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SERIJA STEYR PROFI     116 - 145 KM

TRAKTORJI

Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



VSESTRANSKI PROFESIONALEC
Učinkovitost in vsestranskost s pridihom sveže in sodobne zasnove ter izgleda; to je novi Steyr Profi. 
Navdušujoč na polju in kmetiji in prav tako vsestranski tudi v gozdu in pri industrijskih opravilih.

V novi seriji Profi so na voljo modeli z močmi med 116 in 145 KM. Novi modeli različice Profi se ponašajo s še 
več preizkušene elektronike in so opremljeni z vrhunskim naslonom za roko Multicontroller.  Moč v novem Profiju 
je porabljena inteligentno. Zahvaljujoč tehnologiji ECOTECH so motorji v seriji Profi med najboljšimi v razredu. 

VSE POD NADZOROMMOČ, VARNOST, UDOBJE:

■ 4 in 6-valjni motorji

■ 4-stopenjski powershift prenos

■ Natančna hidravlika

■ Elektronska regulacija zdrsa

■ Integrirani sistem LED delovnih luči

■ Kombinacije platišč in pnevmatik za

   vsako opravilo

■ Vzmetena sprednja prema

V traktorjih serije Profi imate vse pod nadzorom. Ne glede na teren ali 
opravilo ste v novem Profiju vedno na varnem, vedno imate vse pod 
nadzorom in vedno se boste lahko zanesli nanj. Brez skrbi, saj veste, 
da novi Profi zmore vse, kar pričakujete od pravega profesionalca.

IZJEMEN MOTOR: Tehnologija Hi-eSCR s porastom navora do 41%.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z vzmetenjem sprednje preme in kabine.

IZJEMNO UDOBJE: Multifunkcijska, udobna in tiha kabina.

IZJEMEN PRI OBDELAVI TAL: Še bolj zaščitniški do zemlje, ki jo obdeluje.



PROFI V VSEH POGLEDIH

Nizek nivo hrupa v kabini (69 dB(A)) 
za manj stresno delo.

Do 16 LED delovnih luči za odlično 
osvetlitev v vse smeri.

Ergonomsko upravljanje z naslonom 
za roko Multicontroller.

Izpopolnjen sistem prezračevanja s 
klimatsko napravo.

Vzmetenje kabine in sprednje preme 
za več učinkovitosti in udobja.

ECOTECH za več moči in manj 
porabe dizelskega goriva.

Sistem PowerPlus za do 34KM več 
moči.

Prenos S-Control 8, 24x24 ali 48x48, 
osemstopenjski Powershift

Eco način: 40 km/h pri varčnih 1,550 
vrt/min.

Plazeče hitrosti za počasne hitrosti 
do 190m/h.

Varčni in zmogljivi motorji s 
tehnologijo skupnega voda.

Sistem za zaporedje opravil pri 
obračanju na ozarah Easy-Tronic II 
za še učinkovitejše kmetovanje.

Tristopenjska priključna gred z 
načinom Power ali z varčnim 
načinom Eco.

Maksimalna dvižna kapaciteta do 
7.864 kg zadaj.

Na voljo je tudi Steyr čelni 
nakladalec.

Kombinacije platišč in pnevmatik za 
vsako opravilo.

Najnovejša ISOBUS tehnologija.

S-TECH natančno kmetovanje - 
vedno korak pred drugimi.



PROFI UDOBJE
S kabino Comfort se dolgotrajna in celodnevna naporna opravila spremenijo 
v užitek. Ne glede na vrsto terena, po katerem vozite z vašim Profijem, se 
boste v kabini vedno počutili odlično, varno in udobno. Kabina je dostopna iz 
obeh strani, na voljo pa sta nizkoprofilna in standardna različica. Kot opcija je 
na voljo tudi različica z vzmetenjem kabine. Tudi vidljivost v kabini traktorjev 
Profi je odlična. In to v vse smeri. Tu je tudi visokopregledno strešno okno, tu 
so električno nastavljiva ogrevana ogledala in do 16 LED delovnih luči.

Pogled iz kabine traktorja Profi je naravnost odličen. Pregledno strešno 
okno, velika okna zadaj in ob strani ter vrhunsko enodelno vetrobransko 
steklo vam nudijo neoviran pogled na vse strani.

DOBRODOŠLI V PROFI SVET:

■ Nizek hrup v kabini ( 69 dB(A) )

■ Prostorna vzmetena kabina v  

   nizkoprofilni ali standardni različici

■ Ergonomski vzmeteni sedež

■ Zatemnjena okna

■ Senčnik spredaj in zadaj

■ Klimatska naprava 

■ Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom 

   za prostoročno telefoniranje

POPOLNO DELOVNO OKOLJE 
Klimatizirano okolje, opcijska samodejna 
klimatska naprava, dodatni senčni rolo za 
zadnje steklo, električno nastavljiv naslon 
za roko Multicontroller, z usnjen oblečen 
volanski obroč in vrhunsko oblazinjenje 
pričarajo v kabini traktorja Profi resnično 
prijetno delovno okolje. Tiha kabina, popoln 
nadzor in udobno počutje, to je Steyr Profi.

AKTIVNO VZMETENJE
Vrhunski Maximo Evolution usnjeni sedež vam 
resnično olajša delo skozi ves dan. Na voljo 
je opcija ogrevanja sedeža, prezračevanja 
sedeža in aktivno vzmetenje s samodejno 
nastavitvijo, ki jo lahko popolnoma prilagodite 
vašim potrebam. V seriji Profi pa je poleg 
tega na voljo še z usnjem oblečeni sedež za 
sovoznika, ki še izboljša odlične izkušnje pri 
vožnji. Profi udobje pomeni udobje skozi ves 
dan.



PROFI MOČ, PROFI VARČNOST
Elektronsko nadzorovani motorji skrbijo za 
nemoteno moč tudi pri izjemno nizkih vrtljajih 
motorja. Delovno območje motorjev je med 1.500 
in 1900 vrt/min, kar pomeni izjemno varčnost.

VEDNO DOVOLJ MOČI
Motorji serije Profi vas ne bodo nikoli razočarali. Tudi 
v najzahtevnejših pogojih vam na pomoč priskoči 
sistem Power Plus, ki skrbi za dodatno moč, kadar 
je ta potrebna. Tako vam je na voljo tudi do 34KM 
dodatne moči.

PRVA LIGA V TEHNOLOGIJI
V traktorjih Profi je moč uporabljena inteligentno. 
Motorji ECOTECH so med najzmogljivejšimi, 
najvarčnejšimi in najmočnejšimi v razredu.



PROFI ZMOGLJIVOST
STEYR - NATANČNA HIDRAVLIKA

V seriji Profi sta na voljo hidravlična sistema z 
odprtim (OCLS) ali zaprtim (CCLS) krogotokom. 
Pretok črpalke je od 86 do 150 l/min in tako 
sistem zagotavlja dovolj pretoka v še tako 
zahtevnih pogojih. Kadar je to potrebno, je na 
vsakem hidravličnem distributorju na voljo do 
kar 95 l/min pretoka, priključke pa je mogoče 
nameščati enostavno in hitro. Upravljanje je 
enostavno in intuitivno, brez naporov in varno.

POPOLNA FLEKSIBILNOST
Traktorji serije Profi so izjemno vsestranski, saj 
ponujajo do štiri hidravlične distributorje, kar 
pomeni hkratno uporabo široke palete priključkov. 
Profi je opremljen z elektronskimi distributorji. 
V desni kontrolni konzoli v kabini je integriran 
kontrolni element elektronske regulacije zadnje 
dvigalke (EHR), samodejna regulacija zdrsa pa 
omogoča do 5% več oprijema med obdelavo 
zemlje..

POPOLNOMA PRILAGOJEN
Priključna gred, ki je izjemno enostavna za 
upravljanje, je na voljo s tremi hitrostmi. Za hkratno 
uporabo priključkov spredaj in zadaj je na voljo 
tudi sprednja dvigalka s priključno gredjo. Zaradi 
integrirane sprednje priključne gredi in sprednje 
dvigalke pa je razdalja med sprednjo osjo in 
sprednjo dvigalko še manjša..

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

■ Priključna gred 540/540E/1000 in/ali 

   540E/1000/1000E

■ Elektrohidravlično aktiviranje pod obremenitvijo

■ Natančna regulacija dvigalke

■ Integrirana zadnja in sprednja dvigalka

■ Nežen zagon priključne gredi

TAKOJ PRIPRAVLJEN ZA DELO.
Priključke je mogoče priklopiti hitro in enostavno 
s pomočjo gumbov na zadnjih blatnikih, s katerimi 
lahko upravljate dvigalko in priključno gred.



PROFI PRENOS ZA VSAKO OPRAVILO
Na prvem mestu, ko gledamo prenos novega Steyr Profija, je učinkovitost. Odvisno od različice je lahko 
novi Profi opremljen prenosom S-Control 8 24x24 ali 48x48. Na izbiro so prenosi za maksimalno hitrost 
40 km/h. Prenosi v seriji Profi se zmorejo spopasti s še tako zahtevnimi opravili. Prenos je natančno 
zasnovan, sistem S-Matic skrbi za samodejen preklop med cestnim načinom in načinom za delo na polju, 
na voljo pa so tudi plazeče hitrosti, ki omogočajo hitrosti do 190m/h (pnevmatike 18.4 R38). 

OSEMSTOPENJSKI POWERSHIFT
Popolnoma sinhronizirani Powershift/
Powershuttle se odziva gladko, prestavljanje 
med hitrostmi pa je nežno in brez izgube 
moči. Omogočen je elektronski nadzor 
nad stopnjami hitrosti, sistem S-Matic pa 
samodejno preklaplja med načinom dela na 
polju in med cestnim načinom na podlagi 
obremenitve in hitrosti traktorja.

PRENOS 24x24 ali 48x84 S-CONTROL
Osemstopenjski Powershift prenos je na 
voljo s 24 hitrostmi za vožnjo naprej, ki 
omogoča, da novi Profi razvije hitrost vožnje 
40 km/h. Varčna ECO različica ponuja 40 
km/h pri zmanjšanih vrtljajih motorja. Na voljo 
so tudi opcijske plazeče hitrosti, ki traktorju 
omogočajo plazeče hitrosti do 190m/h.

ISOBUS IN EASY-TRONIC
Povečajte produktivnost s sistemom Easy-tronic II za pomoč pri 
obračanju na ozarah in s priključkom ISOBUS II. Dodajte opcijo 
zaslona na dotik S-TECH 700 in prevzemite popoln nadzor nad 
traktorjem in priključki na enem mestu.



MODEL
PROFI

4115 4125 4135 4145 6145
Število valjev / kapaciteta 4/4.485 4/4.485 4/4.485 4/4.485 6/6.728

Nominalna moč motorja (ECE R1201) 1) kW/KM 85/116 92/125 99/135 107/145 107/145

Vrtljaji motorja pri nominalni moči vrt/min

Maksimalni navor (pri 1.500 vrt/min motorja) 2) Nm 590 637 700 700 740

Porast navora po OECD (standard/PowerPlus 2)) % 41/42 40/43 40/42 40/37 40/40

PRENOS
Prenos S-Control 8, 24x24, 8-hitrostni Powershift, 40 km/h ■ ■ ■ ■ ■

Prenos S-Control 8, 48x48, 8-hitrostni Powershift, 40 km/h □ □ □ □ □

HIDRAVLIKA
Elektrohidravlična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja ■ ■ ■ ■ ■
Maksimalni pretok hidravlične črpalke (std./opc.) l/min 86 / 150

Maksimalna kapaciteta dviga zadnje dvigalke kg 7115 / 7864

Maks. število zadaj nameščenih distributorjev 4 elektronski

Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev 3

PRIKLJUČNA GRED
540/540E/1000 ■ ■ ■ ■ ■
540E/1000/1000E □ □ □ □ □

OS/PREMA
Elektrohidravlični vklop z nadzorom oprijema ■ ■ ■ ■ ■
Vzmetena sprednja prema □ □ □ □ □
Kot obrata koles º 55
Minimalni obračalni polkrog 3) m 4.6

ZAVORE/PNEVMATIKE/TEŽA
Zavore Večkratni zavorni diski v oljni kopeli, samonastavljivi

Maksimalne pnevmatike 4) Spredaj/Zadaj 480/65 R28  /  600/65 R28

Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena teža kg 4.890 / 10.500 5.020 / 10.500

KABINA
Kabina Profi:
Vzmetena komfortna kabina s klimatsko napravo. Notranji hrup samo 69 dB (A). Oblazinjeni sedež voznika. Udoben sedež z varnostnim pasom za sovoznika. Naslon za roko Multicon-
troller z ICP in joystickom. S-TECH 700 zaslon s povezavo ISOBUS. Zatemnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno okno, sistem za pranje šip, LED delovne luči v strehi spredaj in 
zadaj, sredinska delovna konzola za delovne luči. Vaš Steyr zastopnik vam bo z veseljem svetoval glede opcij, ki so na voljo pri modelih Profi, kot npr. usnjeni sedež Maximo Evolution, 
nizkoprofilna kabina itd...

■ standard   □ opcija  _ ni na voljo  1) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC 2) PowerPlus na voljo v povezavi s transportnimi opravili in opravili s priključno gredjo
3) s standardnimi pnevmatikami    4) pnevmatike na zahtevo    * odvisno od specifikacij v državi
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Vaš pooblaščeni zastopnik:

TRAKTORJI

TEHNIČNI PODATKI


