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6270 TERRUS CVT ■ 6300 TERRUS CVT

TRAKTORJI
Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



MOČAN, MOČNEJŠI, TERRUS
Naši inženirji so se še enkrat izjemno potrudili in razvili traktor, ki se zares ponaša z osupljivo 
učinkovitostjo. Rezultat razvoja je Terrus CVT, novi Steyrjev paradni konj.

Na izbiro sta dva modela, opremljena z ultra učinkovitim in zanesljivim Ecotech motorjem. Dve različici se 
ponašata z močmi 271KM ali 300KM. S svojim idealnim razmerjem med močjo in težo je Terrus odličen pri 
opravilih, ki zahtevajo hiter transport ali izjemno zahtevne obremenitve na polju. Terrus je naš najmočnejši 
traktor in se ponaša s celo vrsto odličnih lastnosti. Vrhunsko udobje, vzmetena kabina, vzmetena sprednja 
prema, tiho delovno okolje in najnovejša tehnologija, kot na primer S-TECH, S-GUIDE, ISOBUS III in Easy-
Tronic II ter S-Fleet. Gigantska moč - novi Terrus CVT. 

RESNIČEN UŽITEK V VOŽNJIMOČAN IN VAREN:

■ Vzmetena sprednja prema

■ 4WD in 4WD zaviranje

■ Elektronska parkirna zavora

■ Opcijski ABS za še večjo varnost

■ Do 2000kg balasta spredaj in do   

   1182kg balasta na kolesnih utežeh

■ Kombinacije platišč in pnevmatik za

   vsako opravilo

Terrus CVT je moderen način uporabe in vožnje traktorja. Še bolj 
vzdržljiv, še močnejši, še zanesljivejši, še posebej primeren za 
najzahtevnejša opravila. Nova generacija kmetovanja.

IZJEMNO VODLJIV: S 55% obratom koles in obračalnim polkrogom 7,7m.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z aktivnim vzmetenjem sprednje preme.

IZJEMNE ZAVORNE LASTNOSTI: S posebej občutljivim sistemom ABS.

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



ABS

CVT

ULTIMATIVNI PAKET MOČI

Nizek nivo hrupa v kabini, ki znaša 
samo 69 dB(A), pripomore, da je delo 
manj stresno, primerna pa je tudi za 
prostoročno telefoniranje.

Do 20 LED delovnih luči za popolno 
osvetlitev v vseh smereh.

Ergonomsko upravljanje s pomočjo 
intuitivnega naslona Multicontroller.

S-TRONIC za samodejni nadzor 
strategije vožnje.

Vzmetenje kabine in sprednje preme 
za še več udobja.

ECOTECH za več moči in manjšo 
porabo goriva.

Brezstopenjski prenos CVT z 
ultimativno mehansko učinkovitostjo.

50 km/h, doseženih pri zgolj 1.600 
vrt/min, kar pomeni še dodaten 
prihranek pri porabi goriva.

Aktiven nadzor pri ustavljanju in 
speljevanju v klančinah brez uporabe 
zavore.

Easy Tronic II sistem za zaporedje 
opravil pri obračanju na ozarah še 
bolj poenostavi delo na polju.

Štiri hitrosti zadnje priključne gredi 
in dve hitrosti spredaj, obe gredi z 
možnostjo Eco načina.

Maksimalna dvižna kapaciteta zadaj 
do 11.058kg in 5.821 kg spredaj.

Obremenitev do 5.500kg pomeni 
izjemno fleksibilnost pri uporabi 
balasta.

Inteligentni protiblokirni zavorni 
sistem z veliko dodatnimi funkcijami.

Štirikolesno zaviranje s sistemom 
Opti-Stop.

Kombinacija pnevmatik in platišč za 
vsako opravilo, vključno z dvojnimi 
pnevmatikami spredaj in/ali zadaj.

Terrus CVT podpira ISOBUS II in 
najnovejšo ISOBUS III tehnologijo.

S-TECH natančno kmetovanje - 
bodite vedno v prednosti.



UDOBNEJE NE GRE!
V panoramski kabini s štirimi stebriči, z velikimi okni in preglednim strešnim oknom 
imate popoln in neoviran pregled v vse smeri. Paket LED osvetlitve poskrbi za 
neprekosljivo vidljivost tudi ponoči. Standardna oprema vključuje 6 LED delovnih luči 
na sprednji strani strehe, šest luči na zadnji strani strehe in še dodatne štiri LED luči 
na pokrovu motorja. Na voljo so opcijske štiri delovne luči na spodnji strani stebričkov 
spredaj in zadaj. Moč osvetlitve 2000 lumnov na eno LED luč spremeni noč v dan in 
omogoča natančno in učinkovito delo tudi ponoči.

V udobni Terrus CVT kabini ste vi gospodar. Ergonomsko oblikovana kabina je opremljena z 
najnovejšimi kontrolnimi elementi in inovativnimi instrumenti, ki vam omogočajo nadzor in učinkovito 
ter enostavno spremljanje opravil.

DOBRODOŠLI V PRVI RAZRED:

■ Nizek hrup v kabini ( 69 dB(A) )

■ Prostorna luksuzna kabina s petimi 

   nastavitvami vzmetenja

■ Izbira dveh oblazinjenj sedežev

■ Zatemnjena okna

■ Senčnik spredaj in zadaj

■ Avtomatska klimatska naprava 

■ Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom 

   za prostoročno telefoniranje

V Terrusu imate vse pod popolnim 
nadzorom. Z monitorjem S-TECH 700 
nadzirate priključke ISOBUS II in ISOBUS 
III z lahkoto. Nastavljate kontrolne elemente 
priključka ali pa beležite zaporedje opravil 
pri obračanju na ozarah. Z do tremi video 
kamerami lahko učinkovito spremljate zadnji 
del traktorja in tako vsak trenutek nadzirate, 
kaj se dogaja zadaj, brez da obračate 
pogled od dogajanja spredaj.

Udobje, preglednost, učinkovitost, 
enostavnost upravljanja, moč, 
vsestranskost, okretnost...brez 
kompromisov. V Terrusu dobite vse to in 
še več. Terrus je popolna simbioza moči, 
udobja, varnosti, zmogljivosti, varčnosti 
in sodobnosti. Dobrodošli v sodobno 
kmetovanje z vrhunskimi donosi in z mislijo 
na čistejše okolje. 
Dobrodošli v Terrusov svet.



VELIKA MOČ, NIZKA PORABA GORIVA
Elektronsko nadzorovani dizelski motorji v 
Terrusu CVT ponujajo moč med 271 in 300 KM. 
Turbo polnilnik z variabilno geometrijo je izjemno 
odziven, moč motorja pa je velika tudi pri nizkih 
vrtljajih.

DOKAZANA UČINKOVITOST.
Terrusova učinkovitost je dokazano izjemna. 
Po neodvisnih testih nemške inštitucije DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) je novi 
Terrus CVT neverjetno učinkovit. Poraba goriva 
znaša samo 249g/kWh.

VEDNO PRIPRAVLJEN.
Vrhunski hladilni sistem zagotavlja, da je 
Terrus CVT vedno in v vseh pogojih optimalno 
pripravljen na delo. Reverzibilni ventilator z 
nastavljivim kotom lopatic ventilatorja skrbi, da 
je pretok zraka vedno natančno takšen, kot je 
potrebno.

UČINKOVITO ZAVIRANJE.
Opcijsko je na voljo vrhunska motorna zavora, ki 
prinaša dodatnih 40% zavorne moči in s tem tudi 
zmanjšanje obrabe zavor ter še večjo varnost.



MOČ, KI JE VEDNO NA VOLJO
STEYR - NATANČNA HIDRAVLIKA

Hidravlika z zaznavanjem bremena se ponaša 
s pretokom do 223 l/min. Zvezno nastavljiv 
pretok omogoča, da kar 8 posameznih 
odjemalcev prejme zanesljiv tlak hidravlike 
in pretok, ki ga potrebujejo. To zagotavlja 
odlično odzivnost v celotnem hidravličnem 
sistemu traktorja.

ZLAHKA NAD NAJTEŽJA OPRAVILA.
Terrus CVT je s kapaciteto dviga do 11.058kg 
pripravljen na še tako težka opravila in se zlahka 
spoprime s še tako težkimi bremeni.

VEČ UDOBJA IN VARNOSTI.
Z elektronsko regulacijo dvigalke je mogoče 
priključke nastaviti natančno in varno preko 
zaslona na dotik. Za dodatno varnost poskrbi 
sistem “Ride Control” za blaženje nihanj pri vožnji, 
samodejni stabilizatorji spodnjih dvižnih rok pa 
skrbijo za varnost pri vožnji in pri obračanju na 
ozarah.

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

■ Sodobna hidravlika s funkcijo zaznavanja 

   bremena

■ Osupljiva dvižna kapaciteta 11.058kg

■ Natančna regulacija dvigalke

■ Sistem za blaženje nihanj

■ Optimalna nastavitev za katerikoli teren

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.



MOČ POVSOD, KJER JO POTREBUJETE
Priključna gred na Terrusu CVT posreduje 
moč motorja maksimalno učinkovito. Na 
voljo je standardna priključna gred zadaj s 
štirimi hitrostmi in opcijska priključna gred 
spredaj z dvema hitrostima. Maksimalno 
moč na priključni gredi doseže Terrus CVT 
že pri osupljivo nizkih vrtljajih motorja 1.854 
vrt/min, v varčnem načinu priključne gredi 
pa so hitrosti dosežene že pri 1.600 vrt/min 
motorja. Tako privarčujete pri gorivu, obenem 
pa prijazneje ravnate tudi z okoljem in ne 
obremenjujete motorja.

POPOLNOMA PRILAGOJEN.
Funkcija upravljanja priključne gredi je enostavna 
in omogoča samodejno aktiviranje in deaktiviranje 
priključne gredi, ko se dvigalka dvigne ali spusti. 
Kontrolnik za nežen zagon priključne gredi skrbi, 
da se priključki zaženejo gladko in nežno. Na 
voljo je standardna os priključne gredi s šestimi ali 
enaindvajsetimi utori. Na voljo pa je tudi opcijska 
močnejša os z dvajsetimi utori.



MODEL 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT
Hitrost vozila* / prenos 0-50km/h ali 0-40km/h   / Brezstopenjski prenos CVT
Maksimalna moč motorja (ECE R120 3) ) kW/KM) 212 / 288 230 / 313
Nominalna moč motorja (ECE R120 3) ) kW/KM 199 / 271 221 / 300
Vrtljaji motorja pri maksimalni moči vrt/min) 1.800 1.800
Maksimalni navor Nm pri 1.400 vrt/min 1.194 1.282
Porast navora po OECD % 32 28
Število valjev / kapaciteta / tip motorja 6 / 6.728 / Common Rail s turbo polnilnikom in 24 ventili, emisijska stopnja IV
Zalogovnik za gorivo Diesel / AdBlue 630 / 96

HIDRAVLIKA 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT
Elektrohidravlična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja ■ ■
Maksimalni pretok hidravlične črpalke (std. / opc.) l/min 165 / 223 165 / 223
Maksimalni delovni tlak Bar 215 215
Maksimalna kapaciteta dviga kg 11.058 11.058
Maksimalno število zadaj nameščenih distributorjev 5 5
Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev 3 3
Kategorija dvigalke III / IVN III / IVN
Maksimalna kapaciteta dviga sprednje dvigalke* 5.821 5.821

PRIKLJUČNA GRED 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT
Vrtljaji priključne gredi 540/540E/1000/1000E
Vrtljaji motorja 1.930/1.598/1.853/1.583
Vrtljaji sprednje priključne gredi 1000 vrt/min pri 1.886 vrt/min motorja

OS/PREMA 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT
Štirikolesni pogon z nadzorom oprijema Elektrohidravlični vklop z nadzorom oprijema

Sistem ABS □ □
Vzmetena sprednja prema ■ ■
Kot obrata koles º 55 55
Minimalni obračalni polkrog1) m 7,7 7,7

ZAVORE / PNEVMATIKE / TEŽA 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT
Zavore Dvojni zavorni diski v oljni kopeli, hidravlično aktiviranje

Štirikolesno zaviranje s sistemom Opti-Stop ■ ■
Maksimalne pnevmatike2) Spredaj / Zadaj 650/60R34 / 710/75R42
Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena teža kg 10.500 / 16.000

KABINA
Deluxe kabina:
Vzmetena luksuzna kabina s klimatsko napravo, notranji hrup samo 69 dB (A). V usnje oblečen volanski obroč, dvostopenjski sedež voznika, udoben sedež za sovoznika z varnostnim 
pasom. Električno nastavljiv naslon za roko Multicontroller z ICP ploščo in joystickom. S-TECH 700 monitor in ISOBUS II povezava. Zatemnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno 
okno, senčnik na zadnjem oknu in preproga v kabini. Sistem za pranje šip, LED delovne luči na strehi spredaj in zadaj, osrednja konzola za delovne luči.
Active Luxury* kabina:
Kot kabina Deluxe z naslednjimi dodatki: Maximo Evolution usnjen sedež voznika, aktivno vzmetenje s samodejno nastavitvijo, z ogrevanjem in prezračevanjem, usnjen sedež za 
sovoznika.

■ standard   □ opcija   1) standardne pnevmatike   2) pnevmatike na zahtevo   3) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC   * odvisno od specifikacij v državi
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