
T-SERIE
155 - 271 PK

YOUR
WORKING
MACHINE



GEBOUWD VOOR KRACHT. 
ONTWORPEN VOOR 
CONTROLE.
Uw land is uw leven. 
Uw boerderij is uw fundament. 
Uw gewas is uw carrière. 
Uw tractor is het werkinstrument van uw beroep. 

Daarom kiest u voor een Valtra.
Valtra geeft u het vertrouwen en de moed om de klus te klaren, net zoals het betrouwbaar 
gereedschap van een vakman dat doen, elke dag. Steeds opnieuw. In elke werkomgeving.

Bij Valtra hebben wij altijd het minst bewandelde pad gekozen - want waar wij vandaan 
komen, maken we onze eigen wegen. Wij aarzelen niet om voor u een tandje bij te zetten.
We werken op deze manier omdat het de beste is. En omdat we geloven in efficiënt werken.

U doet geen concessies. Wij ook niet. 

Klaar de klus. 
Kies voor een Valtra. 
Uw werkmachine.
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ALLES  DRAAIT  
OM U
Bij ons wordt er weinig gepraat. Maar er 
wordt geluisterd naar onze klanten. U 
hebt ons verteld wat de drie belangrijkste 
redenen zijn waarom u een Valtra 
kiest: betrouwbaarheid, lage totale 
exploitatiekosten en gebruiksgemak. 
Op basis hiervan hebben wij de vierde 
generatie Valtra tractoren gebouwd.
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Al meer dan 60 jaar bouwen wij tractoren, en 
de T-serie is het toppunt van onze ervaring tot 
nu toe. We hebben deze tractor ontworpen 
voor de diverse vereisten van landbouwers, en 
voor de meest veeleisende omstandigheden. 
We zijn trots op het resultaat. 

U stond centraal bij de bouw van uw 
werkmachine. Stap in de cabine, start de 
motor en zie wat de T-serie van Valtra kan 
doen op uw boerderij.
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DOE DRIE WENSEN EN 
NEEM PLAATS IN DE 
BESTUURDERSSTOEL 

Als u een tractor kon ontwerpen en bouwen, zou hij er 
zo uitzien. Vele van de unieke kenmerken van de nieuwe 
T-serie vinden hun oorsprong bij onze klanten, want 
deze tractor is het eindresultaat van gesprekken met 
honderden klanten en duizenden uren proefrijden. 

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

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

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

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

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

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

MODELLEN EN VERMOGEN
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Betrouwbaarheid
Wij staan borg voor de betrouwbaarheid van deze tractor. 
Om een ongeëvenaarde betrouwbaarheid te garanderen, 
produceren we de vier belangrijkste onderdelen van de 
T-serie zelf. Om een ongeëvenaarde betrouwbaarheid 
te garanderen, produceren we zelf de vier belangrijkste 
onderdelen. Het chassis, de transmissie en de cabine 
zijn door Valtra zelf ontworpen en gebouwd, en AGCO 
Power is de originele motor van Valtra en de norm voor 
betrouwbaarheid in onze sector. De T-serie is gebouwd om te 
werken in zware omstandigheden, elke dag opnieuw.

Gebruiksgemak
We hebben ervoor gezorgd dat de aankoop, het gebruik en 
het onderhoud van uw tractor eenvoudig zijn zodat u zich op 
uw werk kunt concentreren. De bedieningselementen
in de cabine zijn ideaal geplaatst voor een minimale 
beweging van het lichaam, schakelen is eenvoudig met 
de nieuwe rijhendel, en met de heldere werkverlichting 
kunt u blijven doorwerken wanneer het donker wordt. 
We hebben extra aandacht besteed aan de dagelijkse 
onderhoudspunten, zodat u zo weinig mogelijk tijd verliest 
bij het controleren van de olie en het reinigen van de filters. 
De T-serie is zeer geschikt voor uw werk omdat vele van zijn 
unieke kenmerken vernieuwd werden door onze klanten.

Lage totale eigendomskosten
De T-serie is niet de goedkoopste tractor die u kunt 
kopen. Maar als u er 10.000 uur mee rijdt, zult u merken 
dat de totale eigendomskosten laag zijn. Om te beginnen 
bouwen wij uw tractor voor u. U krijgt dus alleen de 
functies die u nodig hebt, en deze worden in de fabriek 
geïnstalleerd en gedekt  door de fabrieksgarantie. Met 
AGCO Finance regelt u uw financieringskosten volgens uw 
mogelijkheden. Het geoptimaliseerde onderhoudsinterval 
vermindert uw onderhoudskosten en de AGCO Power-
motoren garanderen een maximale zuinigheid voor alle 
vloeistoffen. Kies het T174 EcoPower-model als u 10% 
extra wilt besparen op brandstofkosten. Kies voor Valtra 
Care om uw onderhoudskosten onder controle te houden 
en van een onderhoudscontract te genieten dat geschikt 
is voor uw behoeften.Met originele onderdelen van Valtra 
en 24/7 dienstverlening behoudt uw tractor bovendien een 
hoge doorverkoopwaarde. Valtra heeft een van de snelste 
diensten voor levering van onderdelen in de sector, zodat uw 
werkmachine altijd aan de slag kan, dag in, dag uit.
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BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN VAN  
UW NIEUWE 
WERKMACHINE
Elk detail van deze tractor is bedacht om uw 
productiviteit te verhogen. De T-serie werd 
geperfectioneerd door onze ingenieurs en 
getest door onze klanten. Kom een testrit 
maken!
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1. De meest comfortabele cabine met 5 
stijlen (cabine met 6 stijlen in optie)

2.  Intelligent cabineframe met goed zicht 
365 dagen per jaar en meer dan 6 m2 
ruitoppervlakte

3.  Pneumatische AIRES+ voorasvering
4.  Stille werkomgeving in de cabine met 5 

stijlen
5.  Ruitenwisser met een bereik van 270° en 

voorruit*- en achterruitverwarming 
6.  Pneumatische AutoComfort cabinevering
7.  Dakruit
8.  Elektrisch TwinTrac achteruitrijsysteem en 

180° draaiende stoel
9.  Efficiënte LED-lichten
10.  Veiligheidscamera

Comfort
19.  5-traps Powershift met Active en Versu, of Direct 

CVT    
20.  Elektrische PTO met 3 snelheden met Sigma 

Power of rijafhankelijke PTO
21. Geïntegreerde fronthefinrichting van 51 kN en 

hefinrichting achter van 81 kN of 95 kN
22.  Lastafhankelijke hydrauliek met pompopbrengst 

van 115, 160 of 200 l/min
23.  In de fabriek gemonteerde voorlader 
24.  Beste bodemvrijheid op de markt (60 cm)
25.  Max. totaal gewicht 13.500 kg
26.  Draaistraal 5,25 m
27.  Functioneel Scandinavisch ontwerp van de 4e 

generatie
28. Tot 4 ventielen vooraan
29. Polycarbonaat achter en zijraam

Uw werkmachine
11.  AGCO Power 6,6 l- of 7,4 l-motor, 

maximaal 271 pk en 1000 Nm
12.  EcoPower brandstofbesparend model
13. Zuinige EU Fase V-motor
14.  Onderhoudsinterval van 600 uur 
15. Brandstoftank van 380 l, AdBlue-tank 

van 70 l
16. Rechtopstaande luchtinlaat voor motor
17. Pompcapaciteit tot 200l/min
18. Uniek Valtra patent, hydraulische 

assistentie

Kracht

Winterpakket:
30. Voorruit, gelamineerd en verwarmd
31. Ruitenwisser met grote veeghoek
32. Verwarmde achterruit
33. Achter ruitenwisser en sproeier
34. Elektrisch instelbare buitenspiegels + verwarming
35. Dieselolieverwarming + timer en 

afstandsbediening via mobiele telefoon
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DEZE  
CABINE IS UW 
COMFORTZONE

Maak het u gemakkelijk. Als 
het aankomt op productiviteit, 
staat de bestuurder centraal. 
Daarom doen we nooit 
concessies op het vlak 
van comfort, veiligheid en 
ergonomie.
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Hoe is dit allemaal mogelijk?  
De cabine wordt geproduceerd door een innovatief 
proces. Ze heeft ook minder onderdelen en 
verbindingen, waardoor de constructie van de cabine 
driedimensionaal zeer strak en nauwkeurig is. Dit 
alles vertaalt zich in een cabine die als gegoten 
zit. Met het eersteklas audiosysteem,  koelkast en 
veiligheidsachteruitkijkcamera, biedt deze cabine een 
compleet nieuw niveau van comfort. Er is zelfs een 
uitrusting om achteruit te rijden in optie verkrijgbaar. 
De nieuwe cabine is stil, veilig, comfortabel en 
functioneel. Dit is your working machine.
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MEER RUIMTE, 
EEN BETER ZICHT 
EN ALLES ONDER 
CONTROLE
U beschikt over meer ruimte waar u die nodig hebt, 
dankzij de bolle vorm van de cabine met 5 stijlen. U geniet 
met meer dan zes vierkante meter ruitoppervlakte van 
een uitstekende zichtbaarheid. Met TwinTrac hebt u 
bovendien extra comfort en een betere controle, zowel bij 
vooruit- als achteruitrijden. De SkyView cabine biedt een 
ruitoppervlakte van bijna zeven vierkante meter.

365 dagen per jaar 
zichtbaarheidsconcept
U geniet zowel overdag als ‘s nachts, in 
de zomer en in de winter van een optimale 
zichtbaarheid bij werkzaamheden met de 
voorlader of bij achteruitrijden. Door de 
smalle stijlen en het uitlaatpijpontwerp kunt 
u uw werk goed zien. De voorruitwisser 
met een bereik van 270° houdt de 
verwarmde voorruit schoon in alle 
omstandigheden en via de dakruit hebt u 
zicht op de laadbak van de voorlader. De 
eersteklas LED-werkverlichting zorgt voor 
licht in alle richtingen. Met de donkere 
stand kunt u het interieur dimmen voor 
een optimaal zicht naar buiten en de 
optionele veiligheidscamera biedt u een 
onbelemmerd zicht op de trekhaak of het 
werktuig. De efficiënte airconditioning en 
de twee verwarmingen zorgen voor een 
comfortabele temperatuur, zelfs wanneer 
het buiten -30 graden is. 

Comfort en controle
Wij doen nooit concessies als het om 
comfort, veiligheid of ergonomie gaat. Dat 
merkt u al zodra u de cabine binnenstapt; 
drie treden en een veilige toegang door 
een deur die ruim open gaat en zacht 
sluit. Met uw vingertoppen bedient u de 
vijf versnellingen of Direct CVT, met een 
gashendel voor het rijden en een joystick 
voor al het hydraulische werk. Voor de 
zitting kunt u kiezen uit vier mogelijkheden, 
van mechanische vering tot de Valtra 
Evolution-zitting met airconditioning en 
luchtvering. Dit comfort en veel ruimte 
geldt ook voor uw bijrijder. U kunt kiezen 
uit twee soorten cabinevering: Luxe, 
semi-actief, pneumatisch AutoComfort 
of een nieuwe mechanische. De T-serie 
heeft een vooras met AIRES+ vering 

die continu de bodem controleert en 
communiceert met de AutoComfort 
cabinevering zodat u een optimaal gevoel 
van comfort ervaart. In de HiTech en Active-
modellen biedt de simpele “Basic control”-
gebruikersinterface nauwkeurigheid, terwijl 
de armsteunbediening geavanceerde 
taken aankan met de geïntegreerde 
joystick voor de voorlader en cruise 
control. Versu en Direct zijn uitgerust 
met de gebruiksvriendelijke SmartTouch-
gebruikersinterface.

Functioneel Scandinavisch ontwerp 
De cabine heeft een unieke vormgeving 
die zorgt voor meer ruimte op schouder- 
en ellebooghoogte, maar is smal aan de 
voorkant, opdat de tractor zo compact 
mogelijk blijft. De bolvormige ruiten zorgen 
voor een optimaal benutting van de ruimte 
en bieden meer dan 6 m2 zicht in alle 
richtingen. De Valtra cabine is ontworpen 
om achteruit te rijden met TwinTrac. Zoals 
op alle tractoren van Valtra biedt de cabine 
van de T-serie een stille werkomgeving (<70 
dB). 

Technologie op verzoek
De meeste technologie is beschikbaar met 
één druk op een knop. Druk op de ECO- of U 
Pilot-knop, of schakel de transmissiestanden 
in en de tractor doet alles automatisch. Met 
SmartTouch en het 9” touchscreen hebt 
u alle technologie, inclusief Auto-Guide, 
waarmee uw tractor tot op de cm nauwkeurig 
rijdt, volledig in hand. Het Valtra Connect-
telemetriesysteem kan in de fabriek worden 
geïnstalleerd en is gebruiksklaar wanneer uw 
tractor wordt geleverd op uw boerderij. Wij 
concentreren ons op de technologie zodat u 
zich op uw werk kunt concentreren.
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WAT TELT IS NIET 
HOEVEEL FUNCTIES 
WIJ AANBIEDEN,  
MAAR WAT U ERMEE 
KUNT DOEN.

Eerst de functie, dan de vorm: dat is de hoeksteen van onze 
ontwerpfilosofie. De T-serie brengt perfect onze denkwijze naar 
voren. Hij is functioneel en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk en 
mooi oogt. Elk detail is ontworpen met een doel in gedachten: de 
productiviteit verbeteren en de totale eigendomskosten tot een 
minimum beperken.

Intelligent ontworpen frame
Door zijn lange wielbasis van 2995 mm 
biedt de T-serie een goede stabiliteit en een 
betrouwbaar rijgedrag. Met deze tractor wordt 
ook een nieuw niveau van wendbaarheid 
bereikt, met een draaistraal van slechts 
5,25 m, dankzij het smalle motorontwerp, 
de ingebouwde fronthefinrichting en de 
PTO vooraan. Bovendien kunnen wij dankzij 
de structuur van het frame de motorkap 
zo ontwerpen dat de zichtbaarheid wordt 
verbeterd. Terwijl de T-serie een hoge 
bodemvrijheid heeft tot 60 cm, ligt deze cabine 
wat lager, waardoor het de meest compacte 
6-cilinder op de markt is, en nog steeds hoge 
belastingen aankan.

Voor zware hefwerkzaamheden
De T-serie presteert uitstekend met een 
maximale grip, dankzij de gewichtsverdeling 
voor/achter van 40%/60%. Het subframe van 
de voorlader is volledig geïntegreerd in de 
structuur van het frame. De geïntegreerde 
fronthefinrichting biedt u het hoogste 
hefvermogen op de markt: 51 kN voor en 

maximaal 95kN achter. De unieke hefhoogte 
van 890 mm vergemakkelijkt het werken met 
werktuigen. Uw Valtra T-serie kan worden 
geleverd met een elektrisch gestuurde PTO 
met drie snelheden of een rijafhankelijke PTO.

Veelzijdigheid
Kies het vermogen, de hydraulica en de 
versnellingsbak die u nodig hebt. Kies 
vervolgens de opties die vereist zijn voor 
uw werk. Wij bouwen tractoren die u een 
ongeëvenaarde flexibiliteit bieden. Deze tractor 
is ideaal voor akkerbouw, met vermogen op 
de bodem en een naadloos werkende motor 
en transmissie. Voor melkvee- en gemengde 
bedrijven hebben we een breed gamma 
opties voor maaiwerk. Dankzij de hydraulische 
assistentie is dit de beste oplossing voor een 
ondernemer die zwaar werk uitvoert met de 
voorlader. Voor bosbouwwerkzaamheden kunt 
u een beschermde onderkant, de hydraulische 
pomp met hoge capaciteit en een SkyView 
cabine met verhoogde zichtbaarheid kiezen. 
Alle opties worden in de fabriek gemonteerd 
en zijn gedekt door de fabrieksgarantie.
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Hij ziet er niet alleen 
goed uit, maar werkt 
ook goed. Elk detail 
is ontworpen om het 
gebruik en onderhoud 
van deze tractor te 
vergemakkelijken. 
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DE BESTE 
TRACTORMOTOR, 
GEBOUWD IN 
FINLAND
We hebben de totale eigendomskosten verlaagd 
door het brandstofverbruik en de emissie 
te verminderen, om te voldoen aan de stage 
V voorschriften, terwijl onze motoren toch 
vermogen blijven leveren waar u het nodig hebt. 
Tegelijkertijd hebben we de nadruk gelegd op 
minimaal onderhoud, met een emissieregeling 
uitsluitend op basis van SCR.  
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Alles op maat om brandstof te besparen 
De T-serie met een inspuitdruk van 2000 bar 
garandeert een goede respons en zuinigheid 
in het volledige motortoerentalbereik. Bij 
1500 rpm bereikt u het maximumkoppel. 
De T-serie heeft een lager brandstofverbruik 
dankzij een nieuw koelpakket, een hoge 
rechtopstaande luchtinlaat, een elektronisch 
geregelde visco ventilator en een 
geoptimaliseerde warmteafvoer. 

Valtra EcoPower
Met het Valtra T174 EcoPower-model kunt 
u in één beweging met een schakelaar 
kiezen tussen twee motorinstellingen, en 
zo het brandstofverbruik tot een minimum 
beperken. Het motorkoppel
wordt verhoogd en de gemiddelde 
zuigersnelheid wordt verlaagd met 20 
procent. Dit vermindert niet alleen de slijtage 
van de motor, maar zorgt ook voor een 
brandstofbesparing tot 10 procent.
Het stationair toerental is slechts 650 rpm. 

De Sigma Power-bekrachtiging
De Sigma Power-functie biedt u tot 15 pk 
extra vermogen voor gebruik van de PTO 
wanneer dit nodig is. Sigma Power is vooral 
handig wanneer u werkt met werktuigen die 
een hoog PTO-vermogen vereisen, zoals 
hakkers, maaiers en rotorkopeggen. 

Markleider in hydrauliek
De Valtra modellen Direct, Versu en 
Active hebben een lastafhankelijk hydraulisch 
systeem met een hoge capaciteit en 
hydraulische pompen met een opbrengst 
van 115, 160 of 200 l/min. Valtra is de enige 
fabrikant van tractoren die de gepatenteerde 
hydraulische assistent kan aanbieden, zelfs 
voor powershift-modellen. De oliereservoirs 
zijn gescheiden voor de transmissie en 
de hydrauliek, en er zijn maximaal zeven 
afnameventielen achteraan en drie ventielen 
vooraan. Op de modellen Versu en Direct zijn 
de ventielen volledig instelbaar door middel 
van elektronische regeling met de Valtra Arm. 
Op het Active-model worden de ventielen 
mechanisch geregeld met de ergonomisch 
geplaatste en duidelijk aangegeven hendels. 
De voorste ventielen, voor de voorlader, de 
fronthefinrichting of beide, kunnen op alle 
modellen elektronisch worden bediend met 
de joystick.
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HITECH

>  5 Trap Powershift transmissie met open center
 hydrauliek, 73/90 l/min.

>  Mechanische bediening

De HiTech en Active transmissie zijn gerobotiseerd, 
zo zijn er geen mechanische hendels. Deze tractoren 
kunnen worden voorzien van gebruiksvriendelijke 
basisbedieningen of van een armsteunbediening waarmee 
u kunt rijden in alle snelheden met de kleine pook en 
automatische regeling.

HITECH* / ACTIVE

>  5-traps powershift, met loadsensing hydrauliek 

>  Mechanische hydrauliekventielen

>  Nieuwe Joystick verkrijgbaar voor Active

Valtra Active is een revolutionaire Powershift-technologie 
met load sensing hydrauliek tot 200 l/minuut, hydrauliek 
assistent en gescheiden hydrauliek- en transmissieolie. 

HiTech is ook verkrijgbaar met de Valtra Arm

ONVERSLAANBARE 
KEUZEVRIJHEID

De Valtra T-serie biedt meer keuze dan wie dan ook. Dankzij onze 
ervaren dealers kan uw tractor exact op uw behoeften worden 
afgestemd. Valtra biedt zes vermogens en vier transmissie-
opties: Hitech, Active, Versu en Direct. De HiTech- en Active-
modellen uit de Valtra T-serie kunnen worden voorzien van een 
basis-gebruiksoppervlak of van de praktische en gemakkelijke 
armsteunbediening.

VERSU

>  5-traps powershift, met loadsensing hydrauliek

>  Elektronische hydrauliekventielen

>  Valtra SmartTouch armsteun met display

>  Eenvoudige transmissie- en hydrauliekinstellingen

Valtra Versu is de koning van de nieuwe generatie Powershift-
transmissies met elektronische hydrauliekregeling, hydrauliek 
assistent, 115, 160 of 200 liter-uitvoer en gescheiden 
hydrauliek- en transmissieolie. Hij werkt met de joystick in 
automatische of handmatige stand. Wanneer u een Versu-
transmissie kiest, krijgt u het gemak van Powershift en de 
flexibiliteit van CVT in één.
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DIRECT CVT

>  CVT, met load sensing hydrauliek

>  Elektronische hydrauliekregeling

>  Valtra SmartTouch armsteun met display

Dit is het vlaggenschip van de serie. Met de hendel regelt u 
versnelling en vertraging met alleen maar uw rechterhand. 
We bieden veelzijdige mogelijkheden voor het regelen van de 
snelheid, inclusief een handmatige transmissieregeling die 
gebruikt kan worden bij speciale gewassen.

Doe mee met de Powershift-revolutie
Valtra Powershift is de soepelste 
transmissie op vier wielen. Selecteer 
gewoon uw rijrichting en u hebt 
automatisch de controle – met Valtra kunt 
u uw powershift-tractor besturen als een 
CVT. In de automatische modi schakelt u 
automatisch op basis van uw versnellings- 
en koppelbehoeften, waarbij u altijd het 
beste brandstofrendement krijgt.

De Powershift-transmissie met 5 stappen 
heeft 4 groepen en is beschikbaar 
voor de HiTech, Active en Versu. Met 
twee optionele kruipgroepen hebt u 30 
versnellingen in beide richtingen. Met de 

nieuwe versnellingshendel in de armsteun 
(HiTech en Active) wordt wisselen tussen 
Automatisch en Handmatig kinderspel. 
In Versu, start u altijd in de Modus 
Automatisch. Deze modellen hebben ook 
de hellingfunctie, zodat u gemakkelijk kunt 
starten met alleen het gaspedaal, zelfs 
tegen de helling op.

De Versu-modellen hebben een 
revolutionaire, gepatenteerde hydraulische 
ondersteuning die automatisch meer 
hydraulische kracht geeft, stationair en 
rijdend, zonder effect op de rijsnelheid. 
Dan kan geen enkele andere Powershift! – 
Ook verkrijgbaar in Active en Hitech als er 
elektrische voorventielen zijn geplaatst.

19

T-Serie  / 155 - 271 pk



5

7

6

4

3

1

2

3

11

Makkelijk te bedienen via overzichtelijke 
menustructuur.

De instellingen zijn logisch en eenvoudig 
in te stellen met veegbewegingen. 
Alle instellingen worden automatisch 
opgeslagen in het geheugen.

Intuïtieve bediening van functies met
grote en logische symbolen.

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

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

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

BEDIEN UW
T-SERIE
Valtra SmartTouch zet de nieuwe standaard als het gaat om 
gebruiksvriendelijkheid. Het werkt intuïtiever dan uw smartphone. 
Met maximaal twee klikken of swipes kunt u bij alle instellingen. 
Valtra SmartTouch combineert AutoGuide, ISOBUS, Telemetrie, 
AgControl en TaskDoc voor optimale compatibiliteit met externe 
werktuigen en systemen. SmartTouch is standaard op Versu- en 
Direct-modellen.
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MULTIFUNCTIONELE RIJHENDEL
1. Het rubberen oppervlak met goede grip 

oppervlak draagt bij aan een comfortabele en 
gemakkelijke bediening. De hendel is gemaakt van 
hoogwaardige materialen.

2. Het ergonomisch ontwerp maakt het makkelijk om 
de hendel in alle vier de richtingen te bewegen. 
Het vlak met knoppen valt goed binnen het bereik 
van de duim. Bij het ontwerp van knoppen en 
schakelaars is primair gekeken naar hun functie. 
Daarom zien knoppen met verschillende functies er 
verschillend uit. 

3. Drie programmeerbare geheugenknoppen voor 
bedieningshandelingen naar keuze. Bijvoorbeeld 
M1 voor snelheid omhoog, M2 voor snelheid 
omlaag.

4. Twee lineaire hendels om de hydrauliek te 
bedienen.

5. Veilige bediening: ruimte tussen knoppen om 
duim neer te leggen zonder dat deze onbedoeld  
knoppen aanraakt. Zoemtonen voorkomen foutief 
gebruik van schuifhendels.

6. De overzichtelijke lijnen in het ontwerp van de 
multifunctionele hendel dragen bij aan de beleving 
van rust en degelijkheid en verhogen bovendien het 
gebruiksgemak.

7. Vooruit/achteruit schakelaar.

TOUCH SCREEN
8. Geen extra schermen nodig. De beelden van 

Auto-Guide en veiligheidscamera’s worden 
weergegeven op het SmartTouch scherm. Dus 
geen extra monitoren die uw zicht blokkeren.

JOYSTICK
9. Ergonomisch gepositioneerde joystick met 

derde schakelaar voor hydrauliek.

KNOPPEN & HEFINRICHTING
10. Knoppen: holle en bolle vormen helpen 

om snel en gemakkelijk de vaak gebruikte 
knoppen te vinden.

11. Hefinrichting achter: met de 
gebruiksvriendelijke begrenzer zijn de kleinst 
mogelijke aanpassingen van de hefinrichting 
mogelijk. 

ONTWERP
12. Het ontwerp van de armsteun zorgt voor een 

trefzekere bediening met tevens veel grip op 
ruw terrein. Door de logische indeling liggen 
alle functies onder handbereik. De goede 
ondersteuning zorgt voor minder spanning 
in arm en hand. De plaatsing van de aftakas-
schakelaars minimaliseert de kans op 
onbedoeld gebruik.

13. Bekleding: de alcantara bekleding zorgt voor 
minder transpiratie. Onder het deksel zit een 
opbergvak.

14. Ontworpen in Finland

T-Serie  / 155 - 271 pk
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Valtra biedt een reeks van slimme landbouwtechnieken 
die naadloos samenwerken – Auto-Guide, ISOBUS, Section 
Control, Variable Rate en TaskDoc – die u kunt bedienen vanop 
de SmartTouch-terminal. Door uw tractor en toebehoren 
automatisch te gidsen, verbeteren deze uw nauwkeurigheid en 
precisie, verminderen ze de arbeidstijd en zorgen ze ervoor dat 
u een betere oogsten en een beter rendement op uw investering 
krijgt.

SMART FARMING.
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Slim boeren hangt af van de positiesignalen 
van satellieten om uw oogsten in kaart 
te brengen en uw tractor te gidsen 
Satellietgeleiding maakt automatisch sturen 
nauwkeuriger dan handmatig sturen. Uw 
tractor zal dus exact weten waar hij moet 
zijn bij elke bocht, in elk veld en in alle 
omstandigheden. 

Als uw tractor correct gepositioneerd is, 
bevinden de toebehoren zich ook altijd op de 
juiste plaats. Met satellietkaarten en ISOBUS-
besturing kunnen werktuigen worden 
geautomatiseerd om de manier waarop ze 

werken in verschillende delen van het veld of 
op elk veld en in verschillende rijen te variëren. 
Section Control bijvoorbeeld, automatiseert 
sectiecontrolefuncties in werktuigen, en 
Variable Rate automatiseert en bestuurt 
variabele toepassingsfuncties.

Onze technologie is allemaal door ons 
ontwikkeld en we gebruiken de leveranciers 
met de beste kwaliteit om ervoor te zorgen dat 
we altijd machines met de beste kwaliteit en 
een uitmuntende betrouwbaarheid bouwen. En 
alle hardware en software-onderdelen worden 
voor iedere tractor geoptimaliseerd.

Valtra Connect is een telemetrie-oplossing 
waarmee voortdurend de tractoractiviteiten 
en gps-bewegingen worden vastgelegd. 
Het kan historische en real-time gegevens 
weergegeven op uw mobiele apparaat en u 
kunt de gegevens altijd en overal bekijken. 
Met behulp van deze gegevens kunnen u en 
uw Valtra-servicepartner anticiperen op 
onderhoudsbehoeften, en sneller reageren 
om kleine problemen op te lossen en extra 
bezoeken aan uw bevoegde servicecentrum 
vermijden.

VALTRA CONNECT

23
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VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN 
VINDEN WIJ EEN WEG
Er zijn honderdduizenden klanten met duizenden compleet 
verschillende werkzaamheden. Daarom is er Valtra 
Unlimited met onbeperkte oplossingen. Het gaat niet 
alleen om een specifieke kleur of een bepaalde optie. Het 
gaat om nieuwe kansen, om nieuwe wegen in te slaan om 
nog productiever te zijn. Zowel in de landbouw, bosbouw, 
gemeentewerken, logistiek of compleet ander werk, met 
de juiste uitrusting wordt elke Valtra de ‘Unlimited’ multi-
inzetbare tractor voor jouw toekomst.
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ELKE LANDBOUWER 
IS ANDERS.  
DUS OOK ELKE 
T-SERIE-TRACTOR.
Valtra staat bekend om zijn à-la-carte-bestelsysteem. 
Samen met uw dealer kunt u een tractor op maat 
bestellen via het elektronische bestelsysteem. 
Zo zorgen we ervoor dat uw tractor exact bij uw 
behoeften past.
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31

1. TwinTrac / Bedieningselementen achterin voor achteruitrijden 
2. AutoComfort / Luxueuze pneumatische cabinevering 
3. Aires+ / Pneumatische voorasvering
4. Eersteklas audiosysteem / Hifi-geluid met of zonder subwoofer
5. Eersteklas werkverlichtingsopties / Uitstekende zichtbaarheid voor nachtwerk
6. Sigma Power / 15 pk extra voor werk met PTO
7. Dakruit / Optimale zichtbaarheid voor werk met de voorlader
8. Koelbox / Om uw drankjes koel te houden
9. U-Pilot / Kopakkerbeheer in Versu en Direct 
10. Valtra Evolution-stoel / Luxueuze stoel met airconditioning en luchtvering
11. Passagiersstoel / Veel ruimte in de cabine voor een bijrijder
12. Voorlader / Optimale zichtbaarheid en hydraulica voor gebruik van de lader
13. Bandenopties / Een breed gamma voor alle soorten werkzaamheden
14. Gereedschapskist / Gereedschap veilig opbergen in een vergrendelbaar  

onderhoudscompartiment
15. Mechanische cabinevering / Om vlot te rijden
16. Naam van klant / Reclame voor u en uw bedrijf
17. 7 (metallic) kleuren
18. PTO vooraan 
19. Fronthefinrichting / Hefvermogen van 5,1 ton voor zware toepassingen
20. 270 graden ruitenwisser
21. 50 km/h / Max. 53 km/h met verlaagd motortoerental
22. Gewichten / Vooraan, achteraan, velg en ballast
23. Ventielpakketten (2-5) / Afgestemd op de vereisten van alle werktuigen
24. Power Beyond / Volledig hydraulische uitgang voor grote werktuigen
25. Hydraulische capaciteit / 115/160/200 liter/min
26. Trekhaakopties / Oppikhaken en snelverstelframes
27. Elektrische voedingsaansluitingen / verkrijgbaar voor alle vereisten
28. Afnameventielen vooraan / Flexibel gebruik voor werktuigen aan de voorkant
29. Winterpakket: voorruit, gelamineerd en verwarmd, ruitenwisser met grote veeghoek, 

verwarmde achterruit, achter ruitenwisser en sproeier, elektrisch instelbare buitenspie-
gels + verwarming, dieselolieverwarming + timer en afstandsbediening via mobiele 
telefoon

30. Bosbouw dak / SkyView
31. Cabine met 2 portieren
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GEMOEDRUST.
ONDER HANDBEREIK.

Wij geloven in een naadloze verbinding tussen onze 
klanten, dealers, machines en de Valtra fabriek. Als 
u bent verbonden kunt u kiezen uit de gewenste 
onderhouds- en garantiepaketten die voldoen aan uw 
verwachtingen en vereisten.  Wij zorgen voor u, zodat u 
voor uw bedrijf kunt zorgen.

CONNECT 
Blijf altijd en overal verbonden
Door te kiezen voor Valtra komt u in contact met 
een team van professionals die u zullen helpen 
om een maximale productiviteit te bereiken. 
U kunt contact opnemen met uw lokale service-
netwerk via ons online klantenportaal. Dit biedt 
u ook 24/7 toegang tot tutorials, contractuele 
informatie en diensten met betrekking tot uw 
machines. De Valtra Connect-telemetrie be-
waakt, voortdurend, alle activiteiten en GPS-be-
wegingen van de tractor. Het kan historische en 
real-time gegevens weergegeven op uw mobiele 
apparaat en u kunt de gegevens altijd en overal 
bekijken. Met behulp van deze gegevens kunnen 
u en uw Valtra-servicepartner anticiperen op 
onderhoudsbehoeften, en sneller reageren om 
kleine problemen op te lossen en extra bezoeken 
aan uw bevoegde servicecentrum vermijden.

CARE
100 % gemoedsrust
Met de contracten voor uitgebreide garantie van 
Valtra Care kunt u volledige gemoedsrust vinden 
en u tegen bijkomende kosten voor reparatie van 
niet slijtagegevoelige onderdelen beschermen. 
Met Care kunt u uw vaste kosten bepalen bij het 
kopen van uw Valtra tractor, of bepalen wanneer 
de standaard garantie verloopt. Ze zijn flexibel en 
verkrijgbaar tot 5 jaar of 6.000 bedrijfsuren.

GO
Maximaliseer uw beschikbaarheid
Bepaal uw vast kosten bij de aankoop van uw 
Valtra machine en zorg voor optimale prestaties, 
garandeer tegelijkertijd de efficiëntie en max-
imaliseer de restwaarde van uw machine! De 
Valtra Go onderhoudscontracten verzekeren 
regelmatig en grondig onderhoud, waardoor u 
langer zal kunnen genieten van een betrouwbare 
werking van uw Valtra-tractor. De onderhoud-
skosten zijn laag in vergelijking met de reparatie-
kosten die het gevolg zijn van een gebrek aan 
onderhoud. Het Valtra Go servicepakket omvat 
alle boekbare voorgeschreven onderhoud-
swerkzaamheden tot 10.000 bedrijfsuren voor 
nieuwe en gebruikte machines.

UW EIGEN VALTRA-DEALER
Uw Valtra-dealer is de meest deskundige op 
het gebied van tractoren en werkmachines 
in uw omgeving. Hij begrijpt de technische 
aspecten van uw tractor en de problemen 
waar u tegenover staat. U kunt u altijd tot uw 
dealer richten om de beste service te krijgen 
voor adviesverlening, onderhoud, reparatie en 
reserveonderdelen voor de aankoop van een 
nieuw onderdeel van uw apparatuur. Valtra-
dealer zijn onafhankelijke ondernemers. AGCO 
controleert zijn dealers jaarlijks om te verzekeren 
dat u de best mogelijke service krijgt.

CONNECT
TRACTORGEGEVENS, INFORMATIE  

EN DIENSTEN.

CARE
UITGEBREIDE 

FABRIEKSGARANTIE.

GO
ONDERHOUDS-

CONTRACT.
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ALLES WAT U NODIG HEBT - ALTIJD BESCHIKBAAR
De uitgebreide reserveonderdelenservice van Valtra 
levert u de onderdelen die u nodig hebt – en zó snel dat 
u deze de morgen erop al ontvangt. Zo blijft uw tractor 
productief tijdens de drukke ploeg- en oogstseizoenen. 
Het AGCO-onderdelenetiket verzekert u dat u originele 
reserveonderdelen van Valtra krijgt aan de hand van een 
zorgvuldige inspectie en testen.

AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR,
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.
Als AGCO-financieringsdienst bieden wij 
maatoplossingen voor uw persoonlijke financiën 
op basis van uw kasstroom en activiteiten. Zeg ons 
wat u maandelijks kan betalen en wij zullen een 
flexibel betalingsplan voor u opstellen volgens uw 
bedrijfsbehoeften waarbij wij de seizoensvariaties in 
aanmerking nemen.

Als volledige dienstverlener bieden wij ook 
financieringsdiensten zoals leasing, huur en verzekering. 
Onze diensten kunnen variëren tussen de landen. Bezoek 
onze website of uw dichtstbijzijnde verkoper voor een 
offerte.

VALTRA UNLIMITED
De Valtra Unlimited studio in de fabriek van Suolahti staat 
algemeen bekend om zijn capaciteiten om de wensen van 
de klant waar te maken. De studio kan tijdens het normale 
productieproces accessoires en apparatuur aanpassen 
die in de productielijn niet direct beschikbaar zijn.

Onze Valtra Unlimited-monteurs zijn gekwalificeerde 
specialisten die worden ondersteund door de 
vaardigheden en expertise van de hele fabriek. Zij zorgen 
voor de hoogste kwaliteitsniveaus en veiligheid, ook voor 
onze maatproducten. Alle accessoires en apparatuur die 
door de Valtra Unlimited studio worden aangepast, zijn 
gedekt door de fabrieksgarantie, en wij leveren hier ook 
de service- en reserveonderdelen voor.
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VALTRA TEAM
Valtra Team is ons klantentijdschrift dat twee keer per 
jaar verschijnt. Elke aflevering bevat nuttige informatie 
over de nieuwste innovaties en de meest efficiënte 
werkmethoden. U hebt ook toegang tot de online-
archieven van het tijdschrift en kunt artikelen tot het jaar 
2000 teruglezen.

AGCO ACADEMY
Tractoren en verwante technologieën, en bovenal 
precisielandbouwtechnologieën ontwikkelen zich in een 
snel tempo. De Valtra Academy leidt voortdurend Valtra-
verkopers en servicetechnici op, zodat de topklasse en 
actuele expertise die u vandaag van uw Valtra-verkoper 
krijgt ook in de toekomst aan uw behoeften zal voldoen.

VALTRA COLLECTIE
De Valtra Collectie biedt hoogwaardige werk- en 
vrijetijdskleding en accessoires. De materialen en 
details worden met zorg gekozen. De kleding geeft het 
moderne ontwerpconcept van Valtra weer, met lichte 
en toch duurzame materialen die stijl en functionaliteit 
combineren. 
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TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
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MODEL T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

MOTOR std-stand eco-stand

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

Aantal cilinders /Capaciteit [l] 6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Uitstootregeling Stage V; DOC, DPF en SCR

Standaard maximaal vermogen [kW] 114 121 129 143 158 162 173

Standaard maximaal vermogen [PK] 155 165 175 195 215 220* 235

Bekrachtigd maximaal vermogen [kW] 125 132 140 154 169 184 184

Bekrachtigd maximaal vermogen [PK] 170 180 190 210 230 250 271

bij motortoerental [tpm] 1900 1900 1700 1900

Nominaal motortoerental [tpm] 2100 2100 1800 2100

Standaard maximaal koppel, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900* 930

Bekrachtigd maximaal koppel, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000

bij motortoerentallen 1500 1500 1100 1500

TRANSMISSIE

HiTech5 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

AFMETINGEN

Wielbasis [mm] 2995

Lengte [mm] 5800

Hoogte [mm] 3130

Draaistraal (600/65R28, spoorbreedte 1960 mm) [m] 5.25

Inhoud brandstoftank [l] 380

Inhoud AdBlue-tank [l] 70

Bodemspeling MID [mm] 600

Gewicht (volle tanks) [kg]* 7300

Gewichtsverdeling voor/achter [%] 40/60

Max. gewicht op vooras [kg] 5500

Max. gewicht op achteras [kg] 9000

Max. toelaatbaar totaalgewicht [kg] 13500

*T234 Hitech, Active en Versu: STD max. vermogen 235 pk/173 kW en max. koppel STD/boost: 930/1000 Nm.
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TRACTORMODEL HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

TRANSMISSIE

5-traps Powershift; 4 werkbereiken + 
kruipversnellingsbak 

X X X --

CVT -- X

Snelheidsbereik 0.6-43 0-43

Alternatief snelheidsbereik 0.7 - 53 of 0.7 - 57* 0-53 of 0-57*

Transmissiebereiken A,B,C,D

Aantal versnellingen met kruipversnellingsbak 30 CVT

Kruipversnellingsbak STD CVT

Aantal kruipversnellingen 10 CVT

Remmen achter oliegekoelde natte remmen met meerdere schijven/platen en hydraulische bekrachtiging

Remmen op vooras optioneel

Type hoofdkoppeling nat, meerdere schijven

Vering vooras (optioneel) AIRES+ pneumatisch

HYDRAULIEK

Hydraulisch systeem Open Center load sensing

Pompopbrengst (optioneel) 73 (90) 115 (160/200)

Beschikbare oliestroom van spoelventielen [l/min] 40 47

Mechanische ventielen achter maximaal 4 --

Power Beyond -- optioneel

Elektronische ventielen achter -- maximaal 5

AAN/UIT-ventiel achter -- maximaal 1 maximaal 2

Elektronische ventielen voor (optioneel) 2, 3 of 4

HYDRAULISCHE HEFINRICHTING

Hefvermogen achter, max. [kN] 78 78 (95)

Hefbereik [mm] 868

Hefvermogen optionele fronthefinrichting [kN] 51

AFTAKAS (PTO)

540/1000 STD

540/540E/1000 optioneel

540E/1000/1000E optioneel

Rijafhankelijke PTO optioneel

PTO voor, 1000 optioneel

*High speed models available on models T174-T254. There can be limitations concerning equipment and tyres.
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CABINE HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Draaihoek bestuurdersstoel 180°

Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel optioneel

Geluidsniveau [dB] <70

Aantal portieren 1/2

Aantal ruiten 5/6

Dakruit optioneel

Ruitoppervlakte met dakruit (m2) 6.22

Ruitoppervlakte met bosbouw dak (SkyView) 
(m2)

7.00

Polycarbonaat zijraam optioneel

Polycarbonaat achter en zijraam optioneel

Werkbereik ruitenwisser STD 180°, optioneel 270°

Valtra ARM-armsteun zonder terminal optioneel optioneel -- --

SmartTouch-armsteun -- -- STD STD

Transmissiebediening zonder Valtra Arm optioneel optioneel -- --

Airconditioning en verwarming in het dak optioneel

2e verwarming voor voetruimte optioneel

Automatische klimaatregeling met 2 
verwarmingen 

optioneel (niet beschikbaar in SkyView cabine)

Koelkast optioneel

Mechanische cabinevering optioneel

AutoComfort semi-actieve luchtvering optioneel

TwinTrac achteruitrijden optioneel

QuickSteer optioneel

AutoGuide (nauwkeurigheid tot op minder dan 
1 meter of op dm)

optioneel (niet beschikbaar in SkyView cabine)

Veiligheidscamera optioneel

Voorruit, gelamineerd en verwarmd optioneel
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Mechan Groep bv
Hessenweg 164
NL-3791 PM Achterveld
Tel.: 0031 (0)342-459 541

De afgebeelde tractoren in deze brochure zijn mogelijk uitgerust met speciale opties. Onderhevig aan wijzigingen - alle rechten voorbehouden.

Valtra is een wereldwijd merk van AGCO.

www.valtra.nl
www.youtube.com/user/ValtraVideos
www.facebook.com/ValtraNetherlands

YOUR
WORKING
MACHINE


