
      

VALTRA.DK
Valtra® er et globalt brand fra AGCO

*Valtra Care er altid inkl. på din landbrugstraktor og er din garanti for 4 års fuld tryghed med lav selvrisiko.  
Se mere på Valtra.dk. Alle priser er ex moms. Der tages forbehold for trykfejl. Maskiner kan være vist med ekstra udstyr.  

Tilbuddet gælder i perioden 01.04 2020 – 30.06 2020.

Lige nu får du en af vores 
trækdyr med mere end 
195 heste og 7,4 liter ren 
AGCO Power under hjelmen, 
så du er sikker på at komme 
i marken for fuld kraft.
Pris fra

kr. 669.000,-

VALGET ER 
ENKELT

Skal du have endnu mere komfort? 
Så opgradér til vores komfortpakke: 
• Luftaffjedret foraksel 

• Mekanisk kabineaffjedring

• LED lyspakke 

• Luksus sædepakke  
inkl. passagersæde 

• 650/65R42 + 600/65R28 dæk

Nu kun 

kr. 41.000,-

CONNECT
TRACTOR DATA, INFORMATION 

AND SERVICES.

CARE
FACTORY  EXTENDED  

WARRANTY.

GO
MAINTENANCE  

CONTRACT.

PEACE OF MIND.
IN YOUR HANDS.

CARE & GO
CONNECT

Kontakt din nærmeste Valtra forhandler, og hør mere om din næste Valtra.

Husk Valtra Care altid er inklusiv på din Valtra traktor. 
Så skal du ikke bekymre dig om driftssikkerhed*



      

VALTRA T194 
ACTIVE
Vores T194A er udstyret med 7,4 ltr.  AGCO Power 
motor - 195 - 210 HK med boost - 160 ltr.  hydraulik-
pumpe - Powershift transmission - 
Løftekapacitet 95 kN - 600 timers serviceinterval.

VALTRA CONNECT
Med Valtra Connect kan din Valtra-servicepartner 
forudse vedligeholdelses- behov og reagere hurtigere  
for at løse mindre problemer og du kan undgå ekstra 
besøg hos dit autoriserede servicecenter.

Du får lige nu Valtra Connect med gratis i 3 år.

VALTRA CARE
Valtra Care altid er inklusiv i prisen når du køber en 
Valtra traktor*
• Lavere selvrisiko end en traditionel maskinkasko
• Dækker skader, der normalt ville være dækket af  

den 12 måneders reklamationsret. 
(Dog ikke sliddele eller Unlimited udstyr)

• Vores 1+3/4000 timer er din tryghedsgaranti.  
Så skal du ikke bekymre dig om driftssikkerhed.

VALTRA GO
Kontakt din forhandler og hør mere om:
• Fast pris på service
• Fast lav rente

* Valtra landbrugstraktor, eneste betingelse er at traktoren serviceres på et autoriseret Valtra værksted.


