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Valtra S352
Het beursmodel is ieder jaar al een speciaal model, dit jaar is het 25ste beursmodel
voor de 30ste landbouwminiaturenbeurs nog specialer. De trekker en bijbehorende
machines in zilverkleur en zwart maken het tot een bijzonder jubileummodel.

ALBERT JAN KAMPHUIS
FOTO’S: JAN GROOT JEBBINK
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De Valtra S en machines, de Holaras kuilverdichtingswals en Holaras maisschuif zijn gebaseerd op Siku
modellen. Dit jaar presenteert de beurscommissie
een heel verrassende uitgave van het beursmodel.
De volledige lijst met de aanpassingen t.o.v. de ‘standaard’ Valtra S en Holaras Stego wals en Holaras
M.E.S. maisschuif van Siku ziet er als volgt uit:
01 Type Valtra S352
02 Kentekenplaat 20-GV-18
03 Rondom dubbellucht
04 Wielgewichten in de achterwielen
05 Stekker front in zilverkleur
06 Hydrauliekaansluitingen front blauw
07 Hydrauliekaansluitingen achter blauw
08 5HȵHFWRUHQRSGHDFKWHUDV
09 Afgeknotte driehoek
10 Achterlichten gekleurd
11 Bedieningsknoppen (op spatborden) gekleurd
12 Stickers binnenkant spatbord mee gekleurd, met tekst
13 Stickers op achterzijde onderkant cabine
14 AdBleu tankdop blauw
15 Wielnaven zwart
16 Wielmoeren in zilverkleur
17 Bovenzijde traptreden in zilverkleur
18 Zwart afgetekende trap aan rechterkant
19 Spatbordbevestiging voor in zilverkleur
20 Stickers op de motorkap
21 Holaras verdichtingswals in matzwart en grijs met stickers
22 Holaras mais egalisatieschuif in matzwart en grijs met stickers
23 Delen onder motorkap mee gespoten
24 Stickers onder de motorkap
25 ‘L.C.N. Zwolle 2018’ aan onderzijde van het model
26 Unieke nummering
27 Doos mat zilverkleurig met opschrift 25ste
beursmodel en 30ste beurs
28 25ste in lauwerkrans

CABINE BUITENZIJDE
29 GPS met antenne op dak
30 Ventilatierooster op dak zwart
31 Bevestiging zwaailampen zilverkleurig
32 Uitlaat zilverkleurig
33 Voorzijde raamstijlen in zilverkleur
34 Ruitenwissers zwart
35 Scharnieren zwart
36 Handgrepen zwart
37 50 km sticker
38 Spiegels glanzend
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BINNENZIJDE CABINE
39 Binnenspiegel
40 Beeldscherm
41 Handgrepen mee gespoten
42 Hond met zwarte vlekken
43 &KDXHXUPHW]ZDUWKDDUHQEDDUG
44 &KDXHXUPHWURGHRYHUDOOPHWȆ9ȇRSERUVW]DN
en ‘L.C.N.’ op de rug
45 Valtra logo op stuurwiel
46 Pedalen gekleurd, gaspedaal oranje
47 Stoelen gekleurd met ‘Valtra’ in de rugleuning
48 Dashboard sticker
49 Bedieningspaneel in diverse kleuren
50 Kleuren op zijkant spatbord

In de rubriek Seizoensmachines (blz. 62 t/m 64) gaan we nog
wat verder in op de Holaras wals en maisschuif.
De foto's zijn van het prototype en kunnen dus op details afwijken van het werkelijke beursmodel. Het beursmodel is tijdens
de openingstijden van de beurs op 17 en 18 november voor
€ 35,00 te koop bij de L.C.N.-stand. Zie ook Beursnieuws voorin
deze Agritoy (blz. 5) voor aanvullende informatie.
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