
Novi motorji s posodobljenimi sistemi za predelavo izpušnih sistemov pomenijo 
skladnost s predpisi emisijske stopnje V, ob tem pa so v novih motorjih povečani 
navori, izboljšani so servisni pogoji, še bolj priročna pa je sedaj dostopnost do filtrov za 
gorivo in olje. Večja je tudi moč pri modelih 4100 Multi in 4110 Multi

St. Valentin, 30.07.2021

Najbolje prodajani Steyrjevi seriji Kompakt in Multi in obenem najbolj vsestranski v Steyrjevi 
ponudbi sta sedaj opremljeni z novim 3.6 litrskim agregatom z na novo razvito napredno 
tehnologijo za obdelavo emisij stopnje V, ki prinaša tudi večje moči in navore.

Novi motor v seriji Multi

Uveljavljeni vsestranski traktor in specialist za alpsko kmetovanje, katerega značilnosti so 32x32 
prenos, nizko težišče, visoka kakovost izdelave “Made in Austria” je sedaj opremljen z novim 
3.6-litrskim štirivaljnim motorjem FPT F5. Agregat prinaša vse prednosti tehnologije skupnega 
voda, štiri ventile na valj v primerjavi z dvema v predhodnih modelih in večjo prostornino, kot 
pri predhodnih modelih. Kljub povečani prostornini ni sprememb v sami velikosti motorja ali 
pri hlajenju, kar omogoča traktorjem serije ohranitev kompaktnih dimenzij.

Poleg tega je dodatno izboljšan sistem za obdelavo emisij, ki združuje oksidacijski dizelski 
katalizator in sistem zmanjševanja emisij v eno enoto pod pokrovom, kar pomeni odlično 
vidljivost za upravljalca in prav tako odlične manevrirne sposobnosti. V modelih 4100 Multi in 
4110 Multi je nekoliko povečana tudi moč, vsi modeli pa se ponašajo s 5% povečanjem navora.
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Nadgrajena serija Kompakt

Kompakt je zasnovan kot lahek in fleksibilen traktor, ki obenem ponuja veliko koristnih lastnosti 
večjih traktorjev. Kompakt serija sedaj ustreza zahtevam emisijske stopnje V, s katerimi se 
ponaša novi FPT F5 3.6 litrski motor, ki je prav tako vgrajen v prenovljeno serijo Multi. Moči 
motorjev so sedaj večje, večji je tudi navor (do 10%, odvisno od modela), maksimalni navor 
pa je sedaj dosežen pri nižjih vrtljajih 1300 vrt/min, kar pomeni še manjšo porabo goriva od 
predhodnikov. Tudi v seriji Kompakt je sedaj vgrajena enaka enota za obdelavo emisij pod 
pokrovom, kar prav tako pomeni povečano vidljivost in okretnost traktorja. Izboljšano je tudi 
servisiranje in dostopnost do filtrov za olje in gorivo. 


