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STEYR EXPERT CVT: PREMIERA NOVEGA
PREMIUM KOMPAKTNEGA TRAKTORJA
Kompaktna oprema in maksimalno udobje. Štirje modeli z najsodobnejšimi motorji FPT
in s tehnologijo izpušnih plinov HI-eSCR2. Preizkušeni prenos S-Control CVT je sedaj na
voljo v segmentu s 100 KM in z visoko zmogljivo hidravliko s pretokom 110 l/min. Steyr
Expert CVT ima vgrajeno sprednjo hidravliko in vzmetenje sprednje osi.
St. Valentin, 11.4.2019

Novi STEYR Expert CVT je svojo premiero praznoval na pomembnem srečanju trgovcev v
Saalfeldnu pri Salzburgu. Osupljiva okolica je bila izbrana z namenom, da bi poudarila pomen
nove serije traktorjev za prvo javno predstavitev v dejanskem delovnem okolju: s svojim
značilnim STEYR videzom Expert CVT cilja na stranke, ki potrebujejo kompakten, zmogljiv in
zanesljiv traktor. Tu je vgrajeni vrhunski S-Control CVT prenos, vrhunska tehnologija predelave
izpušnih plinov HI-eSCR2, visokozmogljiva hidravlična črpalka CLSS s prostornino 110 l / min,
vzmetenje sprednje osi in kabine in prostorna kabina. To pa so le nekatere od impresivnih
lastnosti novega traktorja.
“Ta traktor je eden naših odgovorov na razvijajoče se potrebe naših kupcev, saj CVT
Expert zdaj ponuja CVT tehnologijo v segmentu s 100 konjskimi močmi. Veseli smo, da
lahko na tem pomembnem srečanju predstavimo STEYR Expert CVT, «je dejal Christian
Huber, podpredsednik Global Tractor Product Management.
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• Najsodobnejša tehnologija izpušnih plinov HI-eSCR2 za Stopnjo Euro V
• STEYR Expert CVT s 4,5-litrskimi NEF motorji podjetja FPT Industrial
• Na voljo v štirih modelih.
Nova ekspertna serija CVT krepi segment lažjih modelov z zmogljivostjo od 100 do 130 KM v
družini blagovnih znamk STEYR. Traktor bo na voljo z nazivno močjo 100 KM (4100 Expert CVT),
110 KM (4110 Expert CVT), 120 KM (4210 Expert CVT) in 130 KM (4130 Expert CVT). S preizkušenim
4,5-litrskim 4-cilindričnim NEF motorjem, skladnim z emisijsko stopnjo V (Stage V), vsi modeli
zagotavljajo največjo moč +10 KM. Poseben sistem za naknadno obdelavo izpušnih plinov (ATS)
je zasnovan tako, da se vsi sestavni deli v kompaktni enoti prilegajo pod pokrov motorja in tako
vozniku omogočajo boljšo vidljivost spredaj in spodaj.
“Ime” Expert “je bilo namenoma izbrano za to novo serijo STEYR, da bi poudarili popolno
ravnovesje kompaktne oblike, vrhunske zmogljivosti in udobja,” je povedal David
Schimpelsberger, vodja trženja izdelkov v Evropi. “Strokovne lastnosti” za optimalno
vsestranskost v travinjah, kmetijstvu in prometu ter pri vseh vrstah komunalnih del. “
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Kompaktne dimenzije s S-Control CVT udobjem
Srce nove serije CVT Expert je v celoti pri Steyrju razviti CVT prenos z dvema segmentoma.
Zagotavlja brezstopenjsko pospeševanje od mirovanja do najvišje hitrosti 40 km/h, kar lahko
dosežemo s funckijo Eco pri zmanjšani hitrosti motorja. To omogoča izjemno varčno porabo
goriva. CVT prenos uporablja tehnologijo dvojne sklopke (DCT) za optimalno delovanje in je
standardno opremljen z aktivnim nadzorom mirovanja, kar omogoča lažje ustavljanje in
speljevanje tudi na strminah.
Optimalno, inteligentno, učinkovito
Tudi pri težkih tovorih S-Control CVT prenos s S-TRONIC-om in nadzorom hitrosti izbere
optimalno hitrost za brezhibno delovanje in maksimalni navor. Novi elektronski nadzorni
sistem nadzoruje celoten CVT prenos, s čimer ne zagotavlja le hitrejšega prilagajanja vrtljajev
in hitrosti, temveč tudi večjo učinkovitost motorja pri vseh hitrostih. To zagotavlja, da je moč
motorja v celoti izkoriščena, obratovalni stroški pa zmanjšani na minimum.
Udobje, vsestranskost in zmogljivost
Velika in prostorna kabina ponuja najboljše delovno okolje v tem razredu. Izjemna vidljivost,
vzmetenje kabine in sprednje preme so le nekatere od prednosti tega izjemno udobnega
delovnega okolja. Koncept delovanja in uporabniški vmesnik sta že znana in preizkušena ter
vozniku omogočata, da se zlahka in hitro privadi na novi CVT Expert.
Zmogljivi ekspert s širokim znanjem
Ker je STEYR Expert CVT posebej zasnovan za pogosto in učinkovito delo s priključno gredjo,
je še posebej primeren za opravila, kot so košnja, lahka obdelava tal, priprava sejalnice in
transport. Z opcijsko predpripravo za čelni nakladalnik je STEYR Expert CVT prepričljiv tudi pri
delu s čelnim nakladalnikom.
Hidravlični mojster
Nova serija Expert CVT je serijsko opremljena z zmogljivim hidravličnim sistemom, ki je
nadzorovan s prostornino, z zaprtim oljnim krogotokom in hitrostjo pretoka 110 l/min.
Hidravlične moči tako ne bo nikoli primanjkovalo.
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