
YOUR WORKING MACHINE

VALTRA CONNECT – ALTID FORBUNDET
– FØLG MASKINENS PLACERING, YDEEVNE OG TILSTAND 
Valtra Connect er det optimale værktøj til maskinparkstyring og 
er udviklet til Valtra kunder og deres forhandlere. Fjernadgang til 
maskindata muliggør indsigt og beslutningstagning, der forbedrer 
driftseffektiviteten ved administration af maskinerne på den rigtige 
måde, på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted. 

Du kan befinde dig hvor som helst med en mobil enhed og have adgang til 
oplysninger som f.eks. geografisk position, brændstofniveau og -forbrug samt 
timer til service. Dette giver både dig og din autoriserede servicepartner det 
mest optimale indblik i status og effektivitet for den enk elte maskine og der-
med mulighed for bedste planlægning af f.eks. maskinens næste service.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder med Valtra Connect. 

Med venlig hilsen

REDUCER DRIFTSOMKOSTNINGERNE 
Reducer forbruget af brændstof og forbrugsstoffer 
ved at identificere muligheder for forbedring.

MERE ARBEJDSEFFEKTIVITET 
Opnå større produktivitet gennem logistikoptimering.

ØGET OPPETID 
Undgå de hyppigste årsager til nedetid, som kan 
være meget bekostelige på vigtige tidspunkter 
– f.eks. ved såning og høst.

Hos dit autoriserede Valtra serviceværksted er du sikret, at der bliver benyttet originale reservedele, og at fabrikkens anvisninger følges. Du vil 
derfor være dækket af vores garanti. Med originale dele fra AGCO Parts vil din Valtra stadig være 100% original efter reparation eller service.

© AGCO Limited 2022. På verdensplan leverer AGCO Parts originale reservedele til alle Valtra maskiner.

AGCO PARTS – DIN SIKKERHED FOR ORIGINALE RESERVEDELE

YOUR WORKING MACHINE

AGCO REMAN TIL VALTRA
STORT UDVALG AF 100% ORIGINALE VALTRA RESERVEDELE 
AGCO Reman produkter er originale dele, der via AGCO’s genan-
vendelsesprogram er komplet renoverede, og tilbydes til priser, der 
typisk er 30% lavere end priser på tilsvarende fabriksnye dele. Der 
er desuden ingen eller meget kort leveringstid: Hvis ikke vi har en 
AGCO Reman del på lager, kan den normalt skaffes til næste dag.  

Vores udvalg af Valtra Reman produkter omfatter alt lige fra udskiftnings-
motorer, koblinger og transmissioner til brændstofinjektorer, køling og 
elektronik – alt sammen dækket af minimum 12 måneders garanti.

Bevar den høje kvalitet og præstation fra Valtra. Ingen tvivl, ingen 
fejl, ingen risiko. Kontakt os, hvis du ønsker mere information om AGCO 
Reman produkterne. 

Med venlig hilsen

AGCO Reman programmet består af genanvendte 
originale dele, der er ekspertrenoverede til en kva-
litet, som var de nye. Udvalget omfatter alt lige fra 
udskiftningsmotorer og -transmissioner til injektorer 
og elektronik – alt sammen dækket af minimum 12 
måneders garanti. AGCO Parts tilføjer løbende nye 
dele og enheder til programmet. Du kan altid være 
sikker på, at en AGCO Reman del er 100% original 
og lever op til alle krav og specifikationer.

En økonomisk, sikker og original løsning fra din 
autoriserede Valtra forhandler.

Hos dit autoriserede Fendt serviceværksted er du sikret, at der bliver benyttet originale reservedele, og at fabrikkens anvisninger følges. Du vil 
derfor være dækket af vores garanti. Med originale dele fra AGCO Parts vil din Fendt stadig være 100% original efter reparation eller service.

© AGCO Limited 2022. På verdensplan leverer AGCO Parts originale reservedele til alle Fendt maskiner.

AGCO PARTS – DIN SIKKERHED FOR ORIGINALE RESERVEDELE

Valtec Gravens
Bramdrupvej 33 • 6040 Egtved
Tlf.: 75 55 42 66

Valtec Skanderborg
Låsbyvej 5-7 • 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 11 33


