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4100 EXPERT CVT ■ 4110 EXPERT CVT ■ 4120 EXPERT CVT ■ 4130 EXPERT CVT

TRAKTORJI
Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



EKSPERT NA VSAKEM POLJU.

Bodisi travinja, bodisi njiva, cesta ali dvorišče, Steyr Expert CVT  
zanesljivo opravi svoje delo.

Novi Steyr Expert CVT je vsestranski in okreten kot Multi, pa močan 
in udoben, kot Profi. Steyr Expert CVT združuje najboljše lastnosti 
obeh serij v kompaktni zasnovi in v 100-konjski segment prvič prinaša 
preizkušen in zanesljiv prenos Steyr S-Control™ CVT in sistem S-Tronic.

Za strokovnjake je dovolj dobro le najboljše.





OSREDOTOČEN NA UDOBJE

Popolno delovno okolje: Zahvaljujoč multifunkcijskemu naslonu za roko 
(multicontroller), ki prihaja iz večjih Steyr serij in prostorni kabini na štirih 
stebričih s približno 6m2 površine ponuja delovno okolje Steyrja Expert 
CVT najboljšo možno panoramsko preglednost, kot tudi ultimativno in 
brezkompromisno udobje.

IN ENOSTAVNOST UPRAVLJANJA





LASTNOSTI STROKOVNJAKA
Optimalna osvetlitev.

Paketi LED osvetlitev zagotavljajo izjemno vidljivost 
tudi potem, ko pade noč. Na voljo je do 16 LED 
delovnih luči s svetilnostjo 2000 lumnov na luč. Ko 
se znoči, Steyr Expert CVT spremeni noč v dan.

Odličen vtis.

Novi Steyr Expert CVT je tako zunaj kot znotraj 
impresiven. Kabina je privlačna, udobna, prostorna, 
multifunkcijski naslon za roko pa je ključni del 
izjemnega udobja in zmogljivega upravljanja.

Izpopolnjena avtomatizacija.

Sistem za izvajanje opravil pri obračanju na ozarah 
Easy-Tronic II vam omogoča popolno avtomatizacijo 
pri obračanju na poljih, kot tudi pri mnogih drugih 
opravilih. Sistem ISOBUS razreda III omogoča 
priključitev kompatibilnih priključkov in tako lahko 
še izboljšate nadzor in produktivnost pri delu.

Vedno korak pred drugimi.

Sprednja priključna gred s 1000 vrtljaji na minuto 
in sprednja hidravlika sta v celoti integrirana v 
podporni okvir sprednje osi novega Steyr Expert 
CVT. Obe komponenti je mogoče upravljati tudi 
iz sprednje strani traktorja s pomočjo dodatnih 
kontrol. Upravljanje sprednje dvigalke je opcijsko.



Resnična moč.

Preizkušeni in zanesljivi 4-valjni 4,5-litrski motorji 
FPT Industrial NEF vas pod pokrovom Experta CVT 
ne bodo pustili na cedilu. Motorji z močmi od 100 
do 130KM ustrezajo tudi evropskim okoljskim 
standardom stopnje V.

Brez prekinitev.

Elektronski kontroler S-Tronic omogoča hitrosti od 
0 do 40 km/h v načinu Eco, z maksimalnim navorom 
in z minimalno porabo goriva. Sistem aktivnega 
mirovanja omogoča, da se traktor varno ustavi tudi 
v strmih pobočjih, vrhunec učinkovitosti in udobja 
vožnje pa je preizkušeni brezstopenjski prenos CVT.

V dobrih rokah.

Robustna zadnja dvigalka (kategorija II ali III N) 
omogoča dvig do 5,600kg, v kombinaciji črpalke s 
pretokom 110 l/min pa omogoča tudi poganjanje 
težkih kultivacijskih priključkov brez pomanjkanja 
moči. Črpalka je vgrajena standardno z dvema 
mehanskima hidravličnima distributorjema, ki ju je 
opcijsko mogoče razširiti z dvema mehanskima ali 
dvema elektronskima distributorjema.

Visoki cilji z razlogom.

Novi Steyr Expert CVT je idealen za opravila s 
sprednjim nakladalcem. Vsa potrebna predpriprava 
za sprednji nakladalec je tovarniško vgrajena, 
vsak model pa je mogoče opremiti s sprednjim 
nakladalcem SF z nihajno roko, ki je bil ekskluzivno 
razvit za Steyr in ki ga je mogoče lahkotno upravljati 
preko joysticka na naslonu za roko.



MODEL PRENOS MOTOR
S-control™ 

CVT

brezstopenjski 
prenos

0-40 km/h

Največja moč po 
ECE-R1201)

(kW/KM)

Vrtljaji motorja
pri največji moči

(vrt/min)
Največji navor

(Nm pri
1300 vrt/min)

Porast navora

(po OECD)

4-valjni dizelski motor po 
sistemu skupnega voda 

(CommonRail), turbo 
polnilnik, emisijska stopnja V
št. valjev/prostornina (cm3)

Kapaciteta 
zalogovnika za 

gorivo

Diesel/
AdBlue

Nazivna moč motorja 
po ECE-R1201)

(kW/KM)

Nominalni vrtljaji 
motorja
(vrt/min)

4100 EXPERT CVT ● 81 / 110 1,700 – 1,900
520 48 4 / 4,485 180 / 19

74 / 100 2,200

4110 EXPERT CVT ● 88 / 120 1,700 – 1,900
551 44 4 / 4,485 180 / 19

81 / 110 2,200

4120 EXPERT CVT ● 96 / 130 1,700 – 1,900
610 46 4 / 4,485 180 / 19

88 / 120 2,200

4130 EXPERT CVT ● 103 / 140 1,700 – 1,900
630 41 4 / 4,485 180 / 19

96 / 130 2,200

■ standard   □ opcija   -  ni na voljo   1) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EG   2) standardne pnevmatike   3) pnevmatike na zahtevo  * odvisno od specifikacij v državi
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Vaš pooblaščeni zastopnik:

TRAKTORJI

EXPERT CVT - TEHNIČNI PODATKI

MODEL PRIKLJUČNA GRED
Elektrohidravlično aktiviranje z nežnim zagonom (Soft Start)

Vrtljaji priključne gredi
(vrt/min)

Vrtljaji motorja
(vrt/min) Sinhronizirana 

priključna gred

Vrtljaji sprednje priključne gredi*
(vrt/min)

1000
pri 1895 vrt/min motorja

540 / 1000 540/540E/1000
540E/1000/1000E 1,938/1,926 1,969/1,546/1,893/

1,546/1,893/1,621

4100 EXPERT CVT ● ○/ ○ ● ○/ ○ ○ ○
4110 EXPERT CVT ● ○/ ○ ● ○/ ○ ○ ○
4120 EXPERT CVT ● ○/ ○ ● ○/ ○ ○ ○
4130 EXPERT CVT - ● / ○ - ● / ○ ○ ○

MODEL HIDRAVLIKA

EHR elektronska
regulacija dvigala

z dinamičnim
dušenjem vibracij 

(Ride Control)

Največji pretok črpalke

110l/min z 
nadzorom tlaka/

pretoka (zaznavanje 
obremenitve)

Največja dvižna 
kapaciteta

Hidravlični distributorji Integrirano 
sprednje dvigalo

največja dvižna 
kapaciteta

(kg)

zadaj do 4 nastavljivi sredinski

2 mehanska 2 mehanska ali 
2 elektronska do 3 električni

4100 EXPERT CVT ● ● 5600 ● ○ ● 2300

4110 EXPERT CVT ● ● 5600 ● ○ ● 2300

4120 EXPERT CVT ● ● 5600 ● ○ ● 2300

4130 EXPERT CVT ● ● 5600 ● ○ ● 2300

MODEL 4WD SPREDNJA OS / KRMILJENJE ZAVORE KOLESA TEŽA

Elektrohidravlični
s sistemom 
upravljanja

Vzmetena
sprednja
prema

Sistem krmiljenja/
volanski obroč

Hidravlični/
nastavitev po višini 

in globini

Blokada krmila
Diski v oljni 

kopeli, hidravlično 
aktivirane zavore* 

s sistemom 
OptiStop/

dvosistemski 
pnevmatski zavorni 

sistem

Največja velikost 
pnevmatik3 spredaj

Minimalna teža 
(kg)*

Minimalni 
obračalni polkrog2 

širina koloteka
1830 mm (m)

Zadaj Dovoljena največja 
teža vozila (kg)*

4100 EXPERT CVT ● ○ ● 55º ● 480/65 R28 5500

4.5 600/65 R38 8800

4110 EXPERT CVT ● ○ ● 55º ● 480/65 R28 5500

4.5 600/65 R38 8800

4120 EXPERT CVT ● ○ ● 55º ● 480/65 R28 5500

4.5 600/65 R38 8800

4130 EXPERT CVT ● ○ ● 55º ● 480/65 R28 5500

4.5 600/65 R38 8800


