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WE WERKEN HARD 
OM HARD WERKEN 
GEMAKKELIJK TE MAKEN
Bij Valtra is onze belangrijkste focus om onze 
klanten te kennen, hun behoeften te begrijpen 
en hen de beste tractorervaring te bieden. 
Onze nieuwe G-serie is het nieuwste antwoord 
op de eisen van onze klanten. Het is de kleine 
en compacte allrounder waarmee u rustig 
achterover kunt leunen en kunt genieten terwijl 
u de klus comfortabel kunt klaren.

Bij Valtra volgt design de functie. Zo 
simpel is het. Dit is de ruggengraat en de 
ontwerpfilosofie achter het ontwerp van 
elke Valtra-machine. Voor de G-serie zijn 
de belangrijkste drijfveren een compact 
formaat en sterke ontwerpconcepten. 
Het is de beste keuze als u geen grote 

machine nodig heeft, maar een slimme, 
behendige en robuuste machine. 
Zelfs bij hoge vermogensniveaus zijn 
de afmetingen zo compact mogelijk 
gehouden voor een zeer efficiënte 
4-cilinder machine.

De motor, het chassis, de cabine en de 
transmissie - alle fysieke componenten 
van de G-serie tractor zijn naadloos 
geïntegreerd in het ontwerp. Maar daar 
houdt het niet op. Onze Connect, Care and 
Go-services zijn ontworpen met hetzelfde 
ultieme doel voor ogen - om u te helpen 

uw werk gemakkelijk en comfortabel 
gedaan te krijgen terwijl u rust in uw hoofd 
heeft.
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HET ZWITSERS 
ZAKMES WENDBAARHEID 

IN DE GENEN
De G-serie is de 
echte multitool van de 
tractorwereld. Hoewel 
compact van formaat, 
zit het boordevol 
krachtige hydraulica, 
gebruiksvriendelijke 
Smart Farming-
functies en kracht 
voor werktuigen 
van verschillende 
groottes.

Ook al zit hij vol met 
de functies en de 
kracht van een grote 
tractor, de G-serie 
gedraagt zich echt 
als een kleine. Zijn 
wendbaarheid is 
ongeëvenaard door 
een tractor van 
vergelijkbare grootte.

INSTAPNIVEAU SMART FARMING
Wil je slimmer werken, niet harder? De G-serie is de perfecte 
machine om te beginnen met Smart Farming. Valtra Smart Farming-
functies zijn geïntegreerd in de Versu- en Active-modellen.

DE VOORLADER KAMPIOEN
Dankzij het geïntegreerde subframe van de 
voorlader, de elektronische bediening en een 
glasoppervlak van 5,7 vierkante meter met 
uitstekend zicht, is de G-serie de perfecte 
machine voor voorladerwerk.
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DE FINSE 
ALLROUNDER
De G-serie combineert compacte afmetingen met 
een lichtgewicht en wendbaar ontwerp. Dit is uw 
betrouwbare Working machine, zowel op het erf 
als op het open veld, voor gemeentewerk en op 
veehouderijen.

Wat de taak ook is, de 
G-serie biedt een complete, 
multifunctionele oplossing 
voor uw dagelijkse behoeften. 
Het heeft een geavanceerde 
hefinrichting en effectieve 
werkhydraulica. Het HiTech-
model biedt  een open center 
hydrauliek, terwijl Active en 
Versu een gesloten center / 
load sensing systeem bieden. 
Hoge pompcapaciteiten 
(100/110 l / min) garanderen 

snelheid, gebruiksgemak en 
complete werktuigcontrole. De 
hydrauliek bevat een elektrische 
joystickbediening voor de 
voorlader.

Er zijn ook functies beschikbaar 
die nodig zijn voor moderne 
werktuigen, zoals power 
beyond of ISOBUS. Met de 
optiepakketten kunt u uw tractor 
aanpassen aan uw wensen.

2. KIJK
RUIMTE EN ZICHTBAARHEID
Een comfortabele cabine met veel ruimte voor twee 
personen en uitstekend zicht in alle richtingen, inclusief 
een groot dakraam. Het totale glasoppervlak van de 
cabine is 5,7 m2.

3. RIJ
VLOT BEGINNEN MET RIJDEN
De Valtra-shuttle zorgt 
voor een soepele 
en veilige start 
met geïntegreerde 
parkeerpositie en 
gebruiksvriendelijke 
bedieningselementen.

1. GA
GEMAKKELIJKE 
TOEGANG
Gemakkelijk 
en veilig in- 
en uitstappen 
in de cabine 
en brede, 
zelfreinigende 
treden.
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4. WERK
COMPACT EN VEELZIJDIG
Compacte afmetingen zoals een maximale hoogte van slechts 2.8 
m en een gewicht van 5 ton zorgen voor een complete, veelzijdige 
tractor geschikt voor afwisselende taken. 

10. VEILIG
WE STAAN ACHTER U
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig serviceconcept: 
snelle servicecontroles om de dag mee te 
beginnen, 600 uur onderhoudsinterval en Valtra 
Connect, Care and Go.

5. LADEN
VOORLADER SPECIALIST
De G-serie is een voorlader specialist met een geïntegreerd 
heavy-duty subframe en een uitstekend zicht voor de 
bestuurder. Laders hebben een hefvermogen van 2.1 ton of 
een hefhoogte van 4.2 m.

9. BEWERK
EENVOUDIG MAAR SLIM

Gebruiksvriendelijk maar 
nauwkeurig: klantgerichte 

technologiefuncties zoals 
Valtra Guide om de 
productiviteit te verhogen.

7. AUTOMATISCH
STATE-OF-THE-ART POWERSHIFT
Powershift-revolutie met grote snelheidsbeschikbaarheid 
met 6-traps powershift en brandstofbesparende Valtra-
automatische functies, zoals het op belasting gebaseerde 
automatische schakelen van AUTO1, hill hold en motorrem.

6. IMPLEMENTEER
VOLLEDIGE WERKTUIGCONTROLE
Geavanceerde hefkracht van 50 KN 
en hydrauliek tot 110 l / min, inclusief 
elektrische joystickbediening voor 
voorlader en eenvoudige bediening 
van werktuigen via de instelbare 
hydrauliek en ISOBUS.

8. CONTROLE
HET BESTE VOOR DE BESTUURDER
Valtra ARM- of SmartTouch-
armleuningbediening is bij alle 
modellen inbegrepen.  Technologisch 
geavanceerde maar altijd 
praktische bedieningselementen die 
ergonomisch en gebruiksvriendelijk 
zijn. “
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DE VOORLADER 
KAMPIOEN
U wilde een voorlader-kampioen en nu heeft u hem. De G-serie 
wordt geleverd met een geïntegreerd heavy-duty subframe, een 
lock-and-go-laderbevestiging en een modern, strak ontwerp met 
gesloten leidingen. Het zicht is uitstekend, inclusief een glazen dak. 
Gebogen parallelle hefstangen volgen de motorkaplijn van de tractor. 
Ons volledig op maat gemaakte laderportfolio heeft elektronische 
bedieningselementen in alle versies.
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1. Modern, minimalistisch balkontwerp met 
gesloten leidingen

2. Gebogen parallelle hefstangen die de 
motorkaplijn van de tractor volgen

3. Uitstekend zicht en een volledig zicht op 
uw werktuigen

4. Load sensing (LS) hydraulische pomp tot 
110 l / min

5. Dakvenster voor uitstekend zicht naar 
voren

6. Valtra ARM- of SmartTouch-
gebruikersinterface

7. Hydraulische assistent

8. Optionele Live 3-functie

9. Lock-and-go-systeem voor snel aan- en 
afkoppelen van de lader

10. Geïntegreerd heavy-duty subframe
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VALTRA GUIDE

ISOBUS TASKDOC® PRO

Valtra Guide is onze oplossing voor 
automatische geleiding ontwikkeld op 
basis van echte gebruikersfeedback. 
We wilden ervoor zorgen dat het 
maken en configureren van rijlijnen 
en perceelgrenzen zo eenvoudig  
mogelijk wordt. Valtra Guide is uw 
vaste metgezel wanneer u efficiënter 
wilt werken en meer uit uw percelen 
wilt halen, terwijl u zich minder 
zorgen hoeft te maken over gaten, 
overlappingen en onnodig extra rijden 
op het veld. 

Valtra Guide gebruikt GPS-begeleiding 
om uw tractor voor u te sturen. De 
automatische besturing volgt de 
weglijnen nauwkeurig en vermindert 
overlappingen, waardoor u tijd, 
brandstof en geld bespaart. Omdat u 
zich niet hoeft te concentreren op het 
sturen, kunt u zich concentreren op uw 
werktuig, langere dagen werken, meer 
terrein afleggen en toch ontspannen. 

Met Valtra SmartTouch en ISOBUS kunt u werken met elk ISOBUS-
compatibel werktuig, van elke fabrikant. Met SmartTouch kunt u 
werktuigen snel en gemakkelijk aansluiten, plus het geeft u de hoge mate 
van controle die precisielandbouw vereist. De ISOBUS-standaard (ISO 
11783) maakt dit mogelijk.

Met ISOBUS zijn compatibele werktuigen “Plug and Play”, dus wanneer 
u het werktuig aansluit op uw Valtra-tractor, worden alle relevante 
machinegegevens onmiddellijk geüpload naar de terminal

VARIABLE RATE CONTROL
Variabele toediening (VRC) past automatisch de 
dosis van het werktuig aan volgens de vooraf 
geplande kaart. Het past de juiste hoeveelheid toe 
op elk deel van het perceel, niet te veel en niet te 
weinig. Het bespaart grondstoffen en verbetert de 
kwaliteit van het gewas en de opbrengst.

Met TaskDoc® 
Pro is er minder 
papierwerk. Begin 
gewoon met werken 
en alle benodigde 
documentatie 
wordt automatisch 
aangemaakt. Wanneer 
u klaar bent, wordt de 
documentatie draadloos 
overgebracht naar uw 
boerderijbeheersysteem 
(FMS). Plan kaarten 
met variabele snelheid 
op kantoor en breng 
ze over naar uw tractor 
voor automatische 
controle. TaskDoc® 
Pro is gemakkelijk en 
intuïtief.

Alle slimme functies kunnen 
worden bediend vanaf onze unieke 
SmartTouch-armsteun met slechts 
twee tikken of vegen. Een betere 
kwaliteit van leven is letterlijk bin-
nen handbereik.

Wanneer u kiest voor een Active 
dan kunt u de SmartFarming 
bedieningen en opties zien via het 
SmartTouch Extend scherm.

Valtra Guide helpt de efficiëntie te 
verbeteren, overlap te verminderen 
en het comfort voor de machinist 
te verbeteren, ongeacht de grootte 
van de boerderij. Valtra’s beroem-
de, gebruiksvriendelijke Smart Far-
ming-oplossingen zijn verkrijgbaar 
in Versu- en Active-modellen.

UW SLIMME 
TECHNOLOGIE 
INGEBOUWD
Valtra Smart Farming is een 
set technologieën die naadloos 
samenwerken: Valtra Guide, ISOBUS, 
Section Control, Variable Rate 
Control en TaskDoc®. Een belangrijk 
ontwerpprincipe van onze technologische 
oplossingen is het gebruiksgemak.

8SMART FARMING



5

5

4

3

9

2

6

2

8

1

7

VALTRA CONNECT
Valtra Connect is onze telemetrie-oplossing 
die continu tractoractiviteit en GPS-bewegin-
gen registreert. Het geeft realtime gegevens 
weer op uw mobiele apparaat en laat u de 
geschiedenis zien. U heeft altijd en overal 
toegang tot de gegevens. Met deze gegevens 
kunnen u en uw Valtra-servicepartner anti-
ciperen op onderhoudsbehoeften en sneller 
reageren om kleine problemen op te lossen. 
Daarnaast  vermijdt u extra bezoeken aan uw 
erkend servicepunt. 

Connect zit standaard op de Versu en is 
optioneel te verkrijgen voor de HiTech en 
Active modellen.

AGCO telemetrie voor klanten
Volledig klant- en gebruikersgestuurde 
gebruikerservaring

SMARTTOUCH GEBRUIKERSINTERFACE
IN DE VERSU

Eenvoudige menunavigatie. De instellingen zijn logisch en eenvou-
dig in te stellen met veegbewegingen. 
Alle instellingen worden automatisch in 
het geheugen opgeslagen.

Het 9 ”touchscreen, grote bedienings-
elementen, instellingen en functies zijn 
gemakkelijk te begrijpen.

U kunt de bedieningingsknoppen toe-
wijzen om elke hydraulische functie te 
bedienen, inclusief hydraulische ventie-
len voor- en achter, fronthef, achterste 
hefinrichting en voorlader.

De werklampen zijn eenvoudig in te 
stellen via het 9 inch touchscreen. 
Ook zitten er aan / uit knoppen voor 
de werklampen en zwaailampen in de 
armleuning.

Profielen voor bestuurders en werktuigen 
die eenvoudig kunnen worden gewijzigd 
vanuit elk schermmenu. Alle instellings-
wijzigingen worden opgeslagen in het 
geselecteerde profiel.

1. Het ontwerp zorgt voor een 
gemakkelijke beweging van de 
hendel in alle vier de richtingen.

2. Drie ventielen kunnen worden 
bediend vanaf de joystick.

3. Verder worden vier ventielen 
bediend vanaf de lineaire hendels.

4. De knoppen en schakelaars zijn 
ontworpen vanuit een functie, 
daarom zien knoppen met 
verschillende functies er anders 
uit. 

5. Drie programmeerbare (M) 
geheugenknoppen voor elke 
tractor functie of opeenvolgende 
functies (U-pilot)

6. Vooruit / achteruit op de 
rijhendel.

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

8. Achterste hefinrichting - De 
gebruiksvriendelijke instelling 
maakt zelfs de kleinste 
aanpassingen van de achterste 
hefinrichting mogelijk.

9. De functionele bouw van 
de armleuning zorgt voor 
een goede grip op ruw 
terrein en geeft een goede 
armondersteuning.

VALTRA 
SECTION 
CONTROL
Met Section Control 
worden uw tractor en uw 
werktuigen nauwkeurig 
en automatisch bediend 
om het optimale zaad- 
en kunstmestsnelheden 
te leveren voor elk 
deel van elk perceel. 
Dit helpt u de kosten 
te verminderen, 
opbrengsten te 
verbeteren en uw winst 
maximaliseren. 

EERSTE 3 JAAR GRATIS BIJ DE VERSU
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ACTIVE
• Revolutionaire Powershift: 6 traps 

• Load Sensing hydrauliek met 3 
mechanische ventielen

• Valtra ARM-armleuning

• 4 modellen G105-G135

VERSU
• Revolutionaire Powershift: 6 traps 

• Load Sensing hydrauliek met 4 
elektronische ventielen

• SmartTouch-armleuning

• 4 modellen G105-G135

HITECH
• Revolutionaire Powershift: 6 traps 

• Open-center hydrauliek met 3 
mechanische ventielen

• Valtra ARM-armleuning

• 4 modellen G105-G135

ONVERSLAANBARE 
VALTRA 
AUTOMATISCHE 
VERSNELLINGSBAK
Vlot bewegen met de Valtra omkeerhendel. Alle modellen 
van de G-serie hebben een geïntegreerde parkeerstand en 
AutoTraction voor een soepele start. De nieuwe Powershift 
met 6 versnellingen biedt u betere werksnelheden dan 
voorheen. De revolutionaire Valtra-automatische functies 
bevatten functies zoals automatisch schakelen - AUTO1 biedt 
een rijpedaalfunctie en instelbaar motorremmen, terwijl 
AUTO2 de bestuurder de vrijheid geeft om motortoeren voor 
het schakelen te selecteren. Er is zelfs een Hill Hold-functie 
geïntegreerd in alle modellen van de G-serie en bovendien 
biedt ons top Versu-model een CVT-achtige hendel-rijfunctie.

Valtra Powershift is de soepelste 
transmissie op vier wielen. Haal uw 
voet van de koppeling en u heeft 
automatisch de controle - met Valtra 
kunt u uw Powershift-tractor als 
een CVT besturen. In automatische 
modi schakel je automatisch 
op basis van je acceleratie- en 
koppelvereisten - en krijg je altijd 
het beste brandstofverbruik. Versu-

modellen hebben een revolutionaire, 
gepatenteerde hydraulische 
assistent, die u automatisch meer 
hydraulisch vermogen geeft, zowel 
stilstaand als tijdens het rijden, 
zonder invloed op de rijsnelheid. 
Geen enkele andere Powershift 
kan dit! Ook verkrijgbaar in Active 
en Hitech als er elektrische 
frontventielen zijn gemonteerd.

10VALTRA AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK



NIEUWE STAGE 
5 COMPACTE 
MOTOREN

Als krachtpatser van Valtra-
tractoren met 70 jaar ervaring 
bieden AgcoPower compacte 
motoren een geweldig vermogen 
en koppel. De compacte motor van 
4,4 l met kleine afmetingen maakt 
een lage motorkap met uitstekend 
zicht mogelijk. Het alles-in-één 
nabehandelingssysteem voor 
motoren reinigt de uitlaat volgens 

stage V-normen. De compacte 
eenheid bevindt zich geheel aan de 
rechterkant van de tractor, onder 
de cabine, waar hij niet alleen het 
uitlaatgas schoon houdt, maar 
ook uit het zichtveld blijft. Een 
verhoogde luchtinlaat van de motor 
laat schone, koude lucht binnen 
met verminderde beperking.

De G-serie is vanaf de grond 
opgebouwd als een 4-cilinder tractor

11 MOTOR



UW BESTE 
TRACTOR 
ERVARING
U werkt hard. U werkt in uitdagende en afwisselende 
omgevingen, voert vijf taken tegelijk uit, maakt lange 
dagen en legt grote afstanden af. Het is onze taak 
om uw tractorervaring zo goed mogelijk te maken. 
Ons eenvoudige Connect, Care & Go-serviceconcept 
biedt ongeëvenaarde functionaliteit die de dagelijkse 
bediening en het onderhoud vereenvoudigt 
zonder extra kosten voor de eigenaar. De beste 
tractorervaring is niet alleen de machine of het 
moment waarop u hem koopt - wij, onze partners en 
ons uitgebreide dealernetwerk zijn er om u door de 
hele levenscyclus van uw tractor te helpen.
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www.valtraconnect.com
Valtra Connect

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

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

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

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

CONNECT
TRACTORGEGEVENS, 

INFORMATIE EN 
DIENSTEN. 

CARE
VERLENGDE GARANTIE 

VANUIT DE FABRIEK. 

GO
ONDERHOUDS-

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

De cashflow van een 
boerderij is meestal 
onvoorspelbaar en wordt 
beïnvloed door vele externe 
factoren. Seizoenen zijn 
verschillend en de prijzen 
variëren dus bovenop uw 
kosten zitten kan lastig zijn.
Machines en apparatuur zijn 
beide een vitaal onderdeel 
en een grote kostenpost 
voor iedere boerderij. 

De Valtra G-serie heeft 
innovatieve SmartFarming 
mogelijkheden, het meest 

belangrijke om kosteffectief 
te zijn met Connect, Care 
en Go

De financiering van uw Valtra 
machine is nu makkelijker en 
flexibeler dan ooit tevoren. 
Met het Koop, Huur, Lease 
programma aangeboden 
door AGCO Finance geven 
we u de mogelijkheid om 
een financiële oplossing te 
bieden voor uw wensen.

LET’S TALK MORE!

LEASE
OPERATIONAL LEASE 

MET OF ZONDER 
SERVICE CONTRACT

HUUR
KORTE TERMIJN HUUR 

INCLUSIEF SERVICE
TRACTOR EIGENDOM 
MET OPTIE CONNECT, 

CARE EN GO

BU KOOP Y

14UW BESTE TRACTOR ERVARING



Customer Magazine 2/2020

+
In Derbyshire
Making  
a difference
Page 10

SWISS FUTURE FARM USES 
NEWEST TECHNOLOGIES Page 06

Smart farming in Switzerland

+
In Denmark
Maritime radar  
on roof helps  
SAR operations
Page 16

+
In Dorset
A passion  
for farming
Page 20

UW EIGEN VALTRA DEALER

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

ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCES-
SOIRES VAN HOGE KWALITEIT - ALTIJD 
BESCHIKBAAR

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

AGCO MAAKT ZE ONVERSLAANBAAR, 
WIJ MAKEN ZE BETAALBAAR.

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

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

VALTRA TEAM

Valtra Team is ons klantenmagazine dat 
twee keer per jaar verschijnt. Elk nummer 
bevat nuttige informatie over de laatste 

innovaties en de meest efficiënte werkwijze. 
U kunt ook online toegang krijgen tot de ar-
chieven van het tijdschrift en artikels lezen 
die teruggaan tot 2000.

AGCO ACADEMY

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

VALTRA COLLECTIE

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

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

ONTGREN-
DELEN
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COMFORT TECHNOLOGIE PRO
Het Comfortpakket brengt uw comfort 
zone naar een hoger niveau. Het 
pakket is beschikbaar op alle G-serie 
HiTech, Active en Versu modellen. Het 
Comfortpakket bevat de volgende 
opties:

• Geveerde vooras 

• Geveerde cabine en luchtgeveerde 
stoel, Air Suspended+

• Werkverlichting Premium of Premium+ 
met LED verlichting

• Automatische achteruitrijverlichting

Het Technologie PRO pakket is de top 
van het assortiment en bevat alles wat 
u nodig heeft voor SmartFarming. Het 
Technologie PRO pakket is beschikbaar 
op alle G-serie Active en Versu 
modellen. Het Technologie PRO pakket 
bevat de volgende opties:

• Rijlijnassistent

• Precisielandbouw: één van de 
vier opties met sectiecontrole of 
sectiecontrole en variabele afgifte

• SmartTouch Extend (tweede scherm)

• TaskDoc® Pro

TECHNOLOGIE
Het Technologiepakket voegt functies 
toe die het aansluiten en bedienen van 
de G-serie en de werktuigen makkelijker 
en productiever maakt. Het Technologie 
pakket is beschikbaar op alle G-serie 
Active en Versu modellen. Het 
Technologiepakket bevat de volgende 
opties:

• Volledige Valtra Guide: één van de vier 
opties met Novatel of Trimble antenne

• ISOBUS achter

• Geavanceerde slipcontrole (ASR, met 
radar) (alleen op Versu)

• Stopcontact aansluiting

OPTIE-
PAKKETTEN
Wij bieden kant-en-klare 
optiepakketten aan voor een 
makkelijke selectie van de opties 
die u nodig heeft op uw G-serie

De optiepakketten variëren van verbeterde 
comfort opties en gemakkelijkere 
bediening van werktuigen tot uitgebreide 
precissielandbouw technologieën.

Als toevoeging kunt u uw ‘’working machine’’ 
compleet maken met het voorladerpakket en 
de finishing touch geven met Valtra Unlimited 
opties.

Neem een kijkje om te zien welk optiepakket 
het best bij uw wensen past.

VALTRA  
UNLIMITED

FRONT 
LOADERS

COMFORT

TECHNOLOGY PRO

TECHNOLOGY 3.  PAS AAN NAAR UW 
WENSEN

2.  SELECTEER UW 
VOORLADER

1.  SELECTEER UW 
OPTIEPAKKET VALTRA 

UNLIMITED
VOORLADERS
De G-serie is de ideale voorladertrekker en het 
voorladerpakket is de ideale optie hiervoor. Het perfecte zicht 
rondom en de goede draaicirckel gaan perfect samen met dit 
optiepakket, welk het volgende omvat:

• Af fabriek getest en gemonteerd voorlader en subframe set

U kunt Valtra Unlimited opties aan 
alle optiepakketten toevoegen om uw 
tractor exact aan uw wensen aan te 
passen.
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U VINDT HET WERK. 
WE VINDEN DE 
MANIER.
Wanneer u voor een Valtra machine kiest, kunnen aan zowel 
uw tractor dromen als uw echte, unieke eisen worden voldaan. 
Valtra Unlimited betekent uw persoonlijke tractor, helemaal 
gebouwd volgens uw specificaties met het design en comfort dat 
u nodig heeft om te presteren onder alle omstandigdheden. Of 
u nu op zoek bent naar een tractor voor wegwerkzaamheden of 
gemeentewerken of als u op zoek bent naar specifieke opties voor 
landbouw of andere doeleinden, Valtra Unlimited is de manier om 
dat te bereiken. Het is uw ‘’working machine’’ met een reden.

Met Valtra Unlimited zijn de mogelijkheden 
echt oneindig. Wat heeft u nodig? Waar 
heeft u van gedroomd? Wij laten het 
gebeuren.

Een speciale kleur kan uw trekker een 
onderscheidende uitstraling geven 
die hoofden doet draaien. Of u nu een 
bepaald kleurenschema nodig heeft voor 
gemeentewerken en speciale autoriteiten 
of uw creativiteit de vrije loop wil laten 
gaan. Valtra Unlimited verzekert u dat 
uw behoefte worden vervuld. In de 
cabine kunnen Valtra Unlimited-tractoren 
worden uitgerust met duurzame lederen 
stuurwielen en stoelen van hoge kwaliteit 
die rijcomfort garanderen en het uiterlijk 

van de cabine een finishing touch geven. 
Binnenpanelen kunnen ook worden 
aangepast en zelfs speciale verzoeken 
kunnen snel worden uitgevoerd.

AF FABRIEK GEMONTEERD

Alle accessoires en apparatuur die door de 
Valtra Unlimited-studio zijn gemonteerd, 
worden gedekt door de fabrieksgarantie 
en we leveren ook alle onderhouds- en 
reserveonderdelen.

De accessoires en apparatuur beschikbaar 
via de Unlimited Studio bevat extra 
verlichting, centrale smering, muziek 
installaties en nog veel meer. 
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Min 4405 - Max. 4600 mm

G-SERIE TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

Zie de specificaties voor verdere motordata. BOOST vermogen is 
beschikbaarvoor veld- en transportwerkzaamheden (B5 en hogere versnellingen). 
Sigma Power is beschikbaar voor alle aftakaswerkzaamheden behalve 540e.

MODEL
HITECH • ACTIVE • VERSU

G105-G135

AFMETINGEN MET 540/65R38 + 440/65R28

Wielbasis [mm] 2550

Lengte (zonder fronthef) 4452

Transportlengte, met fronthef 4514

Hoogte, zonder Valtra Guide box [mm] 2805

Breedte, max. [mm] 2380

Draaicirkel [m] 4.36

Bodemvrijheid midden (mm) 443

Bodemvrijheid achter (zonder trekhaak) (mm) 460

Gewicht (volle tanks, + bestuurder)[kg] 5140

Gewichtsverdeling voor/achter [%] 41/59

Max. totaal gewicht [kg] 9500

Tankinhoud, basic [L] 200

Tankinhoud, stalen tank [L] 160

AdBlue, capaciteit [L] 21

Min. bandengrootte (achter SRI 750) 420/85R34 + 340/85R24

Max. bandengrootte (achter SRI 825) 600/65R38 + 480/65R28
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Min 1720 - Max. 2525 mm

105 - 135 PK

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

PK kW PK kW STD. BOOST

G105 105 78 110 82 440 470

G115 115 85 120 90 460 510

G125
ECO 115 86 125 93 518 555

STD 125 93 130 97 520 540

G135 135 100 145 107 550 560

Eigen werkgewicht  5140 kg

Max. totaal gewicht  9500 kg

Spatbord breedte:

A:  Bosbouw 1858
B:  Smal 2034
C:  Breed 2310
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MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

MOTOR

Agco Power motortype 44 MBTN-D5

Aantal cilinders 4

Motorinhoud, (liter) 4.4

Motorsnelheid bij max. vermogen [r/min] 2000

Nominale motorsnelheid [r/min] 2200

Motorsnelheid bij max. koppel [r/min] 1500

*G125 Eco-mode max. vermogen bij [r/min] 1750

*G125 Eco-mode max. koppel bij [r/min] 1250

Stationair toerental [r/min] 850

Laag stationair toerental (shuttle op P) [r/min] 700

Oliewissel interval (h) 600

Emmissieklasse Stage V

Uitlaatreinigingssysteem DOC + DPF + SCR

TRANSMISSIE

Aantal versnellingen 24+24R

Met kruipversnelling  48+48R, optie

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

Aantal powershift versnellingen / gebieden 6

STD snelheid bij 2200 r/min [km/h] 1.3 - 43

Topsnelheid 43 km/h bereikt bij [r/min] 1910

*EcoSpeed model, 43 km/h bereikt bij [r/min] 1640

Langzaamste kruipsnelheid bij 2200 r/min [km/h] 0.11

Geveerde vooras hydraulisch, optie

MODEL
HITECH ACTIVE VERSU

G105-G135

HYDRAULIEK

Hefvermogen achter (kN) 60

Hefvermogen volledig traject (kN) 50

Hefvermogen volledig traject (voor, kN) Optie, 30

Hydrauliek Open center Load Sensing

Pompcapaciteit (l/min) 100 110

Transmissie en hydrauliek zelfde olie

Aantal mechanische ventielen achter 2 of 3 --

Aantal elektrische ventielen achter -- 3 of 4

Aantal ON/OFF ventielen achter 1 optioneel

Aantal electrische ventielen voor 2,3 of 4

Beschikbare olie voor werktuigen (liter) 24, met overvullen 44

AFTAKAS

2 snelheden @ motortoerental (t/min) 540@1920 + 1000@1964

3 snelheden @ motortoerental (t/min), optie 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

3 snelheden + rijafhankelijke @ motortoerental  
(t/min), optie with GS ratio 29.23

Aftakas voor, motortoerental (t/min) 1000@1920

BEDIENINGEN

Valtra ARM STD --

Valtra SmartTouch -- STD

Valtra Connect Optie STD

Valtra Guide opties -- Optie
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. 
Changes possible - all rights reserved.

U krijgt elke dag te maken met extreme situaties.

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

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

Daarom vertrouwt u op Valtra.

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

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

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

is een wereldwijd  
merk van AGCO


