
Power Partner  

VERBREEDT UW HORIZON

DE PANORAMACABINE 
VAN VALTRA

NL



Bij de panoramacabine van Valtra kunt u kiezen uit drie 

spatborden; Het optionele 2150 spatbord, het standaard 

2280-2550 verstelbare spatbord en de nieuwe 2150s met 

afneembaar gedeelte aan de rechterkant.



DE VALTRA PANORAMACABINE IS 
ONVERGELIJKBAAR

De Valtra panoramacabine is ontworpen voor betere effi ci-
entie en meer veiligheid bij werk waarbij goed zicht vereist 
is dicht bij de tractor. Onbelemmerd zicht is vooral nodig bij 
het werken in nauwe ruimtes in de stad en op de boerderij, 
evenals in het bos. De nieuwe  cabine verhoogt de veelzij-
digheid van uw Valtra-tractor op een unieke nieuwe manier.

VALTRA À LA CARTE IS OPNIEUW UITGEBREID 
MET EEN KEUZE UIT TWEE NIEUWE CABINES

Bekijk de nieuwe cabines  en zie hoe 
ze uw horizon verbreden online op
www.valtra.nl

PANORAMACABINES

DE PANORAMACABINE 
IS LEVERBAAR OP DE 
VOLGENDE MODELLEN:

VALTRA N82 HiTech
VALTRA N92 HiTech
VALTRA N101 HiTech
VALTRA N111e HiTech
VALTRA N121 HiTech
VALTRA N141 HiTech

Voor ons betekent ‘op maat gemaakt’ dat we echte alternatieven bieden en u de gelegen-
heid geven om alleen de uitrusting te kiezen die u nodig heeft voor uw werk. Als u samen 
met uw Valtra-dealer de specifi caties van uw tractor bepaalt, krijgt u precies die tractor die 
u nodig heeft. Elke Valtra-voorziening is individueel en voldoet aan uw specifi eke eisen. 
Op deze manier wordt elke Valtra-tractor een productieve en betrouwbare partner voor 
zijn eigenaar. Geen enkele andere tractorfabrikant biedt zulk ver doorgevoerd maatwerk.



Naast de nieuwe panoramacabine biedt Valtra de optimale 
banden, een kleur naar keuze, voorladers, een standaard 
of draaiende LH LINK fronthef, TwinTrac achteruitrijsysteem, 
voorasvering en cabinevering, allemaal gemonteerd af 
fabriek.

Het uitstekende zicht van de panoramacabine zorgt voor 
veilig en makkelijk werken in nauwe ruimtes. Een grote 
ruitenwisser houdt onder alle omstandigheden de voorruit 
schoon. Beter zicht verhoogt de effi ciëntie. Bijvoorbeeld 
maaien en straten vegen worden heel eenvoudig als u 
onbelemmerd zicht heeft op het werktuig. Uitstekend zicht 
alleen is echter niet genoeg. Functionele ergonomie en 
optimaal geplaatste bedieningsorganen zorgen onder alle 
omstandigheden dat u met goed resultaat kunt werken. 
Bij het rijden in de bebouwde kom verbetert goed zicht de 
effi ciëntie van het werk aanzienlijk en vermindert het de 
risico’s. 

HOU ALLES IN HET OOG

De ergonomisch geplaatste 

en eenvoudig te gebrui-

ken bedieningsorganen in 

combinatie met uitstekend 

zicht zorgen voor maximale 

effi ciëntie en veiligheid.



DE PANORAMACABINE 
IS IDEAAL VOOR ALLERLEI 
WERKZAAMHEDEN EN U 
WERKT ER EFFICIËNTER MEE

De nieuwe panoramacabine maakt uw werk makkelijker 
overal waar beter zicht belangrijk is. De cabine is bijvoor-
beeld ideaal voor werk in nauwe ruimtes op de boerderij. 
Daardoor werkt u effi ciënter en het gebruik van werktuigen 
is veiliger en eenvoudiger dankzij het betere zicht.





De nieuwe panoramacabine biedt uitstekend zicht naar de 
rechterkant van de tractor, naar boven en achteruit naar 
boven. De cabine verbetert de werkomstandigheden voor 
alle taken waarbij uitstekend zicht nodig is. De cabine is 
uniek op de markt met zijn ongeëvenaarde zicht in alle 
richtingen. En Valtra is de enige die de panoramacabine 
kan leveren in combinatie met het Twin-Trac achteruitrijsys-
teem. Met elkaar zorgen deze kenmerken voor ongekende 
effi ciëntie, ongeacht in welke richting u werkt.

BEKIJK WAT DE NIEUWE PANORAMACABINE 
KAN BIEDEN ONLINE OP 

WWW.VALTRA.NL

Met hun vermaarde betrouwbaarheid, veelzijdigheid, lange 
levensduur en Scandinavische traditie zijn Valtra-tractoren 
superieur omdat ze speciaal worden ontworpen voor elke 
individuele klant en omdat ze zijn gemaakt om te kunnen 
werken in het meest vijandige klimaat en de hoogste pres-
taties te kunnen leveren onder de zwaarste werkomstan-
digheden. Valtra wil in de eerste plaats een betrouwbare 
partner zijn door producten te leveren van hoge kwaliteit, 
met concurrerende technologie samen met ongeëvenaar-
de service en ondersteuning om zo het hoogste niveau van 
klanttevredenheid te bereiken.

NIEUWE PANORAMACABINE, 
BETER ZICHT IS ER NIET



AgriTech B.V.
Hessenweg 164
NL 3791 PM ACHTERVELD
T +31 (0) 342 459 490
F +31 (0) 342 459 499
E info@agritech.nl
www.valtra.nl

Valtra  is a worldwide brand of AGCO. 
Changes possible – all rights reserved. Some of the tractors 
pictured in this brochure feature optional equipment. 

AGCO, Your Agriculture Company, is a premier manufacturer of agricultural equipment, providing high-tech solutions for professional farmers feeding the world. 
The company is dedicated to delivering superior customer service, innovation and quality. AGCO products are distributed in more than 140 countries worldwide.
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