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STEYR Expert CVT: Komfort i sprzęt premium w klasie kompaktowej 

 

Wzrost marki STEYR w segmencie maszyn o mocy 100-130 KM. Przekładnia bezstopniowa dla 

kompaktowej klasy ciągników. Panoramiczny dach i nowy podłokietnik Multicontroller II. Niezwykle 

zwrotny i wszechstronny pomocnik przy pracach w gospodarstwach mleczarskich i mieszanych, jak 

również pracach usługowych i miejskich. 

 

St. Valentin, 26.7.2019 

 

STEYR Expert CVT idealnie uzupełnia gamę ciągników marki STEYR. Pośród cech wyróżniających tę 

serię znajdują się: cztery modele oferujące moc w zakresie od 100 do 130 KM, przekładnia 

bezstopniowa CVT, niezwykle komfortowa i przestronna kabina z nowymi opcjami, takimi jak 

panoramiczny dach z dużym, przejrzystym oknem oraz podłokietnik Multicontroller II z układem 

elektronicznego sterowania zaczepem przednim EFH. STEYR Expert CVT oferuje doskonałe osiągi, 

wszechstronność i kompaktowe wymiary, które są wysoko cenione przez właścicieli gospodarstw 

mleczarskich i mieszanych, jak również wśród usługodawców rolnych i operatorów zajmujących się 

utrzymaniem terenów zielonych.  

 

- Expert CVT wprowadza gamę, ustanawiającą najwyższe standardy w klasie maszyn kompaktowych, 

oferując wyposażenie i komfort dostępny u jego większych kuzynów – mówi z zadowoleniem David 

Schimpelsberger, Product Marketing Manager Europe. 

 

Przekładnia bezstopniowa i silnik Stage V  

Seria STEYR Expert CVT obejmuje cztery modele: ciągnik 4100 Expert CVT o mocy 110 KM, ciągnik 

4110 Expert CVT o mocy 110 KM, ciągnik 4120 Expert CVT o mocy 120 KM oraz ciągnik 4130 Expert 

CVT o mocy 130 KM. W każdym przypadku dostępna moc maksymalna jest w zasadzie o 10 KM 

większa. W ciągnikach tych zastosowano sprawdzone 4,5-litrowe silniki marki FPT Industrial – dzięki 

technologii HI-eSCR2 z łatwością spełniają one wymogi normy emisji spalin Stage V. Cała technologia 

układu wydechowego zlokalizowana jest pod maską, co zapewnia nie tylko kompaktową konstrukcję 

i doskonałe właściwości manewrowe, ale również niezrównaną widoczność do przodu.  

 

Pomimo, iż seria ta należy do kompaktowej klasy ciągników, STEYR Expert CVT wyposażony jest 

w technologię przekładni bezstopniowej. Stworzona w całości przez naszą firmę, przekładnia 

bezstopniowa S-Control jest przyjazna dla użytkownika i oferuje doskonałe parametry mocy, wysoką 

wydajność zużycia paliwa oraz wszechstronność. Stanowiąc serce serii Expert CVT, przekładnia ta 

oferuje bezstopniowe przyśpieszenie z postoju do prędkości maksymalnej wynoszącej 43 km/h. Dzięki 

funkcjonalności Eco wspomniana prędkość jazdy osiągana jest przy zmniejszonej prędkości obrotowej 



 

 

 

 

 

silnika. Dwusprzęgłowa skrzynia (DKT) oraz funkcja aktywnego zatrzymania, stanowiące część 

pakietu wyposażenia standardowego, sprawiają, że praca z ciągnikiem Expert CVT to bezpieczne i 

przyjemne doświadczenie. 

 

 

Komfort i wydajność w wydaniu premium 

Ciągniki premium wprowadzają do klasy kompaktowej funkcje i komfort dostępne w dużych modelach 

STEYR. Klienci mogą teraz dokonywać wyboru pomiędzy dwiema koncepcjami obsługi – 

podłokietnikiem Multicontroller, który był instalowany już w większych modelach ciągników, lub nowo 

opracowanym podłokietnikiem Multicontroller II, oferującym dodatkowe funkcje i kompaktowe 

rozmiary. Dzięki zastosowaniu monitora z ekranem dotykowym S-Tech operatorzy mogą w łatwy 

i wygodny sposób przypisywać funkcje hydrauliczne i pojazdu do elementów sterowania na 

podłokietniku Multicontroller II, zgodnie ze swoimi preferencjami. Umożliwia to personalizację obsługi 

ciągnika Expert CVT oraz idealne przystosowanie go do różnych zadań. 

 

Amortyzowana kabina oferuje użytkownikom tej kompaktowej klasy ciągników poczucie wyjątkowo 

dużej przestrzeni, dzięki zastosowaniu 4-słupkowej konstrukcji zapewniającej doskonałą widoczność 

dookoła. Opcjonalne zawieszenie przedniej osi dodatkowo zwiększa komfort pracy operatora. 

Wyjątkowa wszechstronność zapewniona została dzięki opcjonalnym wbudowanym elementom 

montażowym ładowacza czołowego oraz wielofunkcyjnej ramie nośnej przedniej osi, jak również 

opcjonalnemu przedniemu układowi zawieszenia narzędzi i przedniemu WOM. Przedni układ 

zawieszenia narzędzi i WOM są całkowicie zintegrowane z ramą nośną przedniej osi w taki sposób, 

aby zapewniały zgrabną konstrukcję i maksymalną przejrzystość. 

 

Expert CVT wyposażony jest w wysokowydajną pompę hydrauliczną CCLS o wydatku 110 l/min, która 

umożliwia ciągnikowi swobodne wykonywanie prac nawet z najcięższymi narzędziami do orki. Dwa 

mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej zamontowane są standardowo w tylnej części, dodatkowo 

można zamówić jeszcze dwa mechaniczne lub elektryczne zawory hydrauliki zewnętrznej. Ponadto 

istnieje możliwość zamówienia trzech międzyosiowych zaworów sterujących dla przednich funkcji 

hydraulicznych lub ładowacza czołowego. Można nimi łatwo i wygodnie sterować za pośrednictwem 

elektronicznego joysticka umieszczonego na podłokietniku. Dzięki funkcji przepływu oleju tylko wtedy, 

gdy jest potrzebny, układ charakteryzuje się również znaczną wydajnością. Podczas pracy 

z ładowaczem czołowym także nowy panoramiczny dach dowodzi swojej użyteczności – nie tylko 

zwiększając ilość światła w kabinie i sprawiając, że praca w jej wnętrzu staje się przyjemniejsza, ale 

również optymalizując widoczność ładowacza czołowego w jego obszarze roboczym.  

 

 



 

 

 

 

 

Wszystko pod kontrolą dzięki S-TECH 

STEYR Expert CVT może zostać fabrycznie wyposażony w kompleksowe rozwiązanie S-Tech, 

obejmujące układ S-Guide z technologią RTK+, zapewniający profesjonalnym rolnikom i operatorom 

rolnym maksymalną precyzję i jeszcze większą kontrolę dzięki dokładności pomiędzy przejazdami 

wynoszącej 1,5 cm.  

 

Układ sterowania jazdą na uwrociu Easy-Tronic II opracowany został w taki sposób, aby w jak 

największym stopniu redukować obciążenie operatora podczas zawracania na końcu pola oraz w wielu 

innych sytuacjach związanych z prowadzeniem ciągnika. Każdy krok może zostać zaprogramowany 

na podstawie czasu lub odległości, a następnie automatycznie wywołany. 

 

Technologia ISOBUS III umożliwia komunikację ciągnika z narzędziem. Dzięki temu narzędzie może 

sterować układem zawieszenia, WOM, zaworami sterującymi i prędkością jazdy. Przekłada się to na 

optymalną wydajność pracy narzędzia i ciągnika, jak również redukcję obciążenia operatora poprzez 

wspieranie go w wykonywaniu poszczególnych czynności. 

 

Monitor S-TECH 700 charakteryzuje się prostotą obsługi dzięki ekranowi dotykowemu. Dzięki 

automatyzacji wszystkich kluczowych funkcji ciągnika, monitor S-TECH ułatwia płynne wykonywanie 

prac, wyświetlając jednocześnie te, które zostały już wykonane, jak również zużycie paliwa i wiele 

innych parametrów. 

 

*** 

 

Więcej informacji o ciągnikach marki STEYR można znaleźć na stronie internetowej pod adresem 

www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR od ponad 70 lat stanowi synonim wiodącej technologii i najwyższej jakości maszyn. Te budowane w Austrii 

ciągniki klasy premium charakteryzują się przede wszystkim nieporównywalną wygodą i dokładnością pracy dzięki 

zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych na rzecz zapewnienia maksymalnej wydajności dla operatorów z 

branży rolniczej, leśnej i miejskiej. Klienci marki STEYR mogą korzystać z najlepszej na świecie pomocy technicznej 

profesjonalnej i doświadczonej sieci dilerów. Więcej informacji o produktach i usługach marki STEYR można znaleźć na 

stronie internetowej pod adresem www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w branży dóbr inwestycyjnych, notowanego na giełdzie w Nowym 

Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: 

CNHI). Więcej informacji na temat CNH można znaleźć na stronie internetowej www.cnhindustrial.com. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z: 

 

Romana Rahofer 

Tel.: +43 7435-500 517 

 

Menadżer ds. Public Relations i komunikacji cyfrowej marki STEYR 

 

E-mail: romana.rahofer@steyr-traktoren.com  

www.steyr-traktoren.com 
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