STYR DIN
N SERIES
Valtra SmartTouch har tagit användbarheten till en ny nivå.
Den är mer intuitiv än din Smartphone. Inställningarna är
lättillgänglig genom bara två klick eller svep och all teknik
är integrerad i det nya formatet: Autostyrning, ISOBUS,
Telemetri, AgControl och TaskDoc.
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Lättnavigerad menystruktur.

Logisk uppsättning av inställningar med
svepgester. Alla inställningar lagras
automatiskt i minnet.

Intuitivt sätt att sätta upp inställningar
med stora reglage och lättbegripliga
funktioner.
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Du kan styra vilken hydraulisk service
från vilket reglage som helst, inklusive
hydraulventiler (fram och bak), lyft (fram
och bak) eller frontlastare.

Enkelt att konfigurera arbetslamporna från terminalen. Strömbrytare för
arbetslampor i armstödet med strömbrytare för varningsljuset.

Profiler för användare och redskap som
enkelt kan ändras från valfri skärmmeny.
Alla ändrade inställningar kommer att
sparas i den valda profilen.
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N Serien / 115 - 201 hk
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MULTIFUNKTIONELL SPAK
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Gummihandtag: Med förstklassigt material är
körspaken ergonomisk, lättanvändbar och
bekväm.
Ergonomisk design: Designen gör det möjligt
för enkel spakrörelse i alla fyra riktningar.
Knappområdet i tummens naturliga position.
Designen hos knapparna och strömbrytare har
skapats baserat på en funktionalitet. Därför
ser knapparna ut på olika sätt beroende på
funktionen. Exempelvis har vippströmbrytaren
för den bakre trepunktslyften en
snabbsänkfunktion för snabb markisättning.
Tre programmerbara minnesknappar för alla
traktorfunktioner (U-pilot). Exempelvis M1 för
att lägga till marschfart och M2 för att sänka
den.
Två linjära spakar för att styra hydrauliken.
Säker användning: Du kan vila tummen på
området mellan knapparna utan att behöva
hålla fingret på knapparna Ram omkring de
linjära spakarna förhindrar felaktig användning.
Tydliga, enkla linjer: Enkla, tydliga linjer ger
maskinen en lugn, stadig look och förbättrar
användbarheten.
Framåt/bakåt-spak vid körspaken.
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SKÄRM
8.

Inga ytterligare skärmar krävs – skärmarna på
Auto-Guide och säkerhetskameran är integrerade i SmartTouch-skärmen.

JOYSTICK
9.

Ergonomiskt placerad hydraulisk joystick är
nu försedd med ett 3.e reglage för hydraulik
ovanpå.

KNAPPAR & BAKRE LYFT

10. Knappar: Konkav/konvex form gör det enklare
att snabbt hitta ofta använda knappar.
11. Bakre lyft: Den lättanvändbara begränsaren gör
det möjligt att utföra extremt små justeringar
på den bakre trepunktslyften.

DESIGN

12. Armstödets funktionella struktur ger ett bra
grepp i svår terräng. Alla funktioner går enkelt
att komma åt tack vare den logiska layouten
och armstödet ger god support för minskad
spänning i händerna. Placeringen av PTO-reglagen minimerar risken för oavsiktligt bruk.
13. Klädsel: Alcantara-klädsel. Förrådsutrymme
under höljet.
14. Designad i Finland

