NOVICE

NOVI PRENOS ZA STEYR PROFI

St. Valentin, 12. 11. 2017
Novi prenos S-ControlTM 8 je zdaj na voljo v družini STEYR-jevih standardnih modelov Profi. Ta
inovativni 8-stopenjski prenos powershift je najučinkovitejši v svojem razredu, ponaša pa se z
novimi funkcijami, ki olajšajo vsakodnevno delo na kmetiji. 6156 Profi CVT se je pridružil družini
Profi CVT kot novemu vodilnemu izdelku. Ima nov 6-valjni motor, ki razvija 145 konjskih moči.
Funkcije dela in prenosa prednjega nakladalca na novem profilu so bile zelo izboljšane.
Najbolj učinkovit prenos v svojem razredu.
Standardni Profi modeli uporabljajo nov prenos S-ControlTM 8. Ta inovativen 8-stopenjski prenos
ima skupno 24 prestavnih razmerij v treh skupinah, naprej in nazaj. Ima tudi vrsto samodejnih
funkcij, zaradi katerih je traktor še bolj učinkovit in znatno izboljša udobje vožnje. Pri porabi goriva
samo 258 g/kWh v voznem ciklu DLG PowerMix je novi Steyr Profi 4145 najučinkovitejši v svojem
razredu. Skupina prenosa A je posebej nastavljena za vlečenje, ki pokriva hitrost vozila do 10,7
km/h. Skupina prenosa B je namenjena obdelavi polj, pašo in uporabi sprednjega nakladalnika,
s hitrostmi med 4,3 do 18,1 km/h, v tej skupini lahko traktor lahko deluje s polnim plinom brez
prekinitve navora. Za vožnjo po javnih cestah je namenjena skupina prenosa C. Na polju se
uporablja samodejno vseh 8 prestavnih razmerij v skupinah A ali B. Transport po cestah se
izvaja s 16 prestavnimi razmerji skupin B in C. Za gojenje zelenjave ali zimske naloge je na voljo
možnost plazečih hitrosti z 48 x 48 prestavnimi razmerji.
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Unikatne funkcije prenosa.
Kadarkoli potrebujete več moči, lahko v načinu Samodejno uporabite funkcijo za pomoč pri
vožnji po strmem cestišču. Power Shuttle preprečuje izgubo pogona ob spremembi vožnje izven
cestišča, medtem ko S-Stop II olajša zaustavitev na cestnih križiščih ali pri zlaganju bal s čelnim
nakladalcem. Ko voznik nežno pritisne zavoro, se traktor počasi premika naprej. Ob vsakem
zaviranju sistem S-Stop II samodejno poskrbi za funkcijo sklopke. Potem, ko sprostite zavorno
stopalko, se Steyr Profi takoj ponovno popolnoma “posveti delu”. Tako lahko upravljate gibanje
traktorja do centimetra.
Novi 6-valjni motor v družini Profi CVT.
V seriji STEYR’s Profi je 15 modelov. Najnovejši dodatek je njegov novi vodilni model, 6145
Profi, s 6-valjnim, 6,7-litrskim motorjem, ki razvije moč 145 KM. Na voljo bo od tretjega četrtletja
leta 2018. Koncept motorja Steyr Ecotech je skupna značilnost vseh teh modelov. Zahvaljujoč
okolju prijaznemu Hi-eSCR sistemu na 4,5-litrskem 4-valjnem (116 do 145 KM) in 6,7-litrskem
6-valjnem turbo dizelskem motorju z vbrizgavanjem goriva po skupnega voda, traktorji izpolnjujejo
okoljevarstvene zahteve stopnje IV standardov emisij izpušnih plinov EU, so zelo ekonomični in
zagotavljajo dolgoročno ekonomično gospodarjenje. 6-valjni motor ima 145 KM in 650 Nm pri
1500 vrtljajih na minuto, s funkcijo Power Plus pa omogoča dodaten dvig moči na 175 KM in 740
Nm. Profi je na voljo v treh različicah: Profi Classic s štirimi mehanskimi distributorji, Profi in Profi
CVT s štirimi elektronskimi distributorji. Motor potrebuje vzdrževanje vsakih 600 obratovalnih ur.
Pri porabi goriva 276 g/kWh, 4145 Profi CVT seže v sam vrh v svojem razredu.
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