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STERK DOOR INNOVATIE

• Keuze uit transmissieconfiguraties
die beantwoorden aan uw behoeften.
• Automatische Easy Tronic-wendakkerfuncties
om de tussenkomsten van de bestuurder
te minimaliseren.
• Zuinigere en efficiëntere
Common Rail-dieselmotoren.
• De SK3-cabine van STEYR, die ook
beschikbaar is met een laag dak,
biedt een verbeterd zicht, de meest efficiënte
ergonomie en het ultieme comfort.
• Geïntegreerde fronthef en frontaftakas
beschikbaar om de productiviteit
te verhogen.
• De SZ-lader van STEYR met geïntegreerde
bediening is perfect geschikt voor uw
Profi-tractor.

PROFI
Geavanceerde technologie
voor de beste productiviteit.
De STEYR Profi-serie gebruikt geavanceerde technologie en is de zuinigste.
Voor landbouwers die een veelzijdig, krachtig pakket zoeken dat een
uitmuntende bestuurdersomgeving met een bedieningssysteem van topkwaliteit
combineert. Het resultaat is een toonaangevend voertuig dat de hoogst
mogelijke productiviteit en een maximale rentabiliteit aflevert.
Nu zijn alle STEYR Profi-modellen immers met de nieuwe Multicontrollerarmleuning met geïntegreerd intuïtief controlepaneel (ICP) uitgerust. Met dat
nieuwe bedieningsconcept hebt u alle belangrijke functies van de tractor binnen
handbereik. Ook nieuw zijn de instrumenten op de A-kolom voor onmiddellijke
informatie over alle belangrijke gegevens.

Profi Power. STEYR Profi-tractoren worden aangedreven door een lage
emissie (Tier III-conforme) Common Rail-dieselmotor met elektronisch
brandstofbeheer, turbo en intercooler. Met max. 17 vooruit- en
16 achteruitversnellingen, biedt de STEYR Power-8-transmissie 2 bereiken
van 8 versnellingen Powershift, Powershuttle en een kruipoptie.
Een 17 de versnelling is ook beschikbaar voor 40 km/u ECO drive,
of een topsnelheid van 50 km/u. Het hydraulische systeem is voorzien
van EHR (elektronische trekkrachtregeling) met een enorme hefcapaciteit,
zodat het elk werktuig aankan in deze vermogensklasse.
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handelingen van de bestuurder, worden naast de STEYR Power-8-transmissie
en de dieselmotoren met Common Rail ook bedieningen geïnstalleerd zoals de
automatische Easy Tronic wendakkerfuncties; STEYR Matik, voor automatisch
hoger/lager schakelen; tractieregeling en een Soft start-aftakas.
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Sterk door innovatie

Profi-comfort. De SK3-cabine biedt een ongeëvenaard panoramisch zicht
en is voorzien van een dakvenster met optimaal zicht op de lader. Dankzij
de standaard gemonteerde STEYR Multicontroller hendel zijn alle belangrijke
functies van de tractor binnen handbereik. Naast de gashendel, Powershift,
Powershuttle en de hef, hebt u ook toegang tot de Easy Tronic-functies voor
het programmeren van wendakkerhandelingen en elektronische regelventielen
en timers. Cabinevering en een geveerde vooras zijn eveneens beschikbaar
voor optimaal comfort.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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Profi-tractoren beschikken over de ultieme bestuurdersinterface. Dankzij de armleuning met intuïtief controlepaneel
en geïntegreerde Multicontroller-hendel hebt u alle belangrijke functies van de tractor binnen handbereik.

• Easy Tronic: automatische
wendakkerfuncties, om de
handelingen van de bestuurder
tot een minimum te beperken
• STEYR Matik voor op- en terugschakelen
• Multicontroller-armleuning
• ISOBUS 11783-compatibel

• Eenvoudig overzicht op het
instrumentenpaneel en integratie
van een rendementsmonitor
in de rechter A-kolom
• S-Tech 300-* en S-Tech 600touchscreen* voor nog meer
productiviteit

• Automatische differentieelvergrendeling
en 4WD-tractiemanagement
• Aftakasmanagement
• In de armleuning geïntegreerde
Multicontroller hendel
• Elektronische regelventielen

Technologie in haar
intelligentste vorm.
Net als alle andere STEYR-tractoren zijn de Profi’s uitgerust met ultramoderne
technologie die op intelligente wijze werd toegepast. Alle elektronische
en computerondersteunde functies zijn erg gemakkelijk aan te leren. Aangezien
u ze onmiddellijk kunt gebruiken, bieden ze u maximale efficiëntie zodra
u in de cabine zit. De nieuwe Multicontroller hendel plaatst hoogperformante
technologie binnen handbereik.

STEYR Easy Tronic bespaart u enorm veel tijd op de wendakker.
Met het Easy Tronic-systeem kunt u een opeenvolging van wendakkerhandelingen
in het geheugen opslaan, en daarna telkens herhalen aan het einde van elke rij.
Tot 28 stappen kunnen worden opgeslagen in één enkel programma of in twee
afzonderlijke programma’s. Elke geregistreerde handeling wordt via een symbool
op het schakeldisplay weergegeven. U activeert het programma door het
indrukken van de stappenknop op de Multicontroller hendel, die in de armleuning
is ingebouwd. Bij het eerste keermanoeuvre op de wendakker registreert
u gewoon de bewegingen van de hef, de instellingen van de elektronische
ventielen, het motortoerental en de opeenvolgende versnellingsveranderingen,
en Easy Tronic voert alle volgende wendakkerhandelingen uit.

Easy Tronic. Maar liefst
28 handelingen bij het keren
op de wendakker kunnen
in het geheugen worden
opgeslagen en opgeroepen.

Automatische inschakeling voor maximale tractiecontrole.
Vierwielaandrijving en voor- en achterdifferentiëlen kunnen onder belasting door
de bestuurder manueel worden in- en uitgeschakeld. In de automatische stand
schakelt het tractiemanagement de 4WD en de differentieelvergrendelingen in,
in functie van rijsnelheid, hefpostitie en stuurhoek, om een maximale
tractiecontrole te leveren.

Multicontroller hendel voor een volledig geïntegreerde manuele
bediening. Met één enkele bediening hebt u controle over de gashendel,
rijrichting, versnellingsveranderingen, hefbewegingen en bediening van
de ventielen, en kunt u de Easy Tronic-programma’s herhalen. De kracht
van uw Profi zit echt tot in de toppen van uw vingers.
S-Tech 600-touchscreen.
Deze monitor biedt dezelfde functie
als de S-Tech 300, maar met een
groter scherm. Beide S-Tech-schermen
zijn plug&play en kunnen op andere
compatibele STEYR-tractoren gebruikt
worden. Indien u reeds een S-Tech 600
monitor bezit, kunt u deze in uw
nieuwe Profi-tractor gebruiken.

S-Tech 300-touchscreen.
Verbeterde voertuigbediening
en bijkomende productiviteit
met programmeerbare
functies en instellingen,
alsook notitieboeken en
ISOBUS-compatibiliteit.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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Om van richting te veranderen,
raakt u gewoon de Powershuttlehendel even aan of …

… drukt u op de Powershuttleknop op de Multicontroller.

STEYR Matik in het veld en…

… op de weg
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• Speciale transmissies om aan
uw vereisten te voldoen
• Powershuttle, bediend met de Shuttle
hendel of via de Multicontroller
hendel- knop, zorgt voor moeiteloos
manoeuvreren

• Schakelen in 2 bereiken, zonder
te ontkoppelen, met de STEYR
Power-8-transmissie
• Solide transmissieonderdelen
• LCD-scherm op de console, voor een
duidelijke weergave van de versnellingen

• 50 km/u in optie
• Optionele 40 km/u Eco-transmissie
• Kruipsnelheden vanaf 190 m/u
(18.4 R38)

STEYR Power-8
komt tegemoet
aan al uw vereisten.
Het ontwerp van deze versnellingsbakken is het resultaat van tientallen jaren
ervaring in de transmissietechnologie bij tractoren. Dankzij het STEYR
Power-transmissiegamma kunt u onder last van snelheid veranderen zonder
te koppelen, terwijl Powershuttle met een druk op de knop voor het veranderen
van de rijrichting zorgt. Welke transmissie u ook verkiest, uw Profi is perfect
uitgerust voor nauwkeurig manoeuvreren tijdens handelingen met de lader
en voor moeiteloos wegtransport, zelfs met de zwaarste ladingen.

STEYR Power-8, de gemakkelijke bediening.
De volledig gesynchroniseerde Powershift/Powershuttle-transmissie
is opmerkelijk gemakkelijk en efficiënt, en is uitgerust met de elektronische
snelheidscontrole en het STEYR Matik-systeem voor op- en terugschakelen.
Enkel en alleen voor het opschakelen tussen versnelling 8 en 9 gebruikt u
de koppeling. In de andere gevallen kunnen de Auto Field- en Auto Road-modi
worden gebruikt om, in functie van snelheid en belasting, automatisch tussen
twee versnellingen te schakelen.

STEYR Matik.
Zorgt voor automatisch
hoger/lager schakelen tijdens
transport en in het veld.

17 x 16 voor 50 km/u of 40 km/u ECO. De STEYR Power-8-transmissie kan
worden voorzien van een 17e versnelling, waarmee u moeiteloos tegen 50 km/u
op de weg kunt rijden, of tegen de brandstofzuinige 40 km/u dankzij de nieuwste
ECO-transmissie. Alle Profi-modellen zijn verkrijgbaar met kruipsnelheden vanaf
190 m/u (behalve de 17x16-transmissie).

Voortreffelijke Oostenrijkse techniek vanuit de STEYR-stal. Op het vlak
van schakelen tussen de versnellingen zijn de STEYR Power-transmissies
stoere werkpaarden met een vederlichte bediening. Perfect voor
de uitstekende gewicht-vermogensverhouding van de Profi-tractoren.
Twee meerschijvenkoppelingen in oliebad brengen de aandrijving over van
de motor naar de transmissie. De naar de koppeling stromende oliestroom
wordt afgesteld door elektronische ventielen, die door microprocessoren
worden bediend. Zo kunt u uiterst precies en centimeter voor centimeter
voor- of achteruit bewegen bij het aanpikken van werktuigen of bij het gebruik
van een lader.

Power-8 display
geïntegreed in de A-stijl.
Bevindt zich precies in het
zicht van de bestuurder en
geeft de gekozen versnelling,
rijrichting, Easy Tronic
en STEYR Matik-modi weer.
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Goedgekeurd voor gebruik met
biodieselmengsels van maximaal
100 procent (B100).

Power Plus.
Verhoogt het motorvermogen
met maximaal 26 pk tijdens
aftakaswerkzaamheden boven
0,5 km/u of tijdens transport
in de automatische modus
vanaf versnelling 12.
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• Turbodieselmotoren met intercooler
en 4 of 6 cilinders
• Common Rail-dieseltechnologie
• 112 tot 141 pk
• Conform de Tier III-emissienormen

• Elektronisch brandstofmanagement
• Cross-flow cilinderkop met 4 kleppen
• Power Plus levert tot 26 pk extra
vermogen bij aftakaswerkzaamheden
en transport

• Speed Plus zorgt voor een constant
toerental, ongeacht de lading

Dieseltechnologie – Zuinig,
duurzaam en krachtig.
De STEYR Profi-tractoren bieden u een gamma motoren met 4 of 6 cilinders
om tegemoet te komen aan uw specifieke landbouwactiviteiten en tegelijkertijd
te voldoen aan de milieuwetgeving voor ten minste de komende tien jaar.
Profi-motoren hebben een verbeterde vermogen/gewichtsverhouding en extra
koppel in overvloed. Ze nemen de zwaarste grondbewerkingstaken of de meest
veeleisende hooischema’s aan. De Profi’s blijven uiterst hoge koppelwaarden
leveren tegen lage toerentallen, maar zijn “lichtvoetig” wanneer u het grasveld
moet beschermen opdat het weer vlug groeit.

Common Rail-technologie voor efficiëntie en alerte reacties.
Alle Profi-vierklepsmotoren zijn uitgerust met Common Rail-hogedruktechnologie.
Terwijl standaardinjectiesystemen in dieselmotoren druk moeten opbouwen
voor elke cyclus, houdt dit systeem een constante druk aan tot 1400 bar
in een brandstofrail die rechtstreeks is gekoppeld op de verstuivers.
Het benodigde koppel voor de aandrijving van de pomp bedraagt slechts 10%
van de behoefte van een standaarddistributiepomp. De motorregeleenheid (ECU),
die de inspuittiming en het brandstofdebiet regelt, is verbonden met het
CAN bus-systeem. Behalve voor een lager verbruik, zorgt deze ook voor
een beduidend grotere alertheid.

Efficiënte cross-flow
cilinderkop voor maximale
prestaties.

Vermogen P [kW]
135/181
130/174

6140 Profi

125/168

+26 pk

120/161
115/154
110/148
105/141

Profi dubbel Plus.
Power Plus verhoogt automatisch het motorvermogen met maximaal 26 pk,
zodat het aftakastoerental, ondanks veranderende gewas- en
terreinomstandigheden, constant blijft. Wanneer de belasting toeneemt omdat
extra vermogen aan de aftakas of via de transmissie vereist is, past Power Plus
automatisch het motorvermogen aan. Dit systeem verhoogt het rendement
en garandeert een constante snelheid tijdens transport en aftakaswerk.

100/134
95/127
90/121
85/114
80/107
1000
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1600
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Motorsnelheid [tpm]

Power Plus levert maximum
26 pk meer vermogen.

Met Speed Plus kan de bestuurder één of twee motortoerentallen instellen,
zodat bij het sproeien of het werken met een zaaicombinatie het aftakastoerental
constant wordt gehouden. Het Easy Tronic-programma zet deze instellingen
in standby op de kopakker, en past ze automatisch weer toe zodra uw
aan de volgende rij begint.

Minder lawaai, minder uitstoot, meer besparen. Dankzij de verbeteringen
aan de nieuwe Profi-motor liggen de geluidsniveaus 5 (dBA) lager dan
voorheen en is het trillingsniveau ver onder de nieuwe wettelijke voorschriften.
De bestuurder is beter beschermd en kan langer en stressvrij werken.
Alle modellen hebben een uitzonderlijk efficiënte verbranding, die zowel
de impact op het milieu als het brandstofverbruik vermindert.

Speed Plus.
Houdt een constant
aftakastoerental aan,
ongeacht de schommelingen
in de belasting.
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+5.99
cm
-4.49
cm

Geveerde vooras.
Meer comfort en betere tractie –
voor toepassingen met vooraan
gedragen zware werktuigen zijn
klasse 4-voorassen beschikbaar
op modellen met 6 cilinders.

Dynamische spatborden.
Zijn verkrijgbaar op alle
modellen, voor een scherpere
draaihoek.
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• Extra robuuste vooras uit één stuk
• Klasse 4-voorassen beschikbaar
op Profi’s met 6 cilinders
• Geveerde vooras voor verbeterde
tractie, comfort en controle
• 4 wiel beremming beschikbaar

• STEYR Opti Stop automatische 4WD
inschakeling voor betere remkracht
• Pneumatische en/of hydraulische
remmen voor aanhangwagen
beschikbaar
• Draaihoek van 55 graden

• Quick Turn-besturing* van aanslag
tot aanslag
• Dynamische spatborden voor
haarscherpe draaihoeken
• Bar axle voor meer flexibiliteit
in spoorbreedtes beschikbaar

Kracht en
gevoeligheid.
De Profi’s van STEYR geven u de kracht en het vermogen om die kracht met
gemak te controleren. Boven op het tractiemanagement (beschreven op blz. 4)
is uw Profi-tractor uitgerust met een reeks aandrijflijnfuncties die het sturen en
remmen verbeteren, en de veiligheid op zowel de weg als het veld bevorderen.

Scherpe draaihoek voor ongelooflijke wendbaarheid. Dankzij het ranke
motorontwerp hebben de STEYR Profi’s een indrukwekkende draaihoek van
55 graden. In combinatie met een naspoorhoek van 12 graden en dynamische
spatborden zorgt dit ervoor dat uw Profi uiterst kort kan draaien en de scherpste
draaihoeken op het erf aankan.

Geveerde vooras geïntegreerd in het Profi-ontwerp. De STEYR Profi’s
werden ontworpen met voorasvering in het achterhoofd. De dubbelwerkende
cilinder is verbonden met 2 grote met stikstof gevulde accumulatoren die
105 mm gecontroleerde veringbeweging toestaan. Klasse 4-assen zijn
beschikbaar op Profi’s met 6 cilinders voor een lange levensduur tijdens extreem
zware toepassingen, ongeacht het feit of er een geveerde vooras is gemonteerd
of niet. Voorasvering verhoogt de tractie tijdens primaire grondbewerking met
5%, en zorgt natuurlijk voor extra comfort voor de bestuurder tijdens andere
activiteiten op de boerderij.

4WD en differentieelslotmanagement*.
Om uw efficiëntie te verhogen,
bestuurt het tractiemanagementsysteem automatisch de
4WD en het differentieelslot,
afhankelijk van snelheid,
stuurhoek en hefpositie.

STEYR Quick Turn, om moeiteloos te draaien. Voor- of achteruit maakt
geen verschil. Om van richting te veranderen, raakt u gewoon de schakelaar
aan die links van het stuurwiel gemonteerd is. En om de voorwielen tot aan
de tegengestelde stuuruitslag te bewegen, draait u het stuurwiel met maximaal
8° terwijl u de ring in het stuur indrukt. Stel u voor wat een verschil Quick Turn
maakt op wendakkers, of wanneer u met uw lader op het erf manoeuvreert.

Update the model
number to 4130.
4,04 m*

Opti Stop voor extra veiligheid als standaard. Zodra de remmen worden
geactiveerd schakelt een veerbelaste koppeling de 4WD in, zodat de volle
remkracht wordt toegepast op de vier wielen. Opti Stop zorgt voor alertere
rijeigenschappen tijdens het normale gebruik, maar doet ook dienst als
veiligheidsvergrendeling.

Schijfremmen in oliebad voor hoge snelheden en luchtdrukremmen
voor het transport op de weg. Voorwielremmen verkrijgbaar op alle
modellen, zijn bijzonder interessant voor het transport op de weg, waarbij
de tractor tegen hogere snelheden werkt met zwaardere belastingen.
Pneumatische en/of hydraulische remmen voor zware aanhangwagens
zijn eveneens beschikbaar.

Extreem
manoeuvreerbaar.
Het ranke motorontwerp,
de gecentreerde
voorasaandrijving en een
stuurhoek van 55° geven
de STEYR Profi-tractoren
hun fantastische rijgedrag.
* Profi 4110, 4120 en 4130.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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1 S-Tech 300-scherm
2 STEYR joystick* voor
regelventielen
3 Bedieningen voor regelventielen
4 Vooruit/achteruit
5 Versnelling hoger schakelen
of terugschakelen
6 Bediening regelventielen
7 EHR heffen/zakken
8 Constant motortoerental
of Easy Tronic-bediening
9 Handgas
10 Auto PTO achteraftakas
11 Achteraftakas
12 Hitch Ride Control
13 Constant motortoerental
14 ICP™ – Intuïtief bedieningspaneel
15 Headland Management Control
16 EHC-positieregeling
17 EHC-trekkrachtregeling
18 Optillen/neerlaten van hef
19 Vergrendeling voorasvering
20 Manueel en automatisch
4WD/differentieelslot
21 Slipcontrole
22 Instelling timer en debiet
regelventielen
23 Hoogtebegrenzer fronthef
24 Instelling daalsnelheid hef
25 Hoogtebegrenzer hef
26 Gevoeligheid trekkrachtregeling

STEYR joystick*.
De elektronische joystick
is ingebouwd in de armsteun
en laat toe om 2 regelventielen
gelijktijdig te bedienen.
Twee extra knoppen zijn
beschikbaar op de afgebeelde
voorlader joystick.

Op de krachtige hef achteraan
met een maximaal hefvermogen
van 7864 kg, kunt u probleemloos
de zwaarste werktuigen
bevestigen.
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• Groot maximaal hefvermogen
voor de zwaarste werktuigen
• Hoog debiet van 113 l/min met pomp
met variabele opbrengst (CCLS)
• Tot 95 l/min beschikbaar
met een enkel ventiel
• Onafhankelijke stuurpomp
van 35 (of 40) l/min

• Maximaal 4 regelventielen
• EHR – Elektronische hef
• Elektronische joystick voor
laderbediening geïntegreerd
in de armsteun
• Dansonderdrukking om het schokken
van werktuigen bij hoge snelheid
op te vangen

• Op de spatborden gemonteerde
hefbedieningen
• Ruim assortiment trekhaken voor
aanhangwagen beschikbaar
• Volledig geïntegreerde fronthef
beschikbaar
• Elektronische fronthef (EFH)*
voor maaiwerk van topkwaliteit

Profi-hef met
krachtige hydrauliek.
De hefinrichting en regelventielen van de STEYR Profi worden gevoed door
een ultramodern hydraulisch Load Sensing-systeem (CCLS) dat maximaal
113 liter/min levert. Dit systeem is ontworpen om exact het vereiste oliedebiet
te leveren waar en wanneer nodig. Elk regelventiel kan tot 95 l/min leveren
en er is een afzonderlijke Power Beyond-aansluiting voor grotere werktuigen
met hun eigen ventielregelingen. Closed Centre Load Sensing-systeem laat
zich gemakkelijk en veilig bedienen dankzij de logisch geplaatste ergonomische
bedieningen in de cabine.

Maximaal 4 regelventielen voor operationele veelzijdigheid.
Met maximaal 4 beschikbare regelventielen op de hef, kunnen de STEYR Profi’s
de meest veeleisende werktuigen aan. Als u over de optionele, in de fabriek
gemonteerde lader beschikt, kunt u voor een maximale productiviteit en perfect
comfort die lader via een afzonderlijke elektronische joystick, die in de armsteun
is geïntegreerd, bedienen.

Trekkrachtregeling voor meer rendement. De elektronische hef (EHR) is
geïntegreerd in de rechterarmsteun en de belangrijkste functies kunnen met de
Multicontroller III worden bediend. Dankzij de automatische trekkrachtregeling,
die het slippen tijdens primaire grondbewerking uitsluit, kan gemiddeld 5% extra
tractie worden bereikt.

Snelle en gemakkelijke aansluitingen. De robuuste koppelingen op
de hefinrichting van uw STEYR Profi kunnen zonder gereedschappen worden
afgesteld voor een snelle aansluiting van elk werktuig. Met de bedieningen
die op de spatborden gemonteerd zijn en een uitstekend zicht op de onderste
trekstangen vanaf de bestuurdersstoel, verloopt het verwisselen van werktuigen
zonder stress. Er is een breed gamma aan trekhaken voor aanhangwagens
beschikbaar, waaronder een in de hoogte verstelbare automatische trekhaak,
alsook de K80 die compatibel is met eender welke aanhangwagen of balenpers.

Dynamische
dansonderdrukking
voor extra comfort
en veiligheid.
Profi’s met EHR zijn
uitgerust met een volledig
geïntegreerde dynamische
dansonderdrukking.
Deze wordt geactiveerd
wanneer het werktuig wordt
opgeheven en de tractor
sneller rijdt dan 8 km/u.
Het systeem voorkomt
dat zware werktuigen
gaan slingeren terwijl
u met grote snelheid rijdt.

EFH-fronthef – ideaal in combinatie met de frontaftakas.
De geometrie van het nieuwe hefsysteem werd geoptimaliseerd in verhouding
tot de hoek van de aftakas. De fronthef is uitgerust met twee dubbelwerkende
hydraulische cilinders en in optie elektronisch geregelde gewichtsoverdracht
op de trekker, om bijvoorbeeld te maaien zonder de graszode te beschadigen.
Maximaal 2 dubbelwerkende hydraulische aansluitingen kunnen worden voorzien
om hydraulisch vermogen naar de voorkant van de tractor te sturen.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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Aftakasbedieningen in de cabine.

Management aftakas achteraan
Aftakas achteraan

Spatbordbedieningen.
Bovenop de hef- en aftakascontrole
op het achterspatbord, bieden
de Profi-modellen ook controle
om een regelventiel vanaf de grond
te bedienen.

• Aftakas met 3 toerentallen
(540/540E/1000 t/min)
• Soft start-regeling van de aftakas
• Weergave van aftakastoerental
op het instrumentenbord
• Rijafhankelijke aftakas verkrijgbaar

• Auto PTO voor automatische
uit- / inschakeling van de aftakas,
wanneer de hef wordt opgeheven
of neergelaten
• Meerschijvenkoppelingen in oliebad
voor grotere duurzaamheid

• Op het spatbord gemonteerde
aftakasbedieningen aan weerszijden
van de tractor
• Volledig geïntegreerde fronthef
en frontaftakas verkrijgbaar,
voor meer productiviteit

STEYR Profi-aftakas
voor multi-task vermogen.
STEYR Profi-tractoren zijn uitgerust met een aftakas met drie toerentallen,
met een zuinige instelling voor lager brandstofverbruik. Een volledig
geïntegreerde fronthefinrichting en frontaftakas zijn als optie verkrijgbaar.
Zij kunnen uw productiviteit verdubbelen met bijvoorbeeld voor- en achteraan
gemonteerde maaiers. Met twee verschillende werktuigen gemonteerd,
kunt u aparte taken gelijktijdig uitvoeren, dat is pas echt teamwerk.

Profi-aftakas met hoge prestaties. De STEYR Profi-aftakas is volledig
onafhankelijk en krijgt zijn vermogen rechtstreeks van het motorvliegwiel
om transmissieverliezen tot een minimum te beperken. Een oliegekoelde,
meervoudige platenkoppeling zorgt ervoor dat de aftakas moeiteloos kan worden
ingeschakeld onder belasting. Er zijn aftakassen met 6 en 21 splines verkrijgbaar.

Soft start-systeem om het werken met zware werktuigen gemakkelijk
te starten. Soft start zorgt voor een geleidelijke opname van zware inertielasten
wanneer de aftakas wordt ingeschakeld, en een hydraulische rem voorkomt
een te hoog toerental bij werktuigen met lage inertiekrachten wanneer de aftakas
wordt uitgeschakeld.

Automatische aftakasinschakeling. Dankzij Auto PTO schakelt de aftakas
automatisch in en uit, naargelang de positie van het werktuig. Wanneer
de functie voor het snel opheffen geactiveerd is, wordt de aftakas automatisch
uitgeschakeld en bij het dalen van de hef wordt hij opnieuw ingeschakeld.
Een rijafhankelijke aftakas is verkrijgbaar voor het verspreiden van meststoffen
of als aanvullend tractievermogen op hellingen voor speciale aanhangwagens.

Gebruiksvriendelijke bedieningen. De bedieningen in de cabine voor zowel
de front- als de achteraftakas zijn herkenbaar aan hun kleur en zijn ergonomisch
gegroepeerd op de rechterconsole. Uitwendige bedieningen voor de hef en de
aftakas vindt u aan de achterzijde van de tractor. Aftakastoerental, motortoerental
en rijsnelheid worden duidelijk weergegeven op het instrumentenpaneel
voor onmiddellijke controle.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.

Verdubbel uw
productiviteit met de
volledig geïntegreerde
fronthef en frontaftakas*.
Uw STEYR Profi is
verkrijgbaar met een volledig
geïntegreerde fronthef
en -aftakas. De fronthef
is beschikbaar met twee
dubbelwerkende hydraulische
cilinders en de hefarmen
kunnen in vlottende positie
gezet worden. Dit is ideaal
bij werktuigen die laag
bij de grond werken,
zoals maaimachines enz.
Om de manoeuvreerbaarheid
te bevorderen, kunnen
de hefarmen eenvoudig
overeind worden gezet
wanneer de hef niet in
werking is. De aftakas levert
een maximaal motorvermogen
bij 1000 tpm. Er zijn
maximaal 4 snel- koppelingen
beschikbaar voor hydraulisch
bediende werktuigen.
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Cabine met laag profiel
beschikbaar voor extra lage
doorrijhoogte.
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• Luxueuze STEYR SK3-cabine
• Panoramische ruiten voor beter zicht
• Een dakraam is standaard, voor
stressvrij werken met een lader
• Volledig regelbare, in de A-stijl
gemonteerde telescopische
achteruitkijkspiegels (optioneel
verwarmd en electr. bediend)

• Grote deuren en antisliptreden voor een
gemakkelijke instap
aan beide zijden
• Luxueuze draaistoel voor comfortabele
lange werkdagen
• Volwaardige bijrijdersstoel
• Airconditioning behoort
tot de standaarduitrusting

• Automatische klimaatregeling mogelijk
• Geluidsniveau in de cabine niet meer
dan 71 (dBA)
• Cabinevering verkrijgbaar
• Laag dak beschikbaar

Panoramisch zicht
en comfort in de Profi.
De Profi-cabine straalt kwaliteit uit, in ware STEYR-stijl. Deze Oostenrijkse
ingenieurs weten beslist wat ze doen wanneer het aankomt op de combinatie
van functionaliteit en een fraai uitzicht. De luxueuze SK3-cabine met haar chique
vormgeving en hoog comfortniveau werd speciaal voor de Profi ontworpen.
Ook in lage uitvoering beschikbaar. U ziet meteen dat het een STEYR is.

Panoramische beglazing en een dakraam. Stap via de breed openslaande
deuren de cabine in en laat u verrassen door wat u ziet. De cabine heeft
vier stijlen, zodat elke zijde bestaat uit één enkel stuk glas zonder omlijsting,
dat aan de onderzijde ingewerkt is om de deur structurele stabiliteit te geven.
Dit is de eerste keer dat u een dergelijk gevoel van ruimte in een tractor van
deze klasse zult ervaren. Het panoramisch zicht houdt ook in dat u de onderste
hefarmen kunt zien of een eventueel aangekoppelde lader via het dakraam.

Minder lawaai, minder trilling en een minder vermoeide bestuurder.

Cabinevering*. Met de
nieuwe Profi-tractor biedt
STEYR u een geveerde
cabine. Op de weg of op
het veld, de cabinevering
zorgt voor nog meer comfort.

Deze tractoren zijn volledig gebouwd met het oog op een zo laag mogelijk
geluidsniveau in de cabine: minder dan 71 (dBA). Uw Profi-cabine is een stille
controleruimte waarin u zich kunt ontspannen en u laten meedrijven op een golf
van hoge productiviteit. Er is ook een geveerde cabine verkrijgbaar,
voor een nog luxueuzere, stressvrije rijervaring.

Hou altijd het hoofd koel – Profi’s zijn standaard uitgerust met
airconditioning. Verse lucht wordt vanaf de voorkant van de cabine, door
strategisch geplaatste kleppen, naar de achterkant gevoerd, waar hij door een
hercirculatiefilter passeert. Die circulatie binnen een gesloten circuit kan worden
gebruikt om de ruiten snel condensvrij te maken en de positieve cabinedruk
voorkomt pollen en sproeidampen. In andere omstandigheden wordt verse lucht
door “Technostat”-filters gezogen. Die filters houden nog kleinere stofdeeltjes
tegen dan de traditionele papierfilters. Alle Profi’s zijn uitgerust met een
airconditioningsysteem dat ook met automatische klimaatregeling beschikbaar is.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.

Perfecte werkomgeving.
Boven op de standaardairconditioning is
automatische klimaatregeling
verkrijgbaar.
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Functies van de
Multicontroller-hendel:
Omkeerinrichting vooruit/achteruit
Versnelling hoger schakelen
of terugschakelen
Bediening regelventiel
Hef achteraan
Constant motortoerental
of Easy Tronic-bediening

2
1 De tractor- en
rendementsmonitor zijn in
de “A”-stijl aan de rechterkant
geïntegreerd en geven u
informatie over de rijrichting,
het oliedebiet en de
timerinstellingen van de
regelventielen en de instellingen
van het management
van de front- en achterhef.

3

2 De belangrijkste
tractorbedieningen binnen
handbereik.
3 Keuze van rijrichting
vooruit/achteruit.
4 S-Tech 300*-scherm in de
armsteun om de belangrijkste
tractorfuncties te controleren.
Deze display is ISOBUS
11783-compatibel.

1

4

• Nieuwe Multicontroller
hendelbedieningen:
- Versnelling hoger schakelen
of terugschakelen
- Omkeerinrichting vooruit/achteruit

- 1 of 5 regelventielen
- Hef
- Constant motortoerental
of Easy Tronic-bediening

• Instrumentenpaneel en
rendementsmonitor, geïntegreerd
in de “A”-stijl aan de rechterkant
• ICP – Intuïtief bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijkheid
voor een nieuwe
landbouwervaring.
STEYR Profi-tractoren zijn gemakkelijk te bedienen. Stap in en geniet van een
ongezien comfort in elke werksituatie. Het meest recente design in ergonomische,
gebruiksvriendelijke bedieningen en instrumenten zorgt ervoor dat u zich volledig op
uw taak kunt concentreren, terwijl uw Profi voor productiviteit en zuinigheid zorgt.

De nieuwe STEYR Multicontroller.

ICP – Intuïtief bedieningspaneel.

Dankzij de nieuwste Multicontroller,
die ergonomisch in de armleuning van
de bestuurdersstoel werd ingebouwd,
hebt u zes belangrijke functies van
de tractor binnen handbereik:
• Versnelling hoger schakelen
of terugschakelen
• Omkeerinrichting vooruit/achteruit
• Eerste of vijfde hydraulisch regelventiel
• Hef snel omhoog/omlaag
• Constant motortoerental
of Easy Tronic-bediening

Dit multifunctioneel touch screen werd
eveneens in de armleuning geïntegreerd
en geeft u makkelijke toegang tot alle
belangrijke functies van de tractor,
inclusief:
• Voorwielaandrijving
• Differentieelslot
• Dansonderdrukking
• Constant motortoerental
• 3-puntshef (trekkracht
en positieregeling)
• Wendakkerfuncties (Automatisch,
manueel, registreren)
• Achteraan en centraal gemonteerde
regelventielen
• Automatische aftakas

Informatie over de prestaties
in één oogopslag. Het nieuwe
instrumenten- en druktoetsenpaneel
werd in de “A”-stijl aan de rechterkant
geïntegreerd en bevindt zich zo in uw
natuurlijk gezichtsveld. Op die manier
hebt u een duidelijk overzicht van de
belangrijkste systemen van de tractor:
• Motortoerental
• Transmissiestatus
• Hydraulisch debiet
• Timerinstellingen van de regelventielen
• Aftakastoerental
• Brandstofpeil
• Temperatuur van de motor
• Status van de beveiligingen
• Instelling van de besturingsparameters
• Rendementsmonitor

Rendementsmonitor. De “A”-stijl bevat een duidelijk bedieningspaneel met
15 toetsen, en is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De belangrijkste functies zijn:
• AUX-menu: max. olievolume, oliedebiet, timerdisplay en zweefstand-instellingen
van de regelventielen.
• Monitormenu: brandstofverbruik, instellingen van de front-en achterhef,
softwarestatus, enz. De softwarestatus kan voor updates teruggehaald worden.

Intuïtief bedieningspaneel
voor imposant
verlichtingssysteem.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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Standaard uitgerust met een dakraam,
om de lader beter te kunnen zien.
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• De STEYR SZ-lader is perfect aangepast
aan uw Profi-tractor
• Voorladersteunen geïntegreerd
in tractorchassis
• Laderbediening via elektronische
proportionele ventielen voor het meeste
comfort en de grootste productiviteit

• Uitstekend voorwaarts zicht vanuit
de cabine, zelfs met de lader
• Dakraam in de cabine om de lader
te zien
• STEYR joystick* geïntegreerd
in Multicontroller-armleuning

• STEYR joystick met 2 knoppen
voor 4 bijkomende werktuigen
(balenklem, enz.)
• Voorlader en fronthef hinderen
mekaar niet

Met de STEYR SZ-lader.
Precies, snel en gemakkelijk.
Landbouwuitrustingen van STEYR zijn een ingenieus topontwerp voor werk
met voldoening. STEYR SZ-laders werden specifiek voor STEYR-tractoren
ontworpen. Het is gevoelig, performant gereedschap om de productiviteit
de hoogte in te jagen.
Als u uw STEYR Profi-tractor voorlader voorbereid bestelt, worden het subframe
en de hydraulische ventielen en leidingen tijdens de constructie van de tractor
op de montageband geïnstalleerd. De laders kunnen ook op oudere
tractorreeksen worden geïnstalleerd, voor een duurzame en veelzijdige
implementatie die overeenkomt met de prestatie van uw STEYR Profi-tractor.

STEYR SZ – De lader voor Profi’s. Omdat alle Profi’s van STEYR uitgerust
zijn met een dakraam om de lader te zien, is het duidelijk dat deze combinatie al
vanaf het begin op de tekentafel lag. De lader wordt bediend door de bestaande
elektronische proportionele regelventielen achteraan. De STEYR joystick
is geïntegreerd in de ergonomische indeling van de cabinebedieningen.
De in de fabriek gemonteerde multikoppelingen zijn klaar voor gebruik
en het hydraulische buizenwerk is zo kort mogelijk ontworpen voor extreem
vlotte laderactiviteiten.

STEYR SZ, laders speciaal
gebouwd voor de STEYR
Profi-tractoren.

Profi Plus-lader voor vlotte werking. Een vlot werkende lader is niet enkel
afhankelijk van een alert reagerende bediening. STEYR Profi’s zijn uitgerust met
eigenschappen zoals Powershuttle en Quick Turn. Tijdens het werken in kuilen,
rond gebouwen of in het veld volstaat een beweging van een hendel om met
uw SZ-lader snel moeilijke manoeuvres uit te voeren. Een verlaagd dak voor lage
doorgang in stallen is ook mogelijk.

Met de Profi-lader kan het ontkoppelen niet gemakkelijker zijn.
Als de werktuigen door STEYR zijn gebouwd, kunt u er zeker van zijn dat het
precisiewerk is, wat het werken ermee heel aangenaam maakt. De lader,
die speciaal voor deze tractor werd ontworpen, is heel simpel vast- en los te
koppelen, en de hydraulische verbindingen zijn op één enkel gebruiksvriendelijk
verdeelstuk gemonteerd. Vast- en loskoppelen duurt letterlijk enkele seconden.

STEYR SZ-laders voor veelzijdigheid. Voor elke mogelijke taak
is er een hele reeks schepbakken, klauwen en vorken beschikbaar. Gewapend
met een STEYR SZ-lader is uw veelzijdige Profi klaar om het zwaarste werk
aan te pakken.

STEYR joystick* voor alle
laderfuncties bevindt zich
binnen handbereik en is in de
ergonomische cabinebedieningen
geïntegreerd.

*) om te voldoen aan de wetten en voorschriften in uw land.
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Technische gegevens
Motorprestatie STEYR 6140 Profi

Snelheidsdiagram STEYR Power-8
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Power Plus

3)
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Koppel M [Nm]

65/87

550

Brandstofverbruik
be [g/kWu]

VELD

Vermogen P [kW]

15

+26 pk

120/161

WEG

125/168

1
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(km/u) achteruit

vooruit (km/u)
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1600
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2200

Motortoerental [t/min]
• Nominaal vermogen bij 2200 tpm = 104 kW (141 pk)
• Max. vermogen met Power Plus3) bij 1950 tpm = 131 kW (178 pk)
• Koppelstijging: 35%
3)

Power Plus is enkel mogelijk bij niet-stationaire aftakaswerkzaamheden en wegtransport.

C

STEYR Profi Afmetingen: Zie tabel in bijlage

E
B

D
A

STEYR SZ-LADERS:
Modellen
Max. hefvermogen [kg]
Max. hoogte [mm]

22

15 SZ

30 SZ

35 SZ

50 SZ

2540
3740

2300
4070

2640
4070

2800
4260

4110 PROFI

4120 PROFI

4130 PROFI

Cabine

6115 PROFI

6125 PROFI

6140 PROFI

STEYR SK3-CABINE
Treden aan beide zijden, veel ruimte, onbelemmerde toegang,
geluidsniveau in de cabine: 71 (dBA), luchtgeveerde stoel,
airconditioning, binnenverlichting, getinte ruiten,
opklapbare achterruit, ruitensproeier/wissersysteem, op het dak gemonteerde
werklichten vooraan en achteraan, centraal werklichtenpaneel, Multicontroller-armleuning
met Multicontroller-hendel, intuïtief controlepaneel (ICP) en STEYR joystick*, prestatiemonitor.
cabine met verlaagd dak, geveerde cabine, telescopische achteruitkijkspiegels, 2/4 werklichten,
ruitensproeier/wissersysteem achterruit.

Optioneel:

Motor
Nominaal vermogen ECE R1204) [kW/pk]
Nominaal vermogen ECE R1204) Power Plus3) [kW/pk]
… bij motortoerental [t/min]
Maximaal vermogen ECE R1204) [kW/pk]
Maximaal vermogen ECE R1204) Power Plus3) [kW/pk]
… bij motortoerental [t/min]
Boring/Slag [mm/mm]
Aantal cilinders / cilinderinhoud [cm3]
Max. koppel @ 1400 t/min [Nm/kpm]
Max. koppel - Power Plus3) @ 1600 t/min [Nm/kpm]
Koppelstijging - Standaard / Power Plus (%)
Koeling / Uitlaattype
Inhoud brandstoftank [liter]

82 / 112

89 / 121

97 / 132

86 / 117

93 / 127

104 / 141

97 / 132
2200
90 / 123

104 / 141
2200
98 / 134

104 / 141
2200
105 / 142

104 / 141
2200
94 / 128

112 / 152
2200
101 / 138

123 / 167
2200
112 / 152

105 / 142
107 / 145
107 / 145
112 / 152
120 / 163
131 / 178
1950
1950
1950
1950
1950
1950
104 / 132
104 / 132
104 / 132
104 / 132
104 / 132
104 / 132
4 / 4485 / met turbo en intercooler
6 / 6728 / met turbo en intercooler
520
563
594
543
593
613
550
573
608
575
620
678
46 / 31
45 / 27
41 / 35
45 / 27
47 / 28
35 / 27
Langetermijnantivries / A-stijl gemonteerd
176
176
176
250
250
250

Transmissie
Type
Aantal versnellingen / met kruipbak [VxA]
Aantal versnellingen 50 km/u [VxA]
Aantal versnellingen 40 km/u Eco [VxA]

16x16 / 32x32
17x16
17x16

Aftakas

STEYR Power-8, 8 versnellingen, 2 bereiken, Powershuttle
16x16 / 32x32
16x16 / 32x32
16x16 / 32x32
16x16 / 32x32
17x16
17x16
17x16
17x16
17x16
17x16
17x16
17x16

16x16 / 32x32
17x16
17x16

Elektrohydraulisch schakelbaar met Soft start, verwisselbaar 6/21-splines, 1 3/8"
540 / 540E / 1000
1969 / 1546 / 2120
1000 / 2120

Aftakastoerental [t/min]
…bij motortoerental [t/min]
Toerental frontaftakas*) / motor [t/min]

Hydraulisch systeem
Max. debiet en systeemtype [l/min]
Max. systeemdruk [bar]
Bediening
Max. hefvermogen [N/kg]
Max. aantal regelventielen
Categorietype
Hefvermogen fronthef*) [N/kg]

210

210

7864
4
Cat. II/III
3700

7864
4
Cat. II/III
3700

113 l/min met CCLS (Load Sensing)
210
210
EHR (elektr. hef) met dansonderdrukking
7864
7864
4
4
Cat. II/III
Cat. II/III
3700
3700

210

210

7864
4
Cat. II/III
3700

7864
4
Cat. II/III
3700

4-wielaandrijving
Inschakeling / aandrijving

Elektrohydraulisch met tractiemanagement / centraal

Vooras / Besturing
Besturingssysteem / Stuurwiel
Draaihoek / Draaicirkel [m]

55° / 8,1

Standaard of geveerde vooras*)
Hydrostatisch, Load Sensing-systeem / uitschuifbaar en kantelbaar
55° / 8,1
55° / 8,1
55° / 8,7
55° / 8,7

55° / 8,7

Remmen
Bedrijfsrem
Handrem
Voorasrem*)
Aanhangwagenrem*)

Bekrachtigde, hydraulisch bediende schijfremmen in oliebad
Mechanische schijfremmen in de achteras
Geïntegreerde voorasrem, Opti-Stop
Lucht- en/of hydraulische remmen, 1 of 2 leidingen

Standaardbanden2)
Vooraan
Achteraan

14.9 R24
16.9 R38

14.9 R24
16.9 R38

14.9 R24
16.9 R38

14.9 R28
18.4 R38

14.9 R28
18.4 R38

14.9 R28
18.4 R38

Afmetingen1)
Max. A lengte / B breedte / C hoogte [mm]
D wielbasis / E spoorbreedte voor / achter [mm]

4292 / 1873 / 2876
2412 / 1407-2108 / 1430-2030

4532 / 1913 / 2920
2652 / 1407-2108 / 1430-2030

Gewicht
Minimumgewicht [kg]*)
Toegelaten totaal gewicht [kg]

4820
9000

4820
9000

4820
9000

4940
9000

4940
9000

4950
9000

4110 PROFI

4120 PROFI

4130 PROFI

6115 PROFI

6125 PROFI

6140 PROFI

*)
1)
2)
3)
4)

volgens de wetgeving en specificatie in uw land
met standaardbanden
Andere bandenoptie op aanvraag
Power Plus is enkel mogelijk onder bepaalde omstandigheden bij transport- en niet-stationaire aftakastoepassingen
ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EC

Door de dealer
geïnstalleerde accessoires:
Naast de hoogkwalitatieve
standaarduitrustingen waarover
uw Profi-tractor beschikt, bieden
wij u tevens een brede waaier
van optionele accessoires
die u te allen tijde bij uw
STEYR-dealer kunt verkrijgen.

PROFI

Sterk door
innovatie!
Centraal in de STEYR-productfilosofie staat de landbouwer. Hij draagt in grote
mate bij tot onze levenskwaliteit en STEYR is daarbij zijn partner voor succes.
Wanneer u een nieuwe STEYR Profi-tractor koopt, krijgt u veel meer dan alleen
maar een tractor. U zult vaststellen dat eersteklas service bij ons standaard
is en dat onze beloftes worden gesteund door elke STEYR-dealer, waar u volledig
opgeleide technici en moderne diagnosesystemen vindt die u helpen productief
en rendabel te blijven. Dezelfde zekerheid geniet u op het gebied van originele
STEYR-onderdelen, die binnen enkele minuten naar uw dealer worden verzonden.
Uw STEYR-dealer zal u ook graag advies geven over de financiële opties
voor uw nieuwe machine, want tenslotte is hij het best op de hoogte
van de landbouwsector. Van onderzoek en ontwikkeling tot eindassemblage,
tot en met ons onderdelensysteem en ons deskundige klantenadvies.
Tevreden STEYR-klanten over de hele wereld zijn hiervan het beste bewijs.
Kies STEYR voor een succesvolle toekomst in een wereldmarkt.

Het hele jaar door staan wij
24 uur per dag voor u paraat.
Spoedlevering: wanneer
en waar nodig. U krijgt tijdens
het seizoen de absolute
voorrang, omdat uw oogst
niet kan wachten.
Dit is een gratis nummer:
bel 00800 7839 7000
(vanop een vaste lijn).

Uw STEYR-dealer:

STEYR verkiest

MAX – de nieuwe
topservice.

smeermiddelen

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht
wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden voorzien. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en
optionele uitrusting evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. STEYR behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp
en technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties,
beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn.
Illustraties kunnen optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.
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