu-vaihteiston, saat PowerShiftin helppouden ja CVT.n 
joustavuuden yhdessä paketissa.
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DIRECT CVT

>  CVT Load Sensing -hydrauliikalla

>  Sähköinen hydrauliikan hallinta

>  Valtra SmartTouch -käsinoja näytöllä

Tämä on valikoiman lippulaiva. Ajovivulla kiihdytystä 
ja hidastusta voidaan säätää pelkällä oikealla kädellä. 
Tarjoamme monipuolisia nopeudensäätöjärjestelmiä, 
mukaan lukien manuaalivaihteiston käytettäväksi 
erityislajikkeiden kanssa.

Liity Powershift Revolution  
-vallan kumoukseen
Valtra Powershift on sulavin vaihteisto 
neljällä pyörällä. Valitse vain ajosuunta, niin 
traktori on automaattisesti hallinnassasi – 
Valtralla voit ajaa PowerShift-traktoria kuin 
CVT:tä. Automaattitilassa vaihdetta vaihde-
taan automaattisesti kiihtyvyys- ja vääntö-
vaatimusten mukaan – ja polttoainetalous 
on aina paras mahdollinen.

Viisivaihteisessa PowerShift-vaihteistossa 
on kuusi aluetta (niistä kaksi ryömintäaluet-
ta) ja se on saatavilla HiTech-, Active- ja 
Versu-malleihin. Vaihteita on 30 molempiin 
suuntiin. Käsinojan uuden vaihdevivun 

ansiosta (HiTech ja Active) automaattisen 
ja manuaalisen välillä on helppo vaihtaa. 
Versussa aloitetaan aina automaattitilassa. 
Näissä malleissa on myös mäkilähtöomi-
naisuus, joten voit lähteä sujuvasti liikkeelle 
käyttämällä pelkkää kaasupoljinta, jopa 
ylämäessä.

Valtra Versu -malleissa (sekä etukuor-
maimella varustetuissa Active- ja Hitech-
malleissa) on mullistava, patentoitu 
hydrauliikka-apu, joka lisää hydraulitehoa 
automaattisesti niin paikoillaan kuin ajon 
aikana vaikuttamatta ajonopeuteen. Mikään 
muu PowerShift ei pysty siihen!
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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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AJOKAHVA
1. Kuminen tartuntapinta: Ensiluokkaisista 

materiaaleista valmistettu ajokahva on 
ergonominen, helppokäyttöinen ja mukava.

2. Ergonominen muotoilu: Muotoilun ansiosta 
kahva 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 (U-pilot). Esimerkiksi M1 
kasvattaa vakionopeutta ja M2 pienentää sitä.

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

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

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

7. Ajokahvassa on suunnanvaihtaja.

NÄYTTÖ
8. Ei vaadi lisänäyttöjä – Auto-Guide- 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: Alcantara-verhoilu vähentää hikoilua. 
Kannen alla on säilytystila.

14. Suunniteltu Suomessa

T-sarja  / 155 - 271 hv
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Valtra tarjoaa kattavan valikoiman täsmäviljelytekniikkaa,
– Auto Guide automaattiohjaus, työleveys- ja määränsäätö-
automatiikat Valtra Section ja Variable Rate Control  ja  
TaskDoc-tehtävänhallinta ohjaavat traktoria ja työkonetta 
 automaattisesti. Niitä kaikkia voidaan käyttää SmartTouch- 
näytöltä ja ne  lisäävät työn tehokkuutta ja tarkkuutta. 
Ne  auttavat käyttämään tuotantopanokset tarkasti, jotta 
 saavutetaan määrällisesti ja laadullisesti paras mahdollinen 
sato.

ÄLYKÄS MAANVILJELY 
VAKIOVARUSTEENA.
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Täsmäviljely tukeutuu satelliittien paikan-
nussignaaleihin peltojesi kartoituksessa ja 
traktorisi ohjauksessa. Satelliittiopastus tekee 
automaattiohjauksesta manuaalista ohjausta 
tarkemman, joten traktorisi on täsmälleen 
siellä, missä sen pitääkin jokaisella lohkolla ja 
jokaisen käännöksen jälkeen, kaikissa oloissa. 

Kun traktorisi tietää paikkansa, myös työ-
koneet ovat aina oikeassa paikassa. Satel-
liittikarttoja ja ISOBUS-ohjausta käyttämällä 

työkoneet voidaan automatisoida muuttamaan 
toimintatapaansa eri puolilla peltoa. Esimerkiksi 
Valtra Section Control automatisoi työleveyden 
epäsäännöllisillä pelloilla ja Variable Rate Cont-
rol automatisoi  levitysmäärien säädön. 

Teknologiaratkaisumme suunnittelemme itse ja 
käytämme alan parhaita toimittajia taataksem-
me yhdenmukaisesti korkean valmistuslaadun 
ja luotettavuuden. Kaikki laitteisto- ja ohjelmis-
tokomponentit optimoidaan kullekin traktorille. 

Valtra Connect on telemetriaratkaisu, 
joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-
liikkeet jatkuvasti. Se voi esittää historia- ja 
tosiaikatietoja mobiililaitteessasi, ja voit 
käyttää tietoja milloin vain, missä vain. Näillä 
tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi 
voitte ennakoida huoltotarpeet, reagoida 
nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja 
välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa 
huollossa.

VALTRA CONNECT
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SINULLA ON TEHTÄVÄ. 
MEILLÄ ON RATKAISU.
Maailmassa on satoja tuhansia asiakkaita, joilla on 
tuhansia erilaisia tehtäviä vastuullaan. Siitä syystä 
meillä on Valtra Unlimited, joka tarjoaa rajattomasti 
ratkaisuja. Kyse ei ole vain värin valitsemisesta tai tietystä 
ominaisuudesta. Kyse on uusista mahdollisuuksista, 
uudesta tavasta olla alan ammattilainen ja uusista 
tavoista olla entistä tuottavampi. On kyse maataloudesta, 
metsänhoidosta, taajama-alueiden tai logistiikan 
tarpeista, oikealla varustelulla mikä tahansa Valtra-
traktori muuttuu monikäyttöiseksi työkoneeksi, jolla 
työskentelet tulevaisuudessa. 
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JOKAINEN VILJELIJÄ 
ON ERILAINEN. 
SAMOIN ON 
JOKAINEN T-SARJAN 
-TRAKTORI.
Valtra on kuuluisa A la Carte -tilausjärjestelmästään. 
Voit mukauttaa traktorin yhdessä jälleenmyyjän kanssa 
käyttämällä sähköistä tilaustyökalua. Näin takaamme, 
että saat tarpeitasi täsmälleen vastaavan työkoneen.
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3 4 5

7 8 9

13 14 15

19 20 21

25 26 27

31

1. TwinTrac / Takahallintalaitteet peruutukseen
2. AutoComfort / Ylellinen ohjaamon ilmajousitus
3. AIRES+ / Etuakselin paineilmajousitus
4. Premium-audiojärjestelmä / Hifi-äänet alibassokaiuttimella tai ilman
5. Premium-työvalovaihtoehdot / Erinomainen näkyvyys yötyössä
6. Sigma Power / Antaa 15 hv lisää voimanottotyössä
7. Kattoikkuna / Paras näkyvyys etukuormaintyössä
8. Kylmälokero / Pidä virvokkeet kylminä
9. U-Pilot / Päisteautomatiikka Versu- ja Direct-malleissa
10. Valtra Evolution -istuin / Ylellinen istuin ilmanvaihdolla ja ilmajousituksella
11. Matkustajan istuin / Runsaasti tilaa apukuljettajalle
12. Etukuormain / Paras näkyvyys ja hydrauliikka etukuormaimen käyttöön patentoidulla 

hydrauliikalla.
13. Rengasvaihtoehdot / Laaja valikoima kaiken tyyppiseen työhön
14. Työkalupakki / Pidä työkalut turvassa lukittavassa huoltolokerossa
15. Ohjaamon mekaaninen jousitus / Tekee ajosta tasaista
16. Asiakkaan nimi / Mainosta itseäsi tai yritystäsi
17. 7 vakioväriä / Punainen, metallinsininen, metallinmusta, metallinvalkoinen, metallinpun-

ainen, metallinhopeinen, metallinvihreä (metalliväri lisävaruste)
18. Etuvoimanotto
19. Etunostolaite / 5 tonnin nostokyky vaativaan käyttöön
20. Tuulilasinpyyhin 270 astetta
21. High Speed / 53 tai 57 km/h asti alennetulla kierrosnopeudella
22. Painot / Etu, taka, vanteet ja lisäpaino
23. Venttiilipaketit (2-5) / Täyttää kaikki työkonetarpeet
24. Power Beyond / Täysi hydraulilähtö suurille työkoneille
25. Hydrauliikkakapasiteetti / 115/160/200 l/min
26. Vetokoukkuvaihtoehdot / Koukut ja vetokehikot
27. Sähköpistokkeet / kaikkiin tarpeisiin
28. Etuhydrauliikkaventtiilit / Joustava etutyökoneiden käyttö
29. Talvipaketti / Lämmitetty takaikkuna, lämmitetyt sähköpeilit, tuulilasi, laminoitu ja 

lämmitetty, laajan kulman tuulilasinpyyhin, Dieselkäyttöinen lämmitin ajastimella, kauko- 
ohjattavissa matkapuhelimella

30. Metsäkatto / SkyView
31. 2-Ovinen ohjaamo
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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 24/7-pääsyn koneisii-
si liittyviin opetusohjelmiin, sopimustietoihin ja 
palveluihin. Valtra Connect -telemetriaratkaisu 
tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-liikkeet kat-
kotta. Se voi esittää historia- ja tosiaikatietoja 
mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja milloin 
vain, missä vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin 
Valtra-huoltokumppanisi 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. Care-sopimuksessa voit määrittää 
yleiskustannukset, kun ostat Valtra-traktorin 
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 Valtra-koneesi 
ostopisteessä ja varmista optimaalinen suo-
rituskyky samalla kun takaat tehokkuuden ja 
maksimoit koneesi jäännösarvon! Valtra Go 
-huoltosopimukset takaavat säännöllisen ja 
huolellisen huollon, mikä pidentää Valtra-trak-
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-JÄLLEENMYYJÄSI
Kukin Valtra-jälleenmyyjäsi edustaa parasta 
traktoreiden ja työkoneiden osaamista 
maailmassa. Hän ymmärtää traktorin tekniset 
piirteet ja päivittäisessä työssä kohtaamasi 
haasteet. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän 
puoleen ja saada parasta palvelua, olit sitten 
kiinnostunut lisäpalveluista tai laitteista, 
huollosta, varaosista tai uuden traktorin 
tilaamisesta. Jokainen Valtra-jälleenmyyjä 
on kaltaisesi itsenäinen yrittäjä, joka pyrkii 
jatkuvasti kehittämään niin omaa kuin 
asiakkaittensakin toimintaasi. AGCO tarkistaa 
jälleenmyyjänsä vuosittain varmistaakseen, että 
saat parhaan mahdollisen palvelun.

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. Näin traktorisi pysyy 
tuottavana myös kiireisten kyntö- ja sadonkorjuukausien 
aikana. AGCO Parts -merkki takaa, että saat vain huolella 
tarkastettuja ja testattuja Valtran alkuperäisiä varaosia.

JOUSTAVAT RAHOITUSRATKAISUT
AGCO 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
Valtra-traktorin omistajana Valtran huoltoverkosto on 
käytettävissäsi. Asiantuntevat teknikkomme tuntevat 
kaikki Valtran traktorimallit sekä uusimmat tekniikat ja 
varusteet. Kun huollat traktoriasi säännöllisesti valtuutetu-
issa erikoisliikkeissämme, sen suorituskyky pysyy hyvänä 
myös kiireisimpien kausien aikana. Näin myös traktorisi 
jälleenmyyntiarvo säilyy korkeana.
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VALTRA TEAM
Valtra Team on asiakkaille tarkoitettu lehtemme, joka ju-
lkaistaan kahdesti vuodessa. Jokaisessa numerossa on 
hyödyllistä tietoa uusimmista innovaatioista ja uusimmis-
ta ja tehokkaimmista työtavoista. Voit myös lukea lehden 
arkistoja verkossa ja lukea sinua kiinnostavia artikkeleita 
aina vuodesta 2000.

AGCO ACADEMY
Traktorit ja niihin liittyvät teknologiat, erityisesti 
täsmämaatalousteknologiat, kehittyvät nopeaa vauhtia. 
Valtra Academy kouluttaa jatkuvasti Valtra-jälleenmyyjiä 
ja -huoltoteknikkoja. Näin voit olla varma, että saat aina 
ensiluokkaista ja ajan tasalla olevaa asiantuntemusta 
Valtra-jälleenmyyjältä ja -huoltoteknikolta.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection tarjoaa korkealaatuisia vaatteita ja 
asusteita työhön ja vapaa-aikaan. Materiaalit ja yksity-
iskohdat ovat tarkkaan harkittuja vaatteen 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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TEKNISET
TIEDOT
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TRAKTORIMALLI T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

MOOTTORI vakiotila eco-tila

Moottori, Agco Power 66 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 

Sylintereiden määrä/tilavuus [l] 6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Päästöjenhallinta Stage V; DOC, DPF ja SCR

Suurin vakioteho, [kW] 114 121 129 143 158 162 173

Suurin vakioteho, [hv] 155 165 175 195 215 220* 235

Suurin boost-teho, [kW] 125 132 140 154 169 184 184

Suurin boost-teho, [hv] 170 180 190 210 230 250 271

Moottorin kierrosluvulla [r/min] 1900 1900 1700 1900

Nimellinen moottorin kierrosluku [r/min] 2100 2100 1800 2100

Suurin vakiovääntö, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900* 930

Suurin boost-vääntö, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000

Moottorin kierrosluvulla 1500 1500 1100 1500

VAIHTEISTO

HiTech X X X X X X x

Active X X X X X X x

Versu X X X X X X x

Direct X X X X X x

MITAT

Akseliväli [mm] 2995

Pituus [mm] 5800

Korkeus [mm] 3130

Kääntösäde (600/65R28, raideväli 1960 mm) [m] 5.25

Polttoainetilavuus [l] 380

AdBlue-tilavuus [l] 70

Maavara, keski [mm] 600

Paino (säiliöt täynnä) [kg]* 7300

Painojakauma E/T [%] 40/60

Etuakselin maksimipaino [kg] 5500

Taka-akselin maksimipaino [kg] 9000

Ajoneuvon bruttopaino [kg] 13500

*T234 Hitech, Active ja Versu: Vakiomallin maksimiteho 235 HV/ 173 kW ja maksimivääntö vakio/Boost: 930/1000 Nm.
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VAIHTEISTO HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

5-nopeuksinen PowerShift; 4 työaluetta + 
ryömintävaihde

X X X --

Portaaton voimansiirto -- X

Nopeusalue 0.6-43 0-43

Vaihtoehtoinen nopeusalue 0.7 - 53 tai 0.7 - 57* 0-53 tai 0-57*

Vaihdealue (työalueet) A,B,C,D

Vaihteiden määrä 30 CVT

Ryömintävaihde STD CVT

Ryömintävaihteiden määrä 10 CVT

Jarrut taka monilevy/levyt öljyjäähdytetty kosteat jarrut hydraulitehostuksella

Jarrut etuakseli Lisävaruste (vakiona High Speed -malleissa)

Pääkytkimen tyyppi kostea monilevyinen

Etuakselin jousitustyyppi (lisävaruste) AIRES+ pneumatic

HYDRAULIIKKA

Hydraulijärjestelmä Avoin keskusta Kuormantunteva

Pumpun tuotto (vaihtoehto) 73 (90) 115 (160/200)

Työkoneen käytettävissä oleva öljy [l] 40 47

Mekaanisia venttiileitä takana enintään 4 --

Power Beyond -- lisävaruste

Sähköisiä venttiileitä takana -- enintään 5

ON/OFF-venttiili takana -- enintään 1 enintään 2

Sähköisiä venttiileitä edessä [lisävaruste] 2, 3 tai 4

NOSTOLAITE

Nostokapasiteetti takana, maks. [kN] 78 78 (95)

Nostokorkeus [mm] 868

Etunostokapasiteetti (lisävaruste), maks. [kN] 51

VOIMANOTTO

540 / 1000 Vakio

540/540E/1000 Lisävaruste

540E/1000/1000E Lisävaruste

Ajovoimanotto Lisävaruste

Etuvoimanotto 1000 Lisävaruste

*Suuren nopeuden mallit saatavilla malleihin T174-T254. Laitteilla ja renkailla saattaa olla rajoituksia.
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HYTTI HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Kuljettajan istuimen kääntökulma 180°

Apukuljettajan istuin turvavyöllä Vakio

Melutaso [dB] <70

Ovien määrä 1/2

Ikkunoiden määrä, vakio 5/6

Kattoikkuna Lisävaruste

Ikkunapinta-ala kattoikkunalla [m2] 6.22

Ikkunapinta-ala metsäikkunalla (SkyView) [m2] 7.00

P/C oikeanpuoleinen ikkuna Lisävaruste

Polykarbonaattiset taka- ja sivulasit Lisävaruste

Tuulilasinpyyhkimen työkulma Vakio 270°

Valtra ARM -käsinoja ilman päätettä Lisävaruste Lisävaruste -- --

SmartTouch-käsinoja -- -- Vakio STD

Vaihteiston hallinta ilman Valtra Armia Lisävaruste Lisävaruste -- --

Ilmastointi ja kattolämmitin Lisävaruste

2. lämmitin jalkatilalle Lisävaruste

Automaattinen ilmastointi 2 lämmittimellä Lisävaruste (ei saatavilla SkyView-malleihin)

Jääkaappi Lisävaruste

Ohjaamon mekaaninen jousitus Lisävaruste

AutoComfort puoliaktiivinen ilmajousitus Lisävaruste

TwinTrac-taakseajolaite Lisävaruste

QuickSteer Lisävaruste

Auto-Guide Lisävaruste (ei saatavilla SkyView-malleihin)

Turvakamera Lisävaruste

Tuulilasi, laminoitu ja lämmitetty Lisävaruste
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Puh. +358 (0)2045 501 

Tämän esitteen traktoreissa saattaa olla erikoisvarustelu. Muutokset mahdollisia - kaikki oikeudet pidätetään.

Valtra® on AGCOn maailmanlaajuinen tuotemerkki.

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

YOUR
WORKING
MACHINE


