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Traktortester 2019

 

● Lindner Lintrac 110
● Zetor Crystal HD 170-1

● JCB Fastrac 4220 
Nordic Edition

● Valtra A 84SH
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Varsågod – en utgåva exklusivt för ATLs prenumeranter
INNEHÅLL:

LINDNER LINTRAC 110: 
SVÄNGER PÅ EN FEMÖRING � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

ZETOR CRYSTAL HD 170-1: 
LÄTTKÖRD MEN BRISTER I FINISHEN � � � � � � � � � � 6

JCB FASTRAC 4220 NORDIC EDITION: 
GÖR SIG BÄST PÅ VÄGEN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

VALTRA A 84SH: 
POPULÄR I SKOGEN� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Ansvarig utgivare: Annika R Hermanrud 
annika.r.hermanrud@lrfmedia.se

Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare 
publicerats i ATL och på www.atl.nu under 2019.

Bakaxeln på Lindner 
Lintrac 110 styr 20 grader 

åt vardera hållet. 
FOTO: HANS DAHLGREN

Läs fler traktortest

Klicka på bilden till vänster 
eller skanna QR-koden för att 

läsa tidigare traktortest.

https://d25hxy2v4kkcc2.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/17114810/Tema-Traktortest.pdf
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Svänger  
på en femöring
Lindner Lintrac 110 är traktorn som tar sig fram nästan 
överallt. Bakaxeln kan styra 20 grader åt vardera hållet. 
Det ger traktorn unika egenskaper att manövrera  
i trånga utrymmen.

Med fyrhjulsstyrningen 
svänger traktorn runt på 
ytor som verkar omöjliga. 
Vändcirkeln minskar med 
nästan 3 meter ner till  
under 7 meter.   
FOTO: HANS DAHLGREN 
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Lindner är den enda tillverkare som erbjuder  
fyrhjulsstyrning kombinerat med steglös transmission. 
ATL har tittat närmare på den största modellen,  
Lindner Lintrac 110, och hittat en traktor med hög 
finish och som praktiskt taget svänger på en 
femöring.

Lindner använder en fyrcylind rig Perkinsmotor med en 
cylindervolym på 3,4 liter som kraftkälla. Med Common-
rail insprutning och partikelfilter uppfylls avgasnormer 
enligt steg 3b. Motorhuven lyfts undan i ett stycke och 
medger god åtkomlighet. Det går att dra ut oljekylaren,  
vilket underlättar rengöring av motorkylare och laddluft-
kylare.

Den steglösa ZF-transmissionen har två hastighets-
områden, 0 till 20 och 0 till 40 kilometer i timmen, som 
växlas med en knapp på armstödet. Förhållandet mellan 
motor och transmission kan ställas i fyra lägen där hastig-
heten sedan styrs med körpedal. Två hastigheter kan spa-
ras i farthållarminnet. Kraftuttaget har fyra varvtal med 
ekonomiläge för både 540 och 1 000 varvs kraftuttag.

Har fyra styrsätt
Bakaxeln kan styra 20 grader åt vardera hållet. Det ger 
traktorn unika egenskaper att manövrera i trånga utrym-
men. Det finns fyra styrsätt: framhjulsstyrning, fyrhjuls-
styrning, vändtegsstyrning och krabbstyrning. När alla 
hjul styr minskar vändradien med ungefär 1,5 meter. Det 
låga byggsättet gör att traktorn klarar sidolutningar på 60 
procent, med dubbelmontage upp till 80 procent.

Traktorn har lastkännande hydraulik och elstyrda  

hydraulventiler. Standardflödet är 88 liter per minut och 
som tillval finns 100 liter per minut att tillgå. 

Inte för tunga redskap
Joysticken manövrerar frontlyften och frontlastaren  
med paddelreglage för de bakre hydrauluttagen. Flöde och 
timerfunktion kan ställas individuellt. Lyftkraften i tre-
punkten på 4 900 kilo skvallrar om att det inte är en trak-
tor för tunga burna redskap. Det är som redskapsbärare 
och frontlastartraktor som traktorn kommer till sin rätt.

Att traktorn är låg gör insteget bekvämt. Dörren öppnar 
också ordentligt. Utrymmet i hytten är naturligtvis be-
gränsat och svängbar förarstol är uteslutet. Men det känns 
trots detta inte trångt och sikten är god. Fler funktioner på 
armstödet hade varit önskvärt. Det känns lite omodernt att 
behöva sträcka sig ut mot innerskärmen för många av de 
reglage som används ofta. 

Tar sig fram överallt
Med fyrhjulsstyrning och kompakta yttermått är det en 
traktor som tar sig fram nästan överallt. Med steglös trans-
mission och lastkännande hydraulik skulle den kunna vara 
ett alternativ till en mindre hjullastare eller kompaktlasta-
re på många gårdar. På köpet får man ju en steglös traktor 
som kan användas till annat.

För de som tycker höjden är ett bekymmer, till exempel 
för att röja snö på cykelvägar med låga tunnlar, så finns 

traktorn med lågprofilshytt där totalhöjden ligger 
under 2,4 meter.

Anders Nilsson 

040-601 64 95  red@atl.nu

FAKTA Lindner Lintrac 110
Grundpris: 904 000 kr

Provkört ex: 1 092 000 kr

Teknik (standardutförande)

Motor: Perkins 854E-E34 TA

Antal cylindrar/volym: 4/3,4 l

Maxeffekt (enl Iso14396):  
83 kW/113 hk

Max vridmoment: 450 Nm/1 400 rpm

Transmission: Steglös, två hastighetsområden.

Kraftuttag: 540/750/1 000/1 400 varv/min

Hydraulik: 88 (100) liter/min

Trepunktslyft, lyftkraft: 4 900 kp

Vikt (ca): 4 370 kg

Längd: 3 530 mm

Höjd: 2 640 mm

Hjulbas: 2 325 mm

Volym bränsletank: 110 liter 
 

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 
den unika traktorn arbeta.

▼

När huven öppnats  
är motorn helt frilagd.

https://www.atl.nu/teknik/traktorn-lindner-lintrac-110-tar-sig-fram-nastan-overallt/
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Pris tillbehör

Styrande bakaxel: 62 000 kr

Fjädrande framaxel: 50 000 kr

Frontlyft plus kraftuttag: 60 000 kr

Hydraulisk hitch: 16 000 kr

Garanti & service

Två års garanti. 5 års maskinskadeförsäkring.

Oljebyte motor: 500 timmar

Oljebyte hydraulik och transmission: 1 000 timmar

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 38,7

Kronor per hästkraft: 8 000

Kronor per kilo traktor: 206 (Beräknat på max-
effekt och pris i grundutförande.)

Plus

Kompakta yttermått.

Liten vändradie.

Bekvämt insteg i förar-
hytten.

Tyst förarhytt.

Minus 

Bränsletankens rymd

Få funktioner i armstöd,  
tyvärr sitter många av reg-
lagen i stället på traktorns  
innerskärm.

Ingen svängbar förarstol.

Traktorn klarar med sin låga tyngdpunkt lutningar på  
60 procent (översta bilden). Något för klippning av buller-
vallar och annat. Bakaxeln styr 20 grader åt vardera  
hållet (undre bilden).

Med den låga hyttprofilen är det extra viktigt med ett  
rejält takfönster för frontlastare (övre bilden). Traktorn 
har rejält med led belysning fram och bak (undre bilden).
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Lättkörd  
men brister 
i finishen

Zetor Crystal HD 170-1 hade kunnat jobba mer  
på detaljerna. Men traktorn är trevlig och räcker  
bra för många användare.

Zetor är med Crystal tillbaka  
med 6-cylindriga traktorer med  

betydligt rundare former än 1970- 
och 1980-talens föregångare.  

FOTO: HANS DAHLGREN
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Med Crystal är Zetor tillbaka med sexcylindriga  
traktorer, dock långt ifrån det kantiga utseende som 
utmärkte föregångarna från 1970- och 1980-talen. 
ATL har provkört Crystal HD 170, en lättkörd  
gedigen traktor men med en del missar i finish  
och detaljarbete.

Zetor Crystal har sexcylindriga motorer från Deutz med 
en cylindervolym på 6,1 liter. Den maximala effekten på 
HD 170 är 171 hästkrafter med ett maximalt vridmoment 
på 740 newtonmeter. Avgaskrav enligt steg 4 uppfylls med 
EGR, dieselpartikelfilter och SCR-katalysator. Motorhu-
ven kan öppnas i ett stycke och frilägger därmed luftfilter 
och kylpaketet. Här är rengöringen inte optimal eftersom 
det endast är kondensorn som kan dras åt sidan. Även om 
det finns avstånd mellan kylarna blir det svårt att få allt 
helt rent. 

Lätt att komma i gång
Växellådan är helmekanisk med en trestegad powershift, 
kompletterat av en femstegad synkroniserad växellåda och 
hög- och lågväxel. Detta ger sammanlagt 30 växlar i båda 
riktningarna. Växellådan har Eco-läge och 40 kilometer i 
timmen nås vid 1 700 varv per minut. Det är lätt att kom-
ma i gång och traktorn växlar lugnt och distinkt. 

Manövrering av powershiften sker med knappar  
på växelspaken, där också en knapp för frikoppling finns. 
Fram-/bak reglage med neutralläge sitter på rattstången. 
Tyvärr överlappar inte powershiften över stegväxlarna  
och tre kopplingsfria steg känns i minsta laget. Traktorn 
har 540 och 1 000 varvs kraftuttag med Ecoläge för båda. 
Det mesta inklusive bromsar manövreras med hjälp av 
tryckluft.

En kugghjulspump med ett pumpflöde på 85 liter per 

minut är kanske inte mycket i den här storleksklassen. 
Men ska traktorn inte köras med hydraulikkrävande red-
skap så kan det inte bli enklare och driftssäkrare. Elektro-
niskt manövrerad trepunktslyft och elhydrauliskt manöv-
rerade hydraulventiler från Bosch andas också drifts-
säkerhet.

Irriterande reglage
Lyftkraften på 8,5 ton räcker för de flesta arbetsuppgifter. 
Irriterande är att paddelreglagen för hydraulventilerna 
stannar kvar i inkopplat läge med risk för att pumpen går 
på överströmning och slits med ett öppet hydraulsystem. 
Joystick och mittmonterade hydraulventiler finns för 
frontlastare eller frontlyft.

Det är enkelt att ta plats i förarhytten och man sitter  
bra. Att armstödet saknar reglage känns till en början lite 
ovant men ger samtidigt generösa möjligheter att svänga 
runt förarstolen i båda riktningar. 

Tydlig grafik
Reglagen sitter inom bekvämt räckhåll trots att de är  
placerade på skärmen. Instrumenteringen består av en 
färgdisplay som är väldigt tydlig i sin grafik och enkel  
att avläsa.

Sammanfattningsvis sticker Zetor Crystal inte ut  
med den senaste tekniken. Däremot är det en trev-

lig lättkörd traktor som räcker för många an-
vändare. 

Hade man sedan tagit tag i detaljarbetet 
med elkablar som riskerar att skava och 
självskärande skruvar som sticker ut hade 
resultatet varit riktigt bra.

Anders Nilsson

010-184 40 97  red@atl.nu

FAKTA  Zetor Crystal HD 170
Grundpris: 1 045 000 kronor

Pris provkört ex: 1  118 000 kronor

Teknik (standardutförande)

Motor: Deutz TDC 6.1 L6 (steg 4)

Antal cylindrar/volym: 6/6,1 l

Max effekt (enl 2000/25/EC): 126 kW/171 hk

Max vridmoment: 740 Nm/1 500 rpm

Transmission: 30 x 30, kopplingsfri fram/back

Kraftuttag: 540/540E/1000/1000E

Hydraulflöde: 85 (plus separat styrpump) liter per 
minut.

Vikt: 5 500 kilo

Tillåten totalvikt: 10 000 kilo

Längd: 5 410 mm

Höjd: 3 040 mm

Hjulbas: 2 850 mm

Standarddäck bak: 650/65 R38

Standarddäck fram: 540/65 R28

Volym bränsletank: 300 liter

Volym Adbluetank: 30 liter

Pris tillbehör

Frontlyft: 27 900 kronor

Frontkraftuttag: 29 900 kronor

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 

den lättkörda traktorn arbeta.

▼

https://www.atl.nu/atltv/search/atl/aCv_DMrrwrNfmcJ9Lpi3JQ?text=traktortest
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Garanti och service

2 års garanti.

Maskinskadeförsäkring. Upp till 7 år i samband med 
HCP Finans.

Oljebyte motor: 500 timmar

Oljebyte hydraulik: 1  000 timmar

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 32,1

Kronor per hästkraft: 6 111

Kronor per kilo traktor: 190

(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande.)

Plus

Bra placerade reglage och 
färgdisplay med enkel och 
tydlig grafik.

Driftssäker.

Minus

Svårt att rengöra luftfilter och 
kylpaketet.

Tre kopplingsfria steg känns  
i minsta laget.

Oskyddade elkablar.

Sikten är god och en bred dörr gör insteget bekvämt  
(övre bilden). Irriterande är att paddelreglagen stannar 
kvar i aktiverat läge. Är ingen timerfunktion aktiverad är 
det lätt att glömma bort och pumpen slits i onödan  
(undre bilden).

Powershiften manövreras med tryckknappar på stegväx-
elspaken (övre bilden). På framsidan finns en knapp för 
frikoppling av växellådan. Traktorn har inget armstöd med 
alla reglage placerade på den högra manöverpanelen (und-
re bilden). Allt är logiskt och lättanvänt.
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Gör sig  
bäst på 
vägen

JCB Fasttrac 4220  
är med sitt helfjädrade 
chassi en njutning att köra 
både på väg och i fält.

Traktorn har rejält med arbets-
belysning med 16 ljuspunkter 

som lyser upp arbetsområdet. 
FOTO: HANS DAHLGREN 
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FAKTA JCB Fastrac 4220 Nordic Edition
Grundpris: 1  769 031 kronor

Pris provkört ex: 2 198 482 kronor

Teknik (standardutförande)

Motor: Agco Power 66AWF (steg 5).

Antal cylindrar/volym: 6/6,6 l

Max effekt (enl 97/68 EC): 175 kW/235 hk

Max vridmoment: 950 Nm/1 450 rpm

Transmission: Steglös (Fendt), två hastighets-
områden.

Kraftuttag: 540/540E/1000/1000E

Hydraulflöde: 148 liter per minut.

Vikt: 8 340 kg

Tillåten totalvikt: 14 000 kg

Längd: 5 400 mm

Höjd: 3 000 mm

Hjulbas: 2 980 mm

Standarddäck bak: 710/60 R30

Standarddäck fram: 710/60 R30

Volym bränsletank: 390 liter

Volym Adblue tank: 45 liter

Pris & tillbehör

Frontkraftuttag: 51  186 kr

Hydraulventilpaket 4 bak/2 fram: 119 618 kr

Power beyond: 14  785 kr

Med sina 167 kilometer i timmen slog JCB nyligen 
nytt världsrekord i traktorkörning, och det är också 
på vägen som JCB Fastrac 4220 utmärker sig med  
en toppfart på drygt 60 kilo meter i timmen.  
Men ATL har även provat hur bra den fungerar som 
dragare i fält.

Fastrac har ett utseende och en utformning som sticker ut 
med lika stora hjul, fyrhjulsstyrning, mittmonterad hytt 
och ett helt avfjädrat chassi. För att inte den bakre tre-
punktslyften ska påverkas av fjädringsrörelserna, är denna 
monterad direkt på bakaxeln.

Motorn på 4220 är en 6,6-liters Agco Power-motor med 
en maximal effekt på 235 hästkrafter och ett vridmoment 
på 950 newtonmeter. En typiskt engelsk finurlig lösning är 
kylpaketet som fälls ut i ett stycke, ungefär som en tum-
stock.

Växlas mekaniskt
En egentillverkad fördelnings låda tillsammans med en ste-
glös Fendttransmission driver de separata fram- och bak-
axlarna. Den steglösa delen har två hastighetsområden 
som växlas mekaniskt. Bakaxeln har inkopplingsbar diff-
spärr medan framaxeln har spärr av klokopplingstyp. 
Traktorns bromsar manövreras med tryckluft, och släp-
vagnsbroms med tryckluft är standard. Tyvärr har inte 
bromskonstruktionen nått hela vägen fram med torra 
oskyddade skivbromsar. Här är en källa till framtida pro-
blem om traktorn ska rulla på leriga fält.

Stora hjul – smidig ändå
Traktorns fyrhjulsstyrning gör den smidig trots de stora 
framhjulen. Förutom de konventionella styrsätten finns 
möjlighet att låsa bakhjulen tills framhjulen når en viss 
styrvinkel. Mycket användbart för exempelvis plöjning, 
som vi provar traktorn i.

Att hytten sitter mitt på traktorn gör att hytten kan  
göras bred. Sidodörren öppnas också 90 grader och man 
kliver rakt in. Den rymliga hytten gör att förarstolen 
kan vridas rejält åt höger. Misstanken att sikten bakåt 
skulle påverkas negativt av att man sitter långt fram kom-
mer på skam. Det är inga problem att hålla uppsikt över 
plogen, och för att man ska se hitchkroken finns en  
kamera. 

Multifunktionsspaken är placerad på armstödet och 
manövrerar transmissionen. Men denna är även utrustad 
med tryckknappar för start av vändtegs automatik och väx-
ling av styrsätt för transmissionen. Inställningsdisplayen 
är placerad på högerdörren och används för inställningar 
för yttre hydraulik och transmission, men har en utform-
ning som känns omodern. Här ligger de flesta konkurren-
terna före.

Snålt hydraulflöde
Att en traktor av den kalibern snålar med hydraulflödet  
är en klar brist. 148 liter per minut är i minsta laget om 
man tänker att traktorn med stor sannolikhet kommer att 
användas med redskapskombinationer med högt flödes -
behov. Paddelreglagen till hydraulventilerna stannar irri-
terande nog kvar i aktiverat läge också när man använder 
tidsstyrningsfunktionen. 

Totalt finns fyra hydraulventiler bak och två 
fram.

Sikten bakåt är en positiv överraskning 
och det helfjädrade chassit gör att det är en 
njutning att köra både på väg och i fält. 
Vet man med sig att man kommer att  
köra mycket på väg och vill ha en traktor 
som sticker ut så är detta det perfekta  

valet.
Anders Nilsson

010-184 40 97  red@atl.nu

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 
den snabba traktorn i fält.

▼

https://www.atl.nu/atltv/atl/teknik/traktortest-jcb-fastrac-4220-som-dragare-i-falt/Rf0IA8Lymye0vh_OyXsKaA
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Garanti & service

Garanti: 1 år, möjligt att förlänga till 3 år och 8 000 
timmar.

Maskinskadeförsäkring: Tecknas via återförsäljare.

Oljebyte motor: 600 timmar (steg 5 motor)

Oljebyte transmission: 1 000 timmar

Oljebyte hydraulik: Testas vid 1 000 timmar, bytes 
vid behov.

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 35,5

Kronor per hästkraft: 7 528 

Kronor per kilo traktor: 212

(Beräknat på maxeffekt och 
pris i grundutförande.)

Plus

Förarhyttens luftfilter  
sitter lätt åtkomligt under 
vänster hyttdörr. 

Enkelt att rengöra kylpaketet 
som fälls ut i ett stycke.

Minus

De oskyddade torra  
skivbromsarna är utsatta.

Snålt hydraulflöde.

Liten display med svår-
manövrerad ålderdomlig  
mjukvara och grafik.

Eftersom hytten sitter mitt på traktorn behöver ingen 
hänsyn tas till bakhjulen och den erbjuder därför generösa 
utrymmen. Dörren kan också öppnas upp 90 grader vilket 
gör att man kliver rakt in.

Traktorn är välutrustad med tryckluftutrustning, ABS- 
bromsar för traktor och vagn, Isobusuttag, fyra hydrau-
luttag bak och Power beyond. Den bakre trepunktslyften 
sitter också monterad på bakaxeln och påverkas inte av 
fjädringen.
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Populär i skogen
Valtra A 84SH. Valtras A-serie  

är en storsäljare som gör sig särskilt  
bra i skogen framför en griplastare.

Med förarstolen vänd bakåt har  
man en riktigt bra arbetsplats för  
att manövrera griplastaren.  

FOTO: HANS DAHLGREN 



SIDA 13/15

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #14 TEMA: TRAKTORTESTER 2019

Valtras A-serie har genom åren varit den mest 
sålda traktorserien och toppat den svenska registre-
ringsstatistiken. ATL har provat den i den miljö där 
den kanske allra mest hör hemma, nämligen i skogen 
framför en griplastarkärra.

A-serien omfattar tre chassi storlekar. A 84 har det minsta 
av dessa chassier och en trecylindrig Agco Power-motor på 
3,3 liter. Under 2018 var det den enskilt mest registrerade 
modellen med 124 registreringar. 

Den maximala effekten är 85 hästkrafter med ett maxi-
malt vridmoment på 347 newtonmeter. Avgaskrav enligt 
steg IV klaras med dieseloxidationsfilter och SCR-teknik. 
Den korta nerdragna motorhuven gör att det är välpackat 
under huven. För att avgasreningen ska få plats har den pla-
cerats under förarhytten på höger sida. 

De kompakta yttermåtten har ett pris i form av ett sam-
manbyggt kylpaket som inte går att öppna för rengöring. 
Ett utdragbart nät som ska hålla smutsen borta har tyvärr 
för dålig passform för att utgöra ett ordentligt skydd.

Tolv växlar
Valtra A 84 har en helmekanisk synkroniserad växellåda 
med totalt tolv växlar fördelade på två grupper. Stegen 
mellan de högs ta växlarna känns besvärande stora när vi 
provar traktorn på väg med tillkopplad griplastarkärra. 

Det är priset för att sex av växlarna ligger mellan 4 och 
12 kilometer i timmen. Den kopplingsfria fram/back-
växlingen ändrar körriktning mjukt men ändå bestämt, 
och en finess är att aggressiviteten kan ställas med ett vred 
på instrumentpanelen. Kraftuttaget har hydraulisk  

inkoppling och två hastigheter, 540 och 540E.
En kugghjulspump som levererar 65 liter per minut 

räcker väl till för de flesta arbetsuppgifter traktorn kom-
mer att utsättas för. Hydraulreglagen är bekvämt vinkla-

de mot föraren. Trepunkten regleras elektroniskt 
med tydliga och välplacerade reglage. Lyftkraf-

ten på 3 ton är kanske i snålaste laget, och behö-
ver man mer får man ta steget upp till de fyrcy-
lindriga A-modellerna.

Rymlig förarhytt
Förarhytten är en trevlig bekantskap med ett  
brett insteg och stor öppningsvinkel för dörrarna. 
Den ställbara ratten viker undan väl och det är 
enkelt att ta plats i förarstolen. Sikten framåt är 
bra och det är inga problem att se lastaren i topp-
läge genom det stora takfönstret. 

Den provade traktorn är utrustad med vändbar 
förarstol och skogsutrustning. Det är enkelt att 
komma runt med stolen och det finns hyggligt 
med plats för fötterna med bakåtvänd förarstol. 
Interiören är ren och proper med en enkel men 

tydlig instrumentering. Den rymliga förarhytten 
har plats för ett rejält passagerarsäte.

Valtra A 84 är en trevlig bekantskap med en 
bekväm förarplats. Den som tänker använda den 
i skogen blir inte besviken. Med få plumpar i 
protokollet är det inte konstigt att den attraherar 

många köpare.
Anders Nilsson

010–184 40 91 red@atl.nu

FAKTA Valtra A 84SH
Grundpris: 604 000 kronor

Pris provkört ex: 786 880 kronor (inklusive lastare)

Teknik (standardutförande)

Motor: Agco Power 33 AWFC (steg IV)

Antal cylindrar/volym: 6/3,3 liter

Max. effekt (enl. Iso 14396): 63 kW/85 hk

Max. vridmoment: 347 Nm/1500 rpm

Transmission: 12+12, kopplingsfri fram/back

Kraftuttag: 540/540E

Hydraulflöde: 65 liter/minut

Lyftkraft: 3 000 kg

Vikt: 3 500 kg

Tillåten totalvikt: 6 200 kg

Längd: 4 078 millimeter

Höjd: 2 714 millimeter

Hjulbas: 2 250 millimeter

Standarddäck bak: 420/85 R34

Standarddäck fram: 13.6 R24

Volym bränsletank: 150 liter

Volym Adblue tank: 15 liter

Pris tillbehör

Bränsletank, stål: 12 700 kr

Skogspaket: 38 400 kronor

Klicka på pilen eller  
skanna QR-koden för att se 

traktorn i skogen.

▼

Griplastarens reg-
lage är väl placerade 
i kilen för bakrutan.

Enkel men tydlig  
instrumentering.

https://www.atl.nu/atltv/atl/teknik/valtra-a-en-skogstraktor-med-bra-sikt/UGk3409cLNwXdT_IOaUuFQ


SIDA 14/15

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #14 TEMA: TRAKTORTESTER 2019

Bakrutekil: 9 400 kronor

Frontlastare G3S: 68 200 kr (inklusive montering)

Anfästningssats: 23 600 kr (inklusive montering)

Garanti & service

2 års garanti, max 2 000 timmar.

Maskinskadeförsäkring 5 år.

Oljebyte motor: 500 timmar

Oljebyte transmission/hydraulik: 1  500 timmar

Nyckeltal

Kilo per hästkraft: 41,2

Kronor per hästkraft: 7 106 

Kronor per kilo traktor: 173

(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande.)

Plus

Rymlig förarplats.

Vändbar förarstol med  
bra utrymme.

Bra fram/back med ställbar 
aggressivitet.

Minus

Få växlar, särskilt i transport.

Dålig serviceåtkomlighet  
för kylarpaket.

Lyftkraften i trepunkts-
lyften.

Valtra A 84 var Sveriges mest sålda traktormodell under 
2018. ATL har tagit ut den i skogen, där många traktorer 
hamnar, för att se vad som gör den så populär. 

1. A 84 har en ren reglageplacering. Manöverknapparna 
har sin plats på högra sido stolpen. 

2. Den lilla ratten viker undan väl och gör det enkelt att 
vrida runt förarstolen.

3. I skogutrustningen, som traktorn är utrustad med,  
ingår detta uppfällbara fotsteg för den högra hyttdörren.

4. Med skogsutrustning ingår bränsletank i plåt i stället 
för plast.

1 2

3 4



Du som är ATL-prenumerant 
får alltid det här: 
 

4  Alla premiumartiklar – kvalitetsläsning på atl.nu

4  Extramaterial – fördjupning i ditt favoritämne  
 som t ex specialutgåvor inom jord & skog 
4  Nyhetsbrev – chefredaktörens bästa lästips

4  e-tidning 2 ggr/vecka kl 19 före tidningsdag

ATL PREMIUM
– vad är det?  

Har du ingen egen prenumeration?  
Prova ATL Premium digitalt gratis!   
Du får första månaden för 0 kr, därefter  

149 kr i månaden. Ingen bindningstid!  

Säg upp när du vill.    

PROVA GRATIS
www.Lrfmediashop.se/7908
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