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VOOR 
PROFESSIONALS 
MET RUIME 
ERVARING
Valtra is een internationaal merk uit 
Scandinavië. Ons Scandinavische erfgoed 
brengt met zich mee dat Valtra-tractoren 
het werk doen waarvoor ze zijn ontworpen 
en gekocht – veilig en efficiënt. Dit wordt 
versterkt door de waarden van Valtra: 
individualiteit, betrouwbaarheid en 
functionaliteit.

De kracht van Valtra is van oudsher onze bereidheid 
om naar onze klanten te luisteren. Klantenonderzoek 
heeft aangetoond wat de drie belangrijkste criteria 
zijn om voor Valtra te kiezen: betrouwbaarheid, 
lage bedrijfskosten en een hoog rendement. De 
vierde generatie van de S-serie is onder zware 
omstandigheden getest om de technische 
eigenschappen, ergonomie, functionaliteit en 
productiviteit te optimaliseren. We hebben er het 
volste vertrouwen in dat de nieuwe S-serie aan al uw 
eisen als agrariër of loonwerker voldoet.
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Valtra produceert al meer dan 60 jaar tractoren 
en is in de loop van de jaren een van de meest 
gerenommeerde internationale tractormerken 
geworden. Valtra produceert nu jaarlijks 
meer dan 23.000 tractoren. Door onze Finse 
roots zijn alle Valtra-tractoren producten van 
Scandinavisch industrieel ontwerp en bieden 
ze praktische, technische oplossingen. Sinds 
2004 maken we deel uit van de AGCO-familie. 
Als wereldmarktleider in landbouwtechnologie 
is AGCO er trots op te investeren in de grote 
expertise en prachtige producten van Valtra.

Als klant van Valtra kunt u ook profiteren van 
ondersteuning door AGCO’s
wereldwijde organisatie voor zaken 
als financiering, uitgebreide garanties, 
servicecontracten, leasemogelijkheden, 
training, programma’s voor trouwe
klanten, precisielandbouwtechnologieën, 
telemetrie-oplossingen, en van het grootste 
distributienetwerk voor landbouwmachines. 
Uw Valtra-tractor van de S-serie wordt geleverd 
met services die de winstgevendheid van uw 
bedrijf nu en in de toekomst ondersteunen.

AL MEER DAN 60 JAAR PARTNER 
VAN AGRARIËRS
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HEBT U WEL 
EENS NAGE-
DACHT OVER DE 
WINSTGEVEND-
HEID VAN UW 
INVESTERING? 
WIJ WEL.
De vierde generatie van de Valtra S-serie 
is een tractor waarvan de evenwichtige 
pres-taties u helpen het maximale te halen 
uit uw nieuwe investering – om uw op-
brengst te maximaliseren en uw kosten 
tot een minimum terug te brengen. We 
hebben voor u een betrouwbare machine 
ontworpen, die u kunt combineren met 
iedere gewenste service. Hierdoor kunnen 
we u het beste rendement op uw investe-
ring bieden. 

Tractoren van de S-serie zijn uitgerust met alles 
wat u nodig hebt, maar niet met overbodige 
zaken. Ieder detail is goed doordacht, omdat 
winstgevendheid de som is van hoogstaande 
technologie, betrouwbaarheid, bedrijfskosten, 
ergonomie, services en restwaarde. Hierdoor is 
Valtra de rationele keuze van investeerders.
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De Valtra S-serie is een grote tractor die 
een grote investering vergt, maar ook grote 
prestaties levert. De tractor is zodanig 
ontworpen dat hij de zwaarste taken aankan. 
Een krachtige motor, de traploze transmissie 
en een optimale gewichtsverdeling staat 
garant voor efficiënte prestaties. Het 
hydraulische vermogen is hoog genoeg voor 
het gebruik van zware werktuigen, zowel in het 
veld als in het bos. De luxe cabine biedt een 
ruime werkomgeving en het rijcomfort vormt 
een klasse apart.

Valtra is de enige tractorfabrikant met 
het uitgangspunt dat een tractor in beide 
rijrichtingen (vooruit en achteruit) even goed 
moet kunnen werken. Het resultaat is de Valtra 
TwinTrac-achteruitrijinrichting, die allerlei 
werkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger 
maakt.

DE KIEM VOOR SUCCES IS GELEGD.



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

Valtra heeft vele gepatenteerde oplossingen 
die de betrouwbaarheid, ergonomie en 
functionaliteit vergroten. Alle tractoren van 
Valtra worden geproduceerd volgens de 
strengste kwaliteitsnormen, waarbij alleen 
de beste componenten worden gebruikt die 
verkrijgbaar zijn. We luisteren altijd naar de 
mening van onze klanten bij het ontwikkelen 
van onze tractoren, en vele onderscheidende 
details zijn het resultaat van praktijkervaring. 
We hebben ook een rigoureus testprogramma 
dat extreme omstandigheden bestrijkt, van 
suikerrietplantages in Brazilië en Afrikaanse 
savannes tot Finse winters.
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VALTRA’S S-SERIE – EEN STERKE 
COMBINATIE

1. AGCO Power 84 AWF-motor: een sterke 
Finse krachtbron! De eerste tractormotor 
die voldoet aan de Tier 4 Final-emissienorm. 
Optimale betrouwbaarheid en efficiëntie.

2. AVT- transmissie: de marktleider die 
voldoet aan de strengste eisen op het 
gebied van betrouwbaarheid en zuinigheid 
in de moderne landbouw. In Duitsland 
geproduceerd.

3. Valtra’s ergonomische 
bedieningsorganen, ruime cabine en 
pneumatische cabinevering houden de 
bestuurder de hele dag fris en alert.

4. Valtra-tractoren werken in beide 
rijrichtingen, wat de productiviteit aanzienlijk
verhoogt (met wel 15%). Een draaibare 
bestuurdersstoel is standaard op alle 
modellen, Twin Trac achteruitrijinrichting is 
optioneel.

5. Iedere tractor van de S-serie is geschikt 
voor precisielandbouw. Voorbereiding voor 
AutoGuide is standaard, waardoor de tractor 
geschikt is voor de nieuwste automatische 
stuursystemen.

6. Valtra kan uw tractor van de S-serie 
ook leveren met het AutoGuide 
3000-stuurhulpsysteem en AgCommand-
telemetrie.

1. 2.

5.

6.

4.

3.
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1. Valtra-gebruikersinterface

2. Hydraulische voorasvering

3. Geïntegreerde fronthefinrichting (50 Kn)

4. AGCO Power 8.4L SCR-motor (tot 400 pk)

5. Werklampen 4+2 voor en 6 achter

6. TwinTrac

7. Ergonomische, stille cabine (69 dBa)

8. Pneumatische cabinevering

9. CVT-transmissie (AVT - AGCO Variabele 

Transmissie)

10. AdBlue-tank (60 liter)

11. Dieseltank (630 liter)

12. Lange wielbasis (3105 mm)

13. Nieuwe koplampen (H7)

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

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9. 11.

12.

13.

14.

6.5.

10.
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DE BESTE 
MOTOR OP DE 
MARKT
Wanneer u investeert in een tractor van 
de Valtra S-serie, investeert u tevens 
in de meest betrouwbare en efficiënte 
motortechnologie die verkrijgbaar 
is. AGCO Powers geschiedenis als 
motorfabrikant gaat ruim 60 jaar terug. 
Alle motoren voor de S-serie komen uit 
de fabriek van AGCO Power in Finland. 
AGCO Power is wereldmarktleider in 
off-road-motoren en produceert jaarlijks 
meer dan 70 000 motoren.

De betrouwbare 8.4 AWF AGCO Powermotor 
vormt de basis voor de productiviteit van 
de S-serie. De motor maakt gebruik van 
de nieuwste AGCO Power-technologie 
om te voldoen aan de Tier 4 Final, fase 
4-emissienorm. Deze technologie zorgt ook 
voor een grote betrouwbaarheid van de motor, 
zonder dat dit hogere bedrijfskosten met zich 
meebrengt. AGCO Powers SCR-technologie 
werd in 2008 geïntroduceerd in de S-serie, 
waardoor deze tractor de eerste ter wereld 
was die met deze technologie was uitgerust.



De nieuwe Valtra S-serie heeft twee 
turbocompressoren achter elkaar voor een 
beter koppel bij lagere toerentallen en lagere 
uitlaattemperaturen, waardoor de levensduur 
wordt verlengd en er minder onderhoud nodig 
is. Dit maakt nog betere rijeigenschappen 
en lagere emissiewaarden mogelijk, zonder 
noodzaak van dure technische oplossingen.

Het lage brandstofverbruik van de S-serie is 
altijd al concurrerend geweest ten aanzien 
van de behaalde kilowatturen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het aantal kubieke meters 
hout dat kan worden versnipperd, of het 
aantal hectares dat kan worden bewerkt. De 
8.4 AWF AGCO Power-motor van de nieuwe 
S-serie vermindert het brandstofverbruik met 
nog eens 5%. Ook wordt uitlaatgasrecirculatie 
toegepast om het AdBlue-verbruik te 
verminderen. Volgens Profi magazine (7/2012) 
bedraagt het brandstofverbruik slechts 258 g/ 
kWh, wat 13,1% lager is dan het gemiddelde 
voor de andere tractoren die door dit blad zijn 
getest.

TWIN TURBO POWER 

ACGO POWER-motor  |  11



12  |  Transmissie

DE 
POPULAIRSTE 
TRAPLOZE 
TRANSMISSIE OP 
DE MARKT
De hoge efficiëntie van de Valtra S-serie 
wordt nog eens vergroot door de traploze 
AGCO Variabele Transmissie (AGCO AVT). 
Deze transmissie, die door AGCO in 
Duitsland wordt geproduceerd, is al vele 
jaren Europees marktleider voor grote 
tractoren. Deze populariteit is te danken 
aan zijn veelzijdigheid en vooral aan het 
lage brandstofverbruik. Vooral bij loonwerk, 
waarbij veel moet worden gereden tussen 
verschillende locaties, stelt de AGCO 
Variabele Transmissie u in staat zuinig te 
rijden bij lage motortoerentallen.



EEN INNOVATIE DIE HET BESTE 
COMBINEERT
De S-serie combineert toonaangevende 
innovaties van Valtra, AGCO Power en Duitse 
ingenieurs. Het door Valtra ontwikkelde 
intelligente regelsysteem voor tractoren 
verenigt ze tot een onverslaanbare combinatie: 
efficiënt, gemakkelijk te gebruiken en 
betrouwbaar vermogen.

GEOPTIMALISEERDE TRANSMISSIE
De AGCO Variabele Transmissie kent 
verschillende werkgebieden voor taken 
die verschillende toerentallen vereisen. 
Werkgebied A wordt gebruikt voor alle 
situaties waarin veel trekkracht is vereist, 
terwijl werkgebied B dient voor normaal 
wegtransport. Hierdoor kan de efficiëntie 
van de trekkracht en de transmissie 
geoptimaliseerd worden. Zo wordt bij het rijden 
met lage motortoerentallen aanzienlijk op 
brandstof bespaard.

TOT WEL 10% MEER VERMOGEN
Valtra’s innovatieve SigmaPower is nu 
beschikbaar in de S-serie. Wanneer de aftakas 
of het hydraulisch systeem extra vermogen 
nodig heeft, verhoogt het elektronisch 
motormanagementsysteem het vermogen met 
wel 10% - tot maximaal 400 pk bij de grootste 
modellen van de S-serie. Power boost is ook 
beschikbaar wanneer er sneller dan 20 km/h 
wordt gereden.
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BESTUURDERS-
COMFORT 
EN EFFICIËNT 
 WERKEN
De gepatenteerde Valtra ARM-armsteun 
voor de bestuurder biedt uitstekende 
steun in alle situaties en is gemakkelijk 
te gebruiken. De bedieningselementen 
op de armsteun maken het eenvoudig 
de transmissie, hydrauliek en 
rijsnelheid te regelen. Het U-Pilot 
kopakkermanagementsysteem kan ook 
gebruikt worden voor het bedienen 
van de werktuigen. Het kleurenscherm 
is gemakkelijk af te lezen en de 
transmissie-instellingen kunnen vooraf 
worden ingevoerd om u het werk te 
vergemakkelijken.



KIES DE OPTIMALE RIJSTAND VOOR UW WERK EN VOOR U.

HANDMATIGE MODUS 

Wanneer u zowel de rijsnelheid als het motortoerental 
nauwkeurig wilt regelen, kunt u de handmatige modus 
kiezen. Hierbij zijn er twee cruisecontrole instellingen voor 
de rijsnelheid en één cruisecontrole instelling voor het 
motortoerental. Wanneer de aftakas wordt gebruikt, past de 
cruisecontrole voor het motortoerental het toerental aan om 
het vereiste vermogen te leveren.

Op basis van de ervaring die gedurende tienduizenden bedrijfsuren is opgedaan, is voor de 
S-serie een betrouwbare en beproefde methode gekozen voor het regelen van de transmissie. U 
kunt de traploze transmissie bedienen op de wijze die u het beste uitkomt via het gaspedaal, het 
cruisecontrolesysteem of de gemakkelijk te bedienen CVT-hendel. U kunt ook kiezen uit twee 
bedrijfsmodi: door de juiste bedrijfsmodus voor uw werkzaamheden te kiezen, kunt u zowel het 
brandstofverbruik, de werkopbrengsten als het rijcomfort optimaliseren.

AUTOMATISCHE MODUS

De automatische modus is de standaardinstelling tijdens het 
starten van de motor. Het werkingsprincipe is eenvoudig: 
in de automatische modus wordt de hoogst mogelijke 
overbrengingsverhouding gebruikt om het gunstigste 
brandstofverbruik mogelijk te maken. Voorbeeld: tijdens het 
slepen van een last op zwaar terrein past de transmissie 
de verhouding (motortoerental) aan om een constante 
rijsnelheid te bereiken. Er zijn twee cruisecontrole instellingen 
voor de rijsnelheid en één cruisecontrole instelling voor het 
motortoerental.
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Rijsnelheid

Overbrengingsverhouding

Motortoerental

Rijsnelheid, cruisecontrole ingeschakeld

Overbrengingsverhouding

Motortoerental



WERK SNELLER  
EN COMFORTABELER
De cabine van de vierde generatie 
van de Valtra S-serie combineert het 
beste Scandinavische design met een 
optimale functionaliteit. Studies hebben 
aangetoond dat een goede ergonomie 
de arbeidsprestaties verbetert, met 
name wanneer de Valtra TwinTrac-
achteruitrijinrichting wordt gebruikt.

De cabine is uitgerust met een pneumatische 
vierpuntsvering, Valtra AutoComfort, waarin 
de nieuwste technologische inzichten zijn 
verwerkt. Sensoren geven informatie door aan 
het regelsysteem, dat ervoor zorgt dat de cabine 
altijd in de juiste stand staat. Met AutoComfort 
kunt u ook de vering aanpassen aan uw 
persoonlijke voorkeur.

De S-serie is ontworpen om 24/7 in bedrijf te 
zijn, daarom is airconditioning standaard. Ook de 
bestuurdersstoel in geventileerd. Werken in de 
S-serie is het gehele jaar door in alle seizoenen 
comfortabel. Tot de overige standaarduitrusting 
behoren zes werklampen voor en achter, terwijl 
xenonlampen als optie leverbaar zijn.
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Valtra’s gepatenteerde TwinTrac-
terugrijinrichting maakt het werken voor u 
nog efficiënter, met name bij werkzaamheden 
met maaicombinaties en andere zware 
werktuigen. De tractoren van de S-serie zijn 
van meet af aan ontworpen om in beide 
rijrichtingen doelmatig te werken. Studies 
hebben aangetoond dat werkzaamheden in de 
achteruit met Valtra-tractoren zelfs efficiënter 
verlopen dan werkzaamheden in voorwaartse 
richting in bepaalde toepassingen, dankzij 
het uitstekende zicht. De optimale ergonomie 
maakt het gemakkelijker om langer door te 
werken, waardoor de productiviteit verder 
wordt vergroot.

ACHTERUITRIJDEN MET SLECHTS ÉÉN
EENVOUDIGE HANDELING
Omschakelen naar de positie voor achteruitrij-
den gaat snel en gemakkelijk. Een verstelbare 
stuurkolom bevindt zich achter in de cabine, 
samen met een gaspedaal, rempedaal en 
koppelingspedaal. Alle overige bedienings--
elementen zijn op de Valtra ARM-armsteun 
voor de bestuurder aangebracht, die 180 
graden met de bestuurdersstoel meedraait.

DE GEPATENTEERDE VALTRA TWINTRAC-
ACHTERUITRIJINRICHTING MAAKT 
WERKEN IN BEIDE RIJRICHTINGEN 
EFFICIËNT
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TECHNOLOGIE 
HELPT DE 
PRODUCTIVITEIT 
TE VERHOGEN
De nieuwe S-serie maakt het eenvoudig 
om AGCO’s nieuwste technologische 
oplossingen toe te passen om de 
productiviteit en winstgevendheid 
van uw landbouw- en loonwerk nog 
verder te verhogen. AGCO houdt zich 
actief bezig met het ontwikkelen van 
precisielandbouwtechnologieën als 
onderdeel van zijn FUSE-strategie. Een 
voorbeeld van het op de gebruiker 
georiënteerde ontwerp van deze 
technologieën is dat FUSE een open 
systeem is, dat kan worden gebruikt in 
combinatie met machines, producten en 
toepassingen van andere fabrikanten. 
Hiermee kunt u de gegevens van alle 
machines en uitrusting in uw bedrijf 
beheren, zodat de gehele productieketen 
deel uitmaakt van hetzelfde systeem. 
Door FUSE is de S-serie ook geschikt voor 
toekomstige technologieën. 
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Uw tractor moet bedrijfsklaar zijn wanneer u 
hem nodig hebt. Elektronische diagnosetools 
in combinatie met de expertise van onze 
dealers zorgen ervoor dat uitval tot een 
minimum wordt teruggebracht door planning 
vooraf. AgCommandTM telemetrie stelt u 
in staat uw tractor en de werkzaamheden 
die hij op dat moment uitvoert te bewaken. 
Voorspellend onderhoud, storingsrapportage 
en arbeidsprestatierapporten kunnen ook 
worden beheerd met AgCommand. Hierdoor 
kunt u de prestaties van uw bestuurders en 
tractoren direct beïnvloeden.

Auto-Guide 3000TM is het automatische 
stuursysteem van AGCO dat al op duizenden 
tractoren in gebruik is. Het geavanceerde 
systeem helpt tijd, brandstof en materiaal te 
besparen, terwijl het bovendien verschillen in 
de prestaties tussen verschillende bestuurders 
vermindert.

Alle tractoren van de S-serie zijn geschikt 
voor AgCommand en Auto-Guide 3000 en 
deze systemen kunnen al af fabriek worden 
ingebouwd.
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EÉN SYSTEEM 
VOOR UW 
 GEHELE LAND-
BOUWBEDRIJF    
EN AL UW 
 MACHINES
Het AgCommand-telemetriesysteem is 
een belangrijk onderdeel van AGCO’s 
FUSE-strategie. De belangrijkste 
gegevens over alle machines in uw 
bedrijf, waaronder motorgegevens, 
locatie en bedrijfsuren, kunnen vrijwel 
onmiddellijk worden geraadpleegd vanaf 
uw computer of smartphone. Dit maakt 
het eenvoudiger de logistiek voor grote 
landbouwbedrijven te plannen en de 
arbeidsprestaties te bewaken. Daarnaast 
kan gedetailleerde service-informatie 
verstuurd worden naar uw lokale dealer, 
die dan kan inspelen op de verwachte 
onderhoudsbehoefte en tijd kan 
reserveren om een optimale prestatie van 
uw machines te waarborgen.
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EEN WERELD-
WIJD SERVICE-
NETWERK 
STAAT VOOR U 
KLAAR
Het is voor ons bij Valtra van het 
allergrootste belang dat uw tractor 
jaar na jaar betrouwbaar en in goede 
staat blijft. Daarnaast kunnen we, als 
onderdeel van ‘s werelds grootste 
producent van landbouwmachines AGCO, 
services aanbieden om u te helpen de 
gehele productieketen te beheren en 
de opbrengst en de resultaten van uw 
werkzaamheden te maximaliseren.
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RESERVEONDERDELEN DE VOLGENDE 
DAG AL GELEVERD
Valtra’s uitgebreide onderdelenservice 
levert u snel de onderdelen die u nodig 
hebt, eventueel de volgende morgen 
al. Dit helpt u uw tractor productief te 
houden midden in drukke ploeg- en 
oogstseizoenen. Het AGCOonderdelenlabel 
garandeert dat u originele Valtra-
reserveonderdelen ontvangt die grondig 
zijn gecontroleerd en getest.

FLEXIBELE
FINANCIERINGSOPLOSSINGEN
AGCO Finance is een snelle en veilige 
optie voor het financieren van de aankoop 
van uw volgende tractor. De financiering 
wordt individueel afgestemd op uw 
cashflow en werkzaamheden. We bieden 
flexibele betalingsmethoden afhankelijk 
van uw behoeften en houden rekening 
met seizoensvariaties bij het plannen van 
betalingstermijnen.

UW EIGEN VALTRA-DEALER
Iedere Valtra-dealer beschikt over de 
beste expertise ter wereld op het gebied 
van tractoren en landbouwwerktuigen. 
Ze hebben een goed inzicht in zowel de 
technische aspecten van uw tractor als de 
uitdagingen waarvoor u in uw dagelijkse 
werk gesteld wordt. U kunt altijd bij uw 
eigen dealer terecht en de beste service 
krijgen, ongeacht of u geïnteresseerd bent 
in extra services of uitrusting, onderhoud, 
reserveonderdelen, de verkoop van 
uw eigen tractor of het bestellen van 
een nieuwe. Iedere Valtra-dealer is een 
onafhankelijke ondernemer, net als u, die 
voortdurend bezig is met het ontwikkelen 
van zijn eigen activiteiten en die voor zijn 
klanten. AGCO voert jaarlijks audits uit bij 
zijn dealers en vertegenwoordigers om te 
garanderen dat u de best mogelijke service 
krijgt.
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VALTRA PREMIUMCARE
Valtra PremiumCare stelt u in
staat flexibel te anticiperen op de 
onderhoudskosten van uw investering, 
zodat u uw productiekosten beter kunt 
beheren. Regelmatig onderhoud en 
een volledige onderhoudsgeschiedenis 
helpen de restwaarde van uw tractor 
te maximaliseren bij verkoop. Valtra 
PremiumCare stelt u in staat de kosten 
gedurende de gehele levensduur van 
uw tractor te minimaliseren. Met Valtra 
PremiumCare kunt u uw onderhoudskosten 
standaardiseren tot maximaal 10.000 
bedrijfsuren. Bovendien is in Valtra 
PremiumCare een extra fabrieksgarantie 
van vijf jaar of 6.000 uur inbegrepen. Valtra 
PremiumCare is verkrijgbaar voor alle 
Valtra-modellen.
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VALTRA ACADEMY
Tractoren en de bijbehorende 
technologieën, met name 
precisielandbouwtechnologieën, 
worden in een hoog tempo 
ontwikkeld. In de Valtra Academy 
worden Valtra-dealers en 
-onderhoudstechnici voortdurend 
bijgeschoold. Daarom kunt u altijd 
rekenen op de beste en meest 
actuele expertise van uw Valtra-
dealer en -onderhoudstechnici.

VALTRA COLLECTION
De Valtra Collection biedt 
hoogwaardige kleding en 
accessoires voor werk en vrije 
tijd. De materialen en details 
zijn zorgvuldig geselecteerd, 
afhankelijk van het soort kleding. 
Zo is bijvoorbeeld de nieuwste 
collectie werkkleding vervaardigd 
van lichte, maar uiterst duurzame 
materialen. Ook aan de stijl is 
aandacht besteed; de kleding 
is een afspiegeling van Valtra’s 
moderne ontwerptaal.

PROFESSIONELE
ONDERHOUDSSERVICES
Als eigenaar van een Valtra-
tractor hebt u toegang tot het 
servicenetwerk van Valtra. Onze 
vakkundige technici zijn experts 
op het gebied van alle Valtra-
tractormodellen, de nieuwste 
technologieën en de meest 
recente functies en kenmerken. 
Ook als u niet zou kiezen voor 
Valtra PremiumCare, bent u 
ervan verzekerd dat uw tractor 
ook in de drukste seizoenen 
goed blijft werken als u hem 
regelmatig laat onderhouden 
door technici die door Valtra zijn 
goedgekeurd. Bovendien blijft 
daardoor de restwaarde van uw 
tractor hoog.

MYVALTRA
Wanneer u een tractor van de 
Valtra S-serie aanschaft, wordt 
u lid van een wereldwijde 
online community die we 
MyValtra noemen. Hier kunt u 
om raad vragen, uw dagelijkse 
werkzaamheden delen, foto’s 
en video’s verzenden, en uw 
ervaringen vertellen, net als 
andere Valtra-eigenaren in meer 
dan 50 landen wereldwijd.

GEREVISEERDE MOTOREN EN 
TRANSMISSIES
Als de motor of de transmissie 
van uw tractor het einde van 
zijn levensduur bereikt, kunt u 
gereviseerde onderdelen
direct bij Valtra bestellen. In de 
fabriek demonteren we uw oude 
motor of transmissie, vervangen 
we beschadigde of versleten 
onderdelen door nieuwe, 
kalibreren we de componenten en 
bieden we een fabrieksgarantie 
op de door ons uitgevoerde 
werkzaamheden.

VALTRA TEAM
Valtra Team is ons
klantenmagazine dat tweemaal 
per jaar wordt gepubliceerd. 
Ieder nummer bevat nuttige 
informatie over actuele innovaties, 
waaronder de nieuwste en meest 
efficiënte werkmethoden. U kunt 
ook de archieven van dit blad 
op internet raadplegen en de 
artikelen lezen die u het meest 
interesseren, teruggaand tot 2000.

KEY ACCOUNT-PROGRAMMA
Enkele van ‘s werelds meest succesvolle professio-
nele agrariërs en loonwerkers verbouwen voedsel 
voor de wereld met behulp van materieel van 
AGCO. Sluit u bij ons aan en voeg uw naam toe aan 
een steeds groter wordende groep van toegewijde, 
vooruitziende en succesvolle agrariërs en loon-
werkers. Met uw hulp kunnen we het aanzien van 
de landbouw veranderen. Samen kunnen we de 
 uitdagingen aan die voor ons liggen en de producti-
viteit verhogen op een duurzame en winstgevende 
wijze.

AGCO IS DE GROOTSTE FABRIKANT MET EEN 
COMPLETE LIJN MACHINES DIE UITSLUITEND 
OP DE LANDBOUW IS GERICHT
We zijn een van ‘s werelds meest invloedrijke 
producenten van landbouwmachines – marktleider 
in productontwikkeling, technologie en klanten-
service.

WIJ KENNEN DE LANDBOUW
AGCO is ‘s werelds grootste fabrikant die 
zich uitsluitend op de landbouw richt. Onze 
hightech- oplossingen en enorme ervaring op 
landbouwgebied wereldwijd houden in dat AGCO 
in een unieke positie verkeert om de productiviteit 
van uw bedrijf te verhogen.

WE ONDERSTEUNEN UW BEDRIJF
AGCO voorziet in individuele behoeften in de 
agrarische sector. Of het nu gaat om de meest 
veeleisende uitdagingen of om alledaagse taken, 
de verschillende merken die we voeren en onze 
klantgerichte services stellen ons in staat u 
precies datgene te bieden wat u nodig hebt en 
wanneer u dat nodig hebt.

WE HELPEN DE WERELD TE VOEDEN
Door AGCO’s wereldwijde aanwezigheid kun-
nen professionele agrariërs en loonwerkers ook 
we-reldwijd beschikken over de middelen die ze 
nodig hebben om de opbrengst van hun oogsten 
te maxi-maliseren en te voldoen aan de toene-
mende vraag.
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TRACTORMODEL    S274    S294   S324 S354 S374

MOTOR

Max. pk bij 2000 rpm, pk (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (236) 350 (258) 370 (272)

Max. pk bij 2000 rpm, met boost, pk 290 315 350 370 400

Max. koppel bij 1500 rpm, Nm 1220 1300 1390 1530 1540

Max. koppel bij 1500 rpm, met boost, Nm 1300 1390 1500 1590 1600

Emissieregeling Tier 4F/fase 4 Tier 4F/fase 4 Tier 4F/fase 4 Tier 4F/fase 4 Tier 4F/fase 4

AGCO POWER-motor 84 AWF 84 AWF 84 AWF 84 AWF 84 AWF

Inhoud, liter / Aantal cilinders 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6 8.4 / 6

TRANSMISSIE

Werkgebied A (Veld) 0,03-28 km/h vooruit, 0,03-16 km/h achteruit

0,03-28 km/h vooruit, 0,03-16 km/h achteruit 0,03-50** km/h vooruit, 0,03-38 km/h achteruit

Werkgebied B (Transport) Automatisch en handmatig

AFTAKAS (ACHTER) 2 toerentallen, 540E + 1000 of 1000E + 1000

1000 tpm bij motortoerental 2030 2030 2030 2030 2030

540E of 1000E tpm bij motortoerental 1600 1600 1600 1600 1600

Verwisselbare aftakas JA JA JA JA JA

FRONTHEFINRICHTING Geïntegreerd, standaard uitrusting

Hefvermogen, kg 5000 5000 5000 5000 5000

Frontaftakas Optie Optie Optie Optie Optie

HEFINRICHTING ACHTER Autocontrol, Drive Balance Control (dansonderdrukking) en antislipregeling

Hefvermogen, kg 12000 12000 12000 12000 12000

Onderste hefarmen Cat 3 of 4

HYDRAULIEK Closed Centre Load Sensing (CCLS)

Max. pompcapaciteit, l/min 205 205 205 205 205

Hydrauliekolie Gescheiden, max. 51 liter beschikbaar voor werktuigen

Werkhydrauliek, voor Max. 2 elektronische regelventielen, joysticktoetsen

Werkhydrauliek, achter 4 of 6 elektronische regelventielen, 4 fingertip- en 2 joysticktoetsen
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Hydraulische koppelingen, achter “Decompressie”-koppelingen met functie voor aan-/afkoppelen onder druk

Besturing Hydrostatisch, kantelbare/telescopische stuurkolom

QuickSteer standaard standaard standaard standaard standaard

REMMEN Oliegekoelde meervoudige schijfremmen, hydraulische bediening met bekrachtiging

Parkeerrem Geïntegreerd met omkeerhendel, hydraulisch

4WD-VOORAS

Type STD STD HD HD HD

Max. stuuruitslag 55°     

Vering Hydropneumatisch     

INHOUD

Brandstoftank, liter 630 630 630 630 630

AdBlue-tank, liter 60 60 60 60 60

AFMETINGEN (VOOR- EN ACHTERBANDEN)
600/70R28,
650/85R38

600/70R28,
650/85R38

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

620/65R34
710/75R42

Gewicht zonder last (met volle brandstoftank, zonder 
extra gewichten), kg 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000) 10300 (12000)

Wielbasis, mm 3105 3105 3105 3105 3105

Lengte, mm 4868 4868 4868 4868 4868

Dakhoogte mm met 710/85R38 banden 3382 3382 3382 3382 3382

Minimale breedte, mm 2550 2550 2550 2550 2550

Bodemvrijheid, mm 472 472 472 472 472

Draaistraal met/zonder remmen, m 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4 7.4/8.4

CABINE

Vering 4 stijlen en pneumatische 4-puntsvering (AutoComfort)

Standaarduitrusting
Luxe cabine met vlakke vloer, openslaande achterruit, airconditioning, ventilator met vier snelheden en verwarming, verstelbare stuurkolom, 
Valtra Evolution-stoel, voorbereid voor ISOBUS, Auto-Guide (automatische besturing) en AgCommad (telemetrie voor beheer van het gehele 
tractorenpark en diagnose), 6 werklampen achter en 4+2 voor, Valtra ARM-armleuning met terminal.

Optionele uitrusting
TwinTrac-achteruitrijinrichting, automatische airconditioning, xenonwerklampen, voetverwarming, ISOBUS-terminal, Auto-Guide 3000, 
AgCommand

AGCO, Your Agriculture Company, is een vooraanstaande fabrikant in de agrarische sector en levert hightech oplossingen voor de professionele agrariër en loonwerker. Service, 

innovatie en kwaliteit staan hoog in het vaandel. De producten van AGCO worden wereldwijd in meer dan 140 landen gedistribueerd.
Valtra is a worldwide brand of AGCO
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www.valtra.nl

facebook.com/ValtraGlobal
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The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. Changes possible – all rights reserved.


