
PROFI

Profi Classic, Profi 
i Profi Cvt – przegląd

2-stopniowa przekładnia 
Powershift - -

4-stopniowa przekładnia 
Powershift -

Przekładnia bezstopniowa - -

Mechaniczne zawory zdalne - -

Elektroniczne zawory zdalne -

Pompa hydrauliczna ze stałym 
wydatkiem 80 l/min - -

Pompa hydrauliczna CCLS 113 l -

Pompa hydrauliczna CCLS 125 l - -

Schemat sterowania - -

Podłokietnik Multicontroller -

Niski dach

Wysoki dach

Panel wskaźników - -

Monitor trakcji/wydajności 
w słupku A -

PROFI CLASSIC PROFI PROFI CVT

www.steyr-traktoren.com

Wydajny. Mocny. Lepszy.
4110 · 6125 · 6140 Profi CLassiC
4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi
4110 · 4120 · 4130 Profi Cvt

Partner, na którym możesz polegać.
Partner, na którym możesz polegać.

Jedź bezpiecznie! Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy sterujące 
i układy sterowania działają prawidłowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia i uwagi, a także stosować zamontowane zabezpieczenia dla własnego 
bezpieczeństwa. Niniejszą broszurę opublikowano do rozpowszechniania międzynarodowego.
Dostępność poszczególnych modeli i wyposażenia standardowego/dodatkowego może się różnić w zależności od kraju. Steyr zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co nie pociąga za sobą 
zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale 
również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia 
standardowego.

TP01/SM/02.14 – Cod. n. 13S0002/COM – www.steyr-traktoren.com
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WYGoDa oPEratora

iNtUiCYJNY PaNEL stEroWaNia – iCP

UKŁaD HYDraULiCZNY

WoM

UKŁaD NaPĘDoWY

s-tECH

ŁaDoWaCZ CZoŁoWY sZ

sErWis i KoNsErWaCJa

DaNE tECHNiCZNE

MODEL układ hydrauliczny naPęd na 4 koła (4Wd) i układ kieroWniczy ogumienie MASA kabina Steyr Sk3zkabinĄ i naPędem 4Wd

2-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

24 biegi do przodu 
i wsteczne

48 biegów do przodu 
i wstecznych z przekład-
nią biegów pełzających

4-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

16 biegów do przodu 
i wstecznych

32 biegi do przodu 
i wsteczne z przekładnią 

biegów pełzających

4-stopniowa 
przekładnia Power-
shift z Powershuttle

17 biegów do przodu 
i 16 wstecznych 

40 km/h

Economy 17 biegów do 
przodu i 16 wstecznych 

50 km/h

Przekładnia 
bezstopniowa

0-40 km/h

0-50 km/h

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) z Power Plus 1) * 

[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) z Power Plus1) *  

[KW (KM)]

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) przy 1 800/1 900  

obr./min 
[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) 

[KW (KM)]

4-zaworowy silnik Diesel z wtryskiem common rail, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową/stage 3B Załączanie elektrohydrauliczne z płynnym rozruchem

Znamionowa prędkość 
obrotowa silnika 

[obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203)  
z Power Plus1)* 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203) 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Przyrost momentu 
obrotowego 

Standard/Power Plus 

[%]

Pojemność  
silnika/Liczba cylindrów 

[cm3]

Pojemność zbiornika paliwa 
- olej napędowy/AdBlue

[l]

Prędkość WOM 

[obr./min]

przy prędkości obrotowej silnika 

[obr./min]

Prędkość WOM 
zgodna z prędko-

ścią jazdy 

[obr./min]

Przedni WOM 

[obr./min]
540/540E/

1,000

540/540E/1,000 
lub 

540E/1,000/1,000E

1,969/1,546
1,893

1,969/1,546/1,893 
or 1,592/1,893/1,621

4110 Profi 
CLASSIC

-

-

105/143

96/131

89/121

81/110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi 
CLASSIC

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi  
CLASSIC

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi 
-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi
-

-

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi
-

-

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi
CVT 

-

-

-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

System EHR (elektroniczna 
regulacja zaczepu) 

z tłumieniem wahań 
narzędzia Ride Control

Pojemność maks.
Udźwig maks. przy wydatku  

znamionowym 80 l/113 l 

[kg]

Maks. 4 dowolnie konfigurowalne 
1 złącze Power Beyond valves

Zintegrowany zaczep przedni* 
Udźwig maks. przy wydatku 
znamionowym 80/113 l/min

[kg]

Elektrohydrauliczne załączanie  
napędu 4WD z systemem 

zarządzania trakcją

blokada kierownicy 
kąt

[°]
 

promień skrętu 

[m]

Ogumienie 
standardowe*

Przednie
 

Tylne

Masa własna 
/Dopuszczalna masa 

całkowita

[kg]80 l/min z pompą 
o stałym wydatku

113 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia

125 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia
mechaniczne elektryczne maks. 

2 mechaniczne
maks. 

3 elektryczne

4110 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.04

440/65R28
 

540/65R38
4,890/9,000 Wersja z niskim dachem, stopniami wejściowymi 

po obu stronach ciągnika i przestronnym, 
nieograniczonym wejściem, poziom hałasu 
w kabinie: 73 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
lekko przyciemnione szyby, otwierane okno tylne, 
system spryskiwaczy/wycieraczek, przednie i tylne 
reflektory robocze na dachu kabiny, panel sterowania 
reflektorami roboczymi

6125 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,010/9,000

6140 Profi  
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,020/9,000

4110 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, 
przestronne, nieograniczone wejście do kabiny, poziom 
hałasu w kabinie: 71 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
szyba przednia odchylana o 90°, lekko przyciemnione 
szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na 
dachu kabiny, centralny panel sterowania reflektorami 
roboczymi, podłokietnik z Multicontrollerem, 
intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) Steyr, 
monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, 
system spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

4130 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

6125 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,010/9,000

6140 Profi _ _
 7,864

_ _
-/3,100

55°
 

4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,020/9,000

4110 Profi
CVT 

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, przestronne, 
nieograniczone wejście do kabiny, poziom hałasu w kabinie: 
69 dB(A), fotel z amortyzacją pneumatyczną, klimatyzacja, 
oświetlenie wnętrza, szyba przednia odchylana o 90°, lekko 
przyciemnione szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na dachu kabiny, 
centralny panel sterowania reflektorami roboczymi, podłokietnik 
z Multicontrollerem, intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) 
Steyr, monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, system 
spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

4130 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

   Standard                  Opcja               
_ 

niedostępne               1) System Power Plus działa w określonych warunkach w czasie transportu i prac wymagających użycia układu hydraulicznego i WOM.               2) Z ogumieniem standardowym
3) ECE R120 spełnia wymagania ISO 14396 lub dyrektyw 2000/25/WE lub 97/68/WE              *) W zależności od krajowego ustawodawstwa i specyfikacji technicznej

MODEL Przekładnia * Silnik Wom
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	 	Seria	Profi:
  Ecotech zapewnia mniejsze 
zużycia	oleju	napędowego	
i większą	wydajność	przy	niższym	
poziomie	emisji	(zgodność	ze	stage	
IIIB).

	 	Moc	większa	o 28	KM	dzięki	
Power	Plus.

	 		Wybór	przekładni	do	każdej	pracy	
i zastosowania.

	 	Kabina	Steyr	SK3	o optymalnej	
widoczności	i wyższym	komforcie.

	 	Dostępna	również	kabina	z niskim	
dachem.

	 	Większa	wydajność	dzięki	
opcjonalnemu	zaczepowi	
przedniemu	i przedniemu	WOM.

	 	System	zarządzania	przednim	
układem	hydraulicznym	umożliwia	
automatyczną	obsługę	narzędzi	
przednich	(z wyjątkiem	Profi	
Classic).

	 	Najwyższy	udźwig	w tej	klasie	
ciągników.

Seria Profi obejmuje szeroką gamę ciągników w zakresie mocy 
do 110 do 140 KM z  silnikami 4- lub 6-cylindrowymi. Oto 
optymalna wszechstronność w jednej serii - od sprawdzonego 
modelu Classic aż do najwyższego modelu pełnego najnow-
szych ulepszeń technicznych. 

Profi ClassiC. 
Model podstawowy z serii Profi dostępny w trzech wariantach 4110 i 6140, 6125 i wy-
posażony we wszystkie funkcje sprzyjające wydajności, jakich potrzebuje duży ciągnik. 
Funkcjonalna i prosta konstrukcja. Ten ciągnik oferuje wygodną kabinę znaną z dużych 
ciągników oraz podstawowy wybór elementów sterujących, a także mechaniczne zawo-
ry zdalne, dwustopniową przekładnię Powershift i niski dach w standardzie.

Profi.
Ta wersja zawiera więcej elektroniki i bogatsze wyposażenie, w tym podłokietnik 
Multicontroller umożliwiający łatwą obsługę wielu funkcji i elektroniczne zawory 
zdalne. Intuicyjny panel sterowania i w pełni zsynchronizowana przekładnia Po-
wershift ułatwiają pracę, a dzięki kabinie z wysokim dachem, w którą wmontowa-
no zwiększające widoczność okno, Profi zapewnia najlepszą w swojej klasie wi-
doczność we wszystkich kierunkach.

Profi CVT.
Profi CVT to najbardziej innowacyjny ciągnik w tej serii. Wyposażony z myślą o za-
wodowcach, model ten kryje w sobie przekładnię bezstopniową CVT z funkcją ak-
tywnego zatrzymania Active Stop i technologią podwójnego sprzęgła, jak również 
potężny układ hydrauliczny (125 l typu CCLS czyli zamknięty z czujnikiem obcią-
żenia). Oto technologia jutra, którą możesz wypróbować już dziś.

Wydajność x 3:
Mocniejsze,  
bardziej oszczędne, 
bardziej przyjazne dla środowiska

13S0002_COM_internal PL.indd   1 14-02-28   10:24
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Silniki Profi –  
oszczędne,trwałe i mocne
Ciągniki	Profi	napędzane	są	przyjaznymi	dla	środowiska	silnikami	Diesel	z turbosprężarką	i technolo-
gią	ecotech.	Te	4-cylindrowe	silniki	z chłodnicą	międzystopniową,	o pojemności	4,5	lub	6,7	litra,	
charakteryzują	się	ogromną	mocą	i elastycznością	przy	niskich	obrotach	silnika,	dzięki	czemu	emitu-
ją	nawet o 90% mniej	szkodliwych	związków	i zapewniają	znacznie niższe zużycie paliwa.	Dzięki	
temu	nowe	silniki	Profi	ecotech	dają	wymierne	oszczędności	przy	jednoczesnym	zachowaniu	zgodno-
ści	z wymaganiami	normy	UE	stage	III	B.

13S0002_COM_internal PL.indd   2 14-02-28   10:24
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STEyR – jESZCZE WIĘKSZa Wydajność, jESZCZE nIŻSZE ZUŻyCIE PaLIWa. 
Oto trzy filary zorientowanej na przyszłość technologii ecotech:

 niskie koszty dzięki oszczędności paliwa, 

 wydajność dzięki łatwej obsłudze, 

  znacznie obniżone wartości emisji w celu spełnienia oczekiwań 
nowoczesnego i świadomego ekologicznie biznesu. 

Te ogromne zalety zawdzięczamy zastosowaniu układu katalizatora spalin SCR. 

Układ dokładnie odmierza niezbędną ilość AdBlue i wprowadza go do układu wy-

dechowego w zależności od bieżących warunków roboczych ciągnika. Katalizator 

rozbija trujące tlenki azotu na azot i wodę, a jednocześnie zapewnia bardziej wy-

dajne spalanie. Dzięki temu silniki Profi ecotech charakteryzują się lepszymi osią-

gami i są bardziej przyjazne dla środowiska niż konwencjonalne jednostki wysoko-

prężne. Na dodatek są znacznie bardziej oszczędne! 

PoWER PLUS. Ten system zarządzania mocą silnika może na żądanie dostarczyć 

zwiększyć moc silnika nawet o 28 KM w porównaniu z mocą znamionową, utrzy-

mując jednocześnie stałą prędkość WOM, na przykład podczas pracy w trudnym 

i zmiennym terenie. W momencie wzrostu niezbędnego dla WOM momentu obro-

towego, system Power Plus automatycznie reguluje obroty silnika. Zwiększa to 

wydajność ciągnika i jakość pracy w polu. 

SPEEd PLUS. Korzystając z tego systemu można zaprogramować jedną lub dwie 

prędkości silnika, które muszą być precyzyjnie utrzymywane na przykład podczas 

belowania, wysiewu pojedynczego lub opryskiwania. System zapewnia również 

stałą prędkość WOM podczas wszelkich prac wymagających zwiększonej precyzji. 

Ustawienia te można wyłączyć za pomocą systemu Easy Tronic. Nastawiona sys-

temowo prędkość wyłącza się na przykład po podniesieniu maszyny, a następnie 

załącza ponownie po jej opuszczeniu.  

	 	Ecotech	–	technologia	
silnikowa	przyjazna	
środowisku:

  4-	i 6-cylindrowe	silniki	Diesla	
z turbosprężarką	i chłodnicą	
międzystopniową.

	 	Technologia	wtrysku	common	rail,	
moc	znamionowa	w zakresie	od	110	
do	140	KM,	zgodne	z normą	UE	
stage	III	B.

	 	System	elektronicznego	zarządzania	
paliwem.

	 	4-zaworowa	głowica	cylindra	
o przepływie	krzyżowym.

	 	System	Power	Plus	daje	nawet	
28 KM	więcej	podczas	pracy	z WOM,	
układem	hydraulicznym	i w czasie	
prac	transportowych.

	 	System	Speed	Plus	zapewnia	stałą	
prędkość	obrotową	silnika	niezależnie	
od	obciążenia.

1  Napełnianie zbiornika AdBlue (płynnego roztworu mocznika).

2  Przyciski sterujące systemów PowerPlus i SpeedPlus.

a  Zbiornik AdBlue (37 litrów)

B  Sterownik

C  Silnik

D  Katalizator SCR

Krzywa mocy dla mod. 4130 PROFI:
185

160

145

130

115

100

85

70

55

 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
    rpm

1

2

+
20

 K
M

KM

+ KM z EPM

2. Moc maksymalna bez 
systemu zarządzania 
silnikiem (EPM)

1. Moc maksymalna 
z systemem zarządzania 
silnikiem (EPM)
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Wysoka sprawność stanowiła główny cel podczas prac nad 
przekładniami Steyr Profi. W zależności od wersji wyposażono 
je w  przekładnię Powershuttle. Użytkownik ma do wyboru 
2-stopniową lub 4-stopniową przekładnię Powershift, natomiast 
dla klientów o  najwyższych wymaganiach przygotowaliśmy 
sprawdzony model bezstopniowy CVT.

sTEYr PowErshifT. Dwustopniowa przekładnia Powershift z biegami 24 x 24 

w trzech zakresach przełożeń po cztery biegi to standardowe wyposażenie każdego 

ciągnika Profi classic. Trzy zakresy przystosowano do najtrudniejszych prac ziem-

nych, doskonałej zwrotności podczas pracy z ładowaczem czołowym i szybkiego 

transportu drogowego. 

1   Szeroki wybór przekładni. 2-stopniowa przekładnia Powershift z biegami 24 x 24 w trzech 
zakresach przełożeń lub...

2   ... opcjonalnie 4-stopniowa przekładnia Semi-Powershift 16 x 16 biegów zapewniająca prędkość 
maksymalną 40 km/h i 17 x 16 dla prędkości 50 km/h.

Przekładnia Profi sprosta 
każdemu wyzwaniu.
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	 	Skuteczne	
przenoszenie	mocy	
na	podłoże.

	 	Przekładnia	precyzyjnie	dopasowuje	
się	do	każdych	wymagań	roboczych.

	 	Łatwe	sterowanie	systemem	
Powershuttle	za	pomocą	przycisków	
na	podłokietniku	Multicontroller	lub	
za	pomocą	specjalnej	dźwigni.

	 	4-stopniowa	przekładnia	Powershift	
marki	Steyr	umożliwia	zmiany	biegów	
bez	użycia	sprzęgła	w 2	zakresach	
prędkości.

	 	Steyr	CVT:	Przekładnia	bezstopniowa	
–	napęd	ciągły	do	najtrudniejszych	
prac.

	 	Wszystkie	podzespoły	przekładni	są	
bardzo	wytrzymałe	i trwałe.

	 	Wyświetlanie	ustawienia	przekładni	
na	ekranie	LCD	w konsoli.

	 	Prędkość	40	km/h	przy	zmniejszonej	
prędkości	obrotowej	silnika	oraz	
dodatkowy	bieg	50	km/h.

	 	Bieg	pełzania	zapewnia	prędkość	
zaledwie	190	m/h	(18.4R38)	
w ciągnikach	Profi	Classic	i Profi.

4

3

PRZEKŁadnIa 17 x 16 dLa PRĘdKośCI 50 KM/H LUB Z oPCjĄ ECo 40 KM/H. 
4-stopniowa przekładnia Powershift jest dostępna w wersji z 17. biegiem do przo-

du, który umożliwia napęd bezpośredni z oszczędzaniem mocy i pozwala uzyskać 

na drodze prędkość nawet 50 km/h. Możesz również wybrać wersję eco, która 

oszczędza paliwo, a w zamian oferuje niewiele niższą prędkość 40 km/h.

Ponadto dostępne są przekładnie z biegami pełzającymi w opcjach 16 x 16 lub  

24 x 24. Umożliwiają obniżenie prędkości do zaledwie 190 m/h.

4-SToPnIoWa PRZEKŁadnIa PoWERSHIFT MaRKI STEyR. W pełni zsyn-

chronizowana przekładnia Powershift/Powershuttle zapewnia płynne zmiany bie-

gów bez żadnych strat i umożliwia elektroniczny nadzór nad zmianą biegów. Ope-

rator musi użyć sprzęgła tylko przy zmianie z  8. na 9. bieg. W  pozostałych 

przypadkach system Steyr Matik automatycznie zmienia biegi w grupach przełożeń 

trybu polowego i drogowego w zależności od prędkości i obciążenia.

3  Aby zmienić kierunek jazdy, wystarczy przesunąć dźwignię Powershuttle lub...

4  ...nacisnąć przycisk Powershuttle na podłokietniku Multicontroller.
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Bezstopniowo  
w nową przyszłość
Profi CVT zawdzięcza swoją nazwę najnowszej technologii przekładni bezstopniowych (CVT). Prze-
kładnia bezstopniowa oznacza płynną jazdę i doskonałe sterowanie. Aby to osiągnąć, Steyr opracował 
inteligentny sposób optymalizacji momentu obrotowego, który umożliwia jazdę z prędkością 50 km/h 
przy prędkości obrotowej silnika zmniejszonej do 1750 obr./min. Moc z silnika jest przenoszona czę-
ściowo hydraulicznie, ale głównie mechanicznie. Rezultat: mocna i elastyczna technologia spełniająca 
najwyższe wymagania i dostarczająca doskonały, bezstopniowy napęd do każdego zadania – od peł-
zania aż do wysokich prędkości.
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  Nowa	generacja	
przekładni.

	 Praca	ciągła	w zakresie	od	0	do	50*	km/h.

  Funkcja	aktywnego	zatrzymania	(Active	
Stop).

	 	DKT	–	technologia	podwójnego	sprzęgła.

	 	Długie	okresy	międzyprzeglądowe	
przekładni	(1200	godzin	pracy).

	 50	km/h	przy	1750	obr./min.

	 	Optymalne	zużycie	paliwa	z dzięki	
systemowi	zarządzania	współpracą	silnika	
i przekładni	S-tronic.

	 	Zintegrowany	bieg	pełzający	Super	
Creeper	umożliwiający	zwolnienie	do	
20 m/h	w przypadku	przekładni	Profi	CVT.

WydajnE PRZEnoSZEnIE MoCy i krótki czas reakcji dzięki wytrzymałej i bez-

obsługowej przekładni mechanicznej z technologią podwójnego sprzęgła dKT™. 

Taka konfiguracja umożliwia płynną zmianę biegów bez najmniejszych przerw 

w przepływie mocy, co znacznie zwiększa wydajność przyspieszania i ogranicza 

zużycie paliwa.

CIĄGŁa KonTRoLa przełożenia przekładni przez jednostki hydrostatyczne. 

aUToMaTyCZnE USTaWIEnIE najBaRdZIEj WydajnEj PRĘdKośCI SILnIKa 
daje najwyższy poziom wydajności dzięki systemowi S-tronic. Umożliwia to jazdę 

z prędkością 50 km/h z oszczędną prędkością obrotową silnika 1,750 obr./min., 

a w polu utrzymywanie stałej prędkości roboczej WOM. Do szybkiego i wydajnego 

rozrzucania obornika można używać trybu ręcznego ustawienia odpowiedniego 

przełożenia, aby przystosować obroty silnika i prędkość WOM do prędkości jazdy. 

TrYB ECo – operator może określić minimalną i maksymalną prędkość obrotową 

silnika za pomocą dźwigni sterującej trybem ECO. W ten sposób można dopaso-

wać osiągi silnika i jego oszczędność do każdego zadania. 

Technologia podwójnego sprzęgła DKT™

* w zależności od krajowego ustawodawstwa i specyfikacji

1  Dźwignia sterująca trybem ECO.
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	 	Doskonałe	
środowisko	pracy.

	 Luksusowa	kabina	Steyr	SK3.

	 	Zwiększające	widoczność	okno	
dachowe	ułatwia	bezpieczną	pracę	
z ładowaczem	czołowym.

	 	Większe	drzwi	i antypoślizgowe,	
podświetlane	stopnie	po	obu	stronach.

	 Wygodny,	obrotowy	fotel	operatora.

	 Wysokiej	jakości	fotel	pasażera*.

	 	Klimatyzacja	w standardzie,	w opcji	
z automatyczną	regulacją	temperatury.

	 	Poziom	hałasu	w kabinie	ciągnika	
Profi	CVT	69	dB(A).

	 	Dostępne	z amortyzowaną	kabiną.

	 	Kabina	również	w wersji	z obniżonym	
dachem.

10
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*) w zależności od krajowego ustawodawstwa i specyfikacji technicznej

Profi  
najlepsza widoczność 
we wszystkich 
kierunkach i wygoda
W przypadku ciągników Steyr najwyższa jakość zawsze przeja-
wia się już w  samym wyglądzie i  odczuciu, jakie towarzyszy 
korzystaniu z  kabiny. To miejsce, w  którym skupiają się lata 
doświadczeń inżynierów Steyr, dając doskonałą harmonię for-
my i funkcji. Luksusowa kabina SK3 zaprojektowana dla ciągni-
ków z serii Profi wprost emanuje najlepszym wzornictwem i wy-
godą. To absolutnie niepowtarzalny, prawdziwy styl marki Steyr.

PRZESZKLEnIa WE WSZySTKICH KIERUnKaCH I oKno daCHoWE ZWIĘK-
SZajĄCE WIdoCZność. Po wejściu przez szerokie drzwi do kabiny ciągnika 

Profi od razu widzisz wszystko jak na dłoni. Konstrukcja oparta na czterech słup-

kach sprawia, że ze wszystkich stron otaczają Cię jednoczęściowe elementy szkla-

ne bez żadnych przesłaniających widok ram, a ich dolne części biegną skośnie do 

wewnątrz. Taka konstrukcja nie tylko zwiększa wytrzymałość kabiny i drzwi, ale 

także dodaje przestronności, co jest absolutnie wyjątkowe w tej klasie ciągników. 

Dzięki nieporównywalnej widoczności we wszystkich kierunkach zawsze możesz 

dokładnie obserwować miejsce pracy, a  dodatkowe, montowane w  standardzie 

okno dachowe doskonale ułatwia śledzenie ruchów ładowacza czołowego.

aMoRTyZoWana KaBIna. Aby zapewnić jeszcze lepsze wyposażenie i wygodę 

podczas jazdy, w lesie lub na polu, nowe ciągniki Steyr Profi i Profi CVT są dostęp-

ne również z  amortyzowaną kabiną. Ta opcja stanowi doskonałe uzupełnienie 

podczas codziennej, długiej pracy w przestrzeni miejskiej, a także w czasie wyko-

nywania większych prac rolniczych i leśnych. Zapewnia również płynniejszą jazdę 

dla operatorów bardziej wrażliwych na drgania i  dla każdego, komu zależy na 

najwyższym poziomie komfortu.

PRZyjEMny CHŁÓd. Każdy ciągnik Profi standardowo wyposażono w klimatyza-

cję, która zapewnia odpowiednio niską temperaturę nawet w  największy upał. 

Tym samym stwarza przyjemne warunki pracy i zapobiega parowaniu przedniej 

szyby. Specjalne filtry typu technostat skutecznie oczyszczają powietrze dolotowe. 

W  razie potrzeby klimatyzacja może również być wyposażona w  automatyczną 

regulację temperatury.
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2

3 4

3  Wygoda spod znaku Profi Classic

  Standardowe wyposażenie obejmuje niski dach, układ klimatyzacji i amortyzowa-

ny fotel operatora. Wszystkie elementy sterujące rozmieszczono ergonomicznie, 

dzięki czemu każdą funkcję można obsługiwać precyzyjnie i  intuicyjnie. Jak 

wszystkich inne ciągniki z  serii Profi, modele Profi Classic są dostępne w opcji 

z amortyzacją kabiny i przedniej osi.

4  Wygoda spod znaku Profi i Profi CVT

  Kabina zapewnia panoramiczną widoczność w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 

co jest absolutnie wyjątkową cechą w ciągnikach tej klasy. Wszystkie najważniej-

sze funkcje nowego, ergonomicznie rozplanowanego podłokietnika Steyr Multicon-

troller można obsługiwać jedną ręką. Oprócz sterowania prędkością jazdy, prze-

kładnią Powershift, Powershuttle i zaczepem operator ma teraz dostęp do funkcji 

Easy-Tronic do programowania sekwencji działań na uwrociu, jak również regulacji 

natężenia przepływu i zegarów zaworów zdalnych.

1  Nawet 10 reflektorów może rozświetlić noc.

2   Idealne warunki do pracy – standardowy pakiet klimatyzacji w modelu Profi classic jest 
również dostępny z automatyczną regulacją temperatury.
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Steyr Multicontroller:

6 najważniejszych funkcji  
na jednej dźwigni.
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Przyciski	
sterowania	zaworami	zdalnymi

Wybór	prędkości	jazdy	
(dot.	tylko	mod.	Profi	CVT)

Jazda	
do	przodu/do	tyłu

Sterowanie	przekładnią	Powershift

System	EHR	do	podnoszenia/opuszczania	zaczepu

2

Obsługa ciągnika Steyr Profi jest wyjątkowo prosta. Po wejściu 
do kabiny od razu poczujesz się jak w domu. Wszystkie elemen-
ty sterujące i wyświetlacze rozmieszczono według najnowszych 
standardów ergonomii i  wzornictwa. Pozwalają one w  pełni 
skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne, znacznie 
zwiększając wydajność i oszczędność pracy.

niezwykła łatwość  
obsługi

Załączanie	systemu	Easy-Tronic
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3

	 	Wszystko	 
pod	kontrolą.

	 	Wszystkie	elementy	sterujące	w zasięgu	
ręki.

	 	Elementy	sterujące	logicznie	
pogrupowane	według	funkcji.

	 	Funkcje	dźwigni	Multicontroller:
	 	 •	Jazda	do	przodu/do	tyłu;
	 	 •		Przełącznik	Powershift/zakresu	

przełożeń;
	 	 •		Hydrauliczne	zawory	zdalne	nr	1	i 5;
	 	 •		Szybkie	podnoszenie/opuszczanie	

zaczepu;
	 	 •		Załączanie	stałej	prędkości	obrotowej	

silnika	lub	systemu	zarządzania	
skrętami	na	uwrociach	Easy-Tronic;

	 	 •		Regulator	prędkości	(dostępny	tylko	
w modelach	CVT	Profi).

	 	Tablica	przyrządów	i monitor	wydajności	
wbudowane	w słupek	A w ciągnikach	
z serii	Profi.

	 	ICP	-	intuicyjny	panel	sterowania	skupia	
w jednym	miejscu	wszystkie	elementy	
sterujące	najważniejszymi	funkcjami	
ciągnika.

	 		Ergonomiczna	konstrukcja	
z podświetlanymi	przyciskami.

PRoFI CLaSSIC - doSKonaLE WyPoSaŻony do oSZCZĘdnEj PRaCy.  
W  zależności od wybranego modelu przekładni ciągniki Profi Classic oferują 

dwie różne konfiguracje dźwigni sterujących. Obie rozplanowano tak, aby za-

pewnić intuicyjną obsługę wszystkich funkcji: 2-stopniowa przekładnia Power-

shift z ustawieniami Hi/Lo w przypadku opcji 24 x 24 lub dźwignia przepustni-

cy ze zintegrowanym sterowaniem przekładnią Powershift w wersji 16 x 16. 

W obu przypadkach szybko docenisz wzrost wydajności. Wystarczy, że choć raz 

wypróbujesz przekładnię Profi Powershift w akcji.

PRoFI MULTIConTRoLLER. Łatwa w obsłudze dźwignia Multicontroller wbudo-

wana w regulowany prawy podłokietnik fotela operatora zawiera sześć kluczowych 

funkcji ciągnika umieszczonych dosłownie pod ręką. Multicontroller zapewnia pro-

stą obsługę nawet w nocy dzięki doskonałemu oświetleniu przycisków.

 

ICP - InTUICyjny PanEL STERoWanIa. Ta wielofunkcyjna konsola z przyci-

skami jest również wbudowana w prawy podłokietnik. Umożliwia ona łatwe stero-

wanie pozostałymi ważnymi funkcjami ciągnika, między innymi: układem hydrau-

licznym, WOM, napędem na cztery koła 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego 

oraz systemem zarządzania skrętami na uwrociu. Monitory pracy ciągnika i wydaj-

ności znajdują się w prawym słupku A, czyli w granicach naturalnego pola widze-

nia operatora, dzięki czemu ma on zawsze bezpośredni wgląd w najważniejsze 

informacje dotyczące wydajności.

1  Profi i Profi CVT – Monitory pracy i wydajności ciągnika wbudowano w prawy słupek A kabiny. 
  Zawierają one informacje na temat prędkości, natężenia przepływu oleju i nastaw zegarów 

zaworów zdalnych, a także zużycia paliwa i ustawień zaczepu przedniego i tylnego.

2   Profi CVT – zoptymalizowane zarządzanie mocą dzięki Profi Multicontroller 
– najnowocześniejszemu układowi sterowania z zintegrowanym intuicyjnym panelem  
sterowania (ICP).

3  Profi Classic - tablica przyrządów z wbudowanym monitorem wydajności.

4  Profi Classic - czysta funkcjonalność dająca doskonałą kontrolę.
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14

ICP - INTUICYJNY PANEL STEROWANIA 

Wszystko 
pod kontrolą
1   Załączenie stałej prędkości obrotowej silnika lub 

systemu Easy-Tronic.

2   Podnoszenie/opuszczanie zaczepu tylnego (EHR).

3  Sterowanie zaworami zdalnymi.

4  Jazda do przodu/do tyłu.

5  Przełącznik zakresów obciążenia.

6  Monitor S-Tech 700.

7  Sterowanie zaworami zdalnymi.

8  Joystick do ster. maks. 4 zaworami zdalnymi.

9  ICP - intuicyjny panel sterowania.

10  Stała prędkość obrotowa silnika.

11  Tryb polowy i drogowy Steyr-Matik.

12   Zarządzanie napędem 4WD i blokadą 
mechanizmu różnicowego.

13  Amortyzacja osi przedniej.

14  Kontrola poślizgu kół.

6

4 5

3
2 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1617

18

19

20

21

22

23

15  Zarządzanie skrętami na uwrociu Easy-Tronic.

16  Blokada wahań zaczepu.

17   System prowadzenia S-Guide (jeśli w wyposa-
żeniu).

18  Monitor położenia układu EHR.

19  Sterowanie położeniem układu EHR.

20   Podnoszenie/opuszczanie zaczepu tylnego 
(EHR).

21  Zał./rozł. przedniego WOM.

22  Zał./rozł. tylnego WOM.

23  Tryb ECO (tylko w mod. PROFI CVT).

24  Kontrola poślizgu kół.

25   Sterowanie natężeniem przepływu i zegarami 
zaworów zdalnych.

26  Ogranicznik przesuwu zaczepu przedniego.

27  Ogranicznik przesuwu zaczepu tylnego.

28  Przepustnica ukł. opuszczania zaczepu tylnego.

29  Regulacja czułości systemu EHR.

30   Przepustnica ukł. opuszczania zaczepu 
przedniego.

a

B

a   Zewnętrzne przyciski sterujące zaczepem tylnym i WOM na tylnym błotniku.

B   Pokrętła do sterowania kontrolą trakcji, hydraulicznymi zaworami zdalnymi i zaczepem są łatwo dostępne  
na podłokietniku Multicontroller.
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  Bezpieczna praca 
z ciężkimi	narzędziami.

	 	Największy	udźwig	dla	najcięższych	
narzędzi.

	 		Natężenie	przepływu	do	125	l/min	dzięki	
pompie	o zmiennym	wydatku	(CCLS).

	 	Nawet	95	l/min	dla	poszczególnych	
narzędzi.

	 	Dostępna	również	płyta	ze	złączem	
Power-Beyond	dla	większych	narzędzi.

	 	Niezależna	pompa	układu	kierowniczego	
o wydatku	znamionowym	35	lub	40	l/min.

	 	Możliwość	przyłączenia	nawet	czterech	
zaworów	zdalnych.

	 	EHR	-	układ	elektronicznej	regulacji	
zaczepu	tylnego.

	 	Elektroniczne	sterowanie	ładowaczem	za	
pomocą	joysticka	w podłokietniku.

	 	Dynamiczna	kontrola	jazdy	wyklucza	
drgania	narzędzia	przy	większych	
prędkościach.

	 	Zewnętrzne	elementy	sterujące	zaczepem	
na	błotniku.

	 	Elektroniczne	sterowanie	zaczepem	
przednim	(EFH)	umożliwia	najwydajniejsze	
koszenie.

Zaczep i zawory zdalne w modelach Steyr Profi zasila najnowo-
cześniejszy układ hydrauliczny typu OCLS lub CCLS o wydatku 
od 80 do 125 l/min. Układ ten zapewnia maksymalną wydaj-
ność w odpowiednim miejscu i czasie. Na każdy zawór zdalny 
przypada nawet 95 l/min. Maszyny z pokładowym systemem 
sterowania układem hydraulicznym można podłączyć bezpo-
średnio do płyty Power-Beyond. Dzięki intuicyjnej konfiguracji 
elementów sterujących, podnośnikami można sterować bez wy-
siłku i całkowicie bezpiecznie.

ELaSTyCZność dZIĘKI MaKS. 4 dodaTKoWyM ZaWoRoM ZdaLnyM. 
Dzięki zastosowaniu przyłączy do nawet czterech dodatkowych zaworów zdalnych 

ciągniki Steyr Profi z łatwością spełnią szereg wymagań. W modelach Profi Classic 

zawory zdalne są sterowane mechanicznie, a w Profi i Profi CVT - elektronicznie. 

Opcjonalnym ładowaczem czołowym można wygodnie i skutecznie sterować za 

pomocą joysticka umieszczonego w podłokietniku.

ZWIĘKSZona Wydajność dZIĘKI ELEKTRonICZnEj KonTRoLI PRZy-
CZEPnośCI. Elementy sterujące układem elektronicznej kontroli zaczepu (EHR) 

wbudowano w panel sterowania z prawej strony. Podstawowe funkcje można ob-

sługiwać za pomocą Multicontrollera. Automatyczna kontrola trakcji zwiększa 

przyczepność ciągnika podczas prac uprawowych średnio o 5%.

SZyBKIE I ŁaTWE PodŁĄCZanIE naRZĘdZI. Do prostego ustawienia wzmoc-

nionych kolumn podnośnika Profi w celu zamontowania dowolnego narzędzia nie 

są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Nawet najczęstsze zmiany wyposażenia 

są teraz niezmiernie proste dzięki doskonałej widoczności dolnych ramion układu 

zawieszenia narzędzia z fotela operatora i łatwo dostępnym zewnętrznym elemen-

tom sterującym układu hydraulicznego. Szeroka gama zaczepów do przyczep, 

włącznie z  automatycznymi sprzęgami pasowymi o  regulowanej wysokości lub 

zaczepem kulowym K80, sprawia, że Steyr Profi z łatwością pociągnie każdą przy-

czepę lub prasę.

ZaRZĄdZanIE ZaCZEPEM PRZEdnIM – doSKonaŁE RoZWIĄZanIE W Po-
ŁĄCZEnIU Z  PRZEdnIM WoM. Zaczep przedni o  maksymalnym udźwigu 

3100 kg wyposażono w dwa cylindry hydrauliczne obustronnego działania. Położe-

nie nowej, zoptymalizowanej ramy podnośnika można ustawić tak, aby podążała 

za narzędziem, które musi przylegać do podłoża, jak na przykład kosiarka. Do 

montażu narzędzi zasilanych hydraulicznie dostępne są nawet cztery szybkozłącza.

Profi Hitch z wysoko-
sprawnym układem 
hydraulicznym

a   Dynamiczne tłumienie drgań dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Ten system zapobiega 
kołysaniu ciężkich narzędzi przy wyższych prędkościach jazdy.

B   Potężny zaczep tylny o udźwigu 7864 kg z łatwością poradzi sobie z najcięższymi narzędziami.

a
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	 	Wydajne	przenoszenie	
mocy	silnika.

	 	Trzy	prędkości	robocze	WOM	540/540E/1	
000	obr./min	przy	obniżonej	prędkości	
obrotowej	silnika.

	 	Opcja	Economy	WOM	z trzema	
prędkościami	do	wyboru:	
540E/1000/1000	E	we	wszystkich	
modelach	ciągników	Profi	w zakresie	mocy	
od	125	do	140	KM.

	 Zarządzanie	płynnym	rozruchem.

	 	Prędkość	WOM	wyświetlana	na	panelu	
wskaźników.

	 	Opcjonalne	dostosowanie	prędkości	
obrotowej	WOM	do	prędkości	jazdy.

	 	Automatyczne	sterowanie	WOM	przy	
uruchomieniu zaczepu.

	 	Chłodzone	olejem	sprzęgło	wielotarczowe	
zapewnia	maksymalną	trwałość.

	 	Zewnętrzne	elementy	sterujące	WOM	na	
obu	bokach	ciągnika.

	 	Przedni	WOM	ze	zintegrowanym	zaczepem	
przednim.

16

Maksymalna elastyczność 
dzięki WoM w ciągnikach 
Steyr Profi
WOM w ciągnikach z serii Steyr Profi oferuje trzy opcje prędko-
ści do wyboru oraz ustawienie ekonomiczne, które minimalizuje 
zużycie oleju napędowego. Zaczep przedni z WOM jest dostęp-
ny jako wyposażenie opcjonalne, które pozwala w pełni wyko-
rzystać moc Profi jednocześnie z przodu i z tyłu ciągnika - na 
przykład do napędzania zespołu kosiarek: przedniej i  tylnej. 
Natomiast po zamontowaniu dwóch różnych narzędzi z przodu 
i  z  tyłu ciągnika można również wykonać kilka etapów pracy 
w czasie jednego przejazdu.

WySoKoWydajny WoM W CIĄGnIKaCH PRoFI. Aby wykluczyć straty mocy 

na przekładni, WOM jest napędzany bezpośrednio przez silnik. Chłodzone olejem 

sprzęgło wielotarczowe zapewnia bezproblemowe przełączanie WOM pod obciąże-

niem. WOM może mieć 6 lub 21 wypustów.

PŁynny RoZRUCH CIĘŻKICH naRZĘdZI. Funkcja płynnego rozruchu zapew-

nia stopniowe zwiększanie rozruchowego momentu obrotowego WOM aż do war-

tości maksymalnej w momencie, gdy czujniki wykryją znaczną bezwładność roz-

ruchową. Hamulec hydrauliczny służy do blokowania dobiegu narzędzi w rozruchu 

płynnym pod rozłączeniu WOM.

W
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1   Elementy sterujące WOM w kabinie ciągnika 
Profi i Profi CVT.

 a  Zarządzanie tylnym WOM.

 B  Przedni WOM. 
 C  Tylny WOM.

2  Regulacja prędkości obrotowej WOM.

3   Idealne dopasowanie przedniego WOM i zaczepu 
przedniego.

ZaRZĄdZanIE WoM. System zarządzania WOM automatycznie załącza i odłącza 

WOM w zależności od położenia zamontowanego narzędzia. System wyłącza się, 

gdy zaczep jest podniesiony i ponownie załącza automatycznie po jego opuszczeniu. 

Do pracy z pompami szlamowymi, prasami zwijającymi lub do zasilania specjalnego 

osprzętu ciągnionego dostępna jest opcja przystosowania obrotów WOM do prędko-

ści jazdy.

STERoWanIE PRZyjaZnE dLa UŻyTKoWnIKa. Elementy sterujące przednim 

i tylnym WOM w kabinie są oznaczone kolorami i umieszczone razem na panelu ste-

rowania z prawej strony. Ciągnik ma również zewnętrzne elementy sterujące ergono-

micznie rozmieszczone w tylnej części nadwozia. Wartości prędkości WOM, prędko-

ści obrotowej silnika i prędkości jazdy wyświetlają się ciągle na tablicy wskaźników.

dWUKRoTnIE WIĘKSZa Wydajność dZIĘKI PRZEdnIEMU I  TyLnEMU 
WoM. Wszystkie modele ciągników Steyr Profi są dostępne z całkowicie zintegro-

wanymi układami do montażu narzędzi z przodu. Przedni WOM przenosi pełną moc 

silnika przy prędkości WOM 1000 obr./min i prędkości obrotowej silnika wynoszącej 

zaledwie 1893 obr./min. Do pracy z narzędziami zasilanymi hydraulicznie dostępne 

są nawet 4 szybkozłącza.
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4,04 m 

PŁynnIE ZInTEGRoWana aMoRTyZaCja oSI PRZEdnIEj. Możliwość wypo-

sażenia ciągników Steyr Profi w amortyzowaną oś przednią uwzględniono już na 

etapie projektowania. Podwójny cylinder połączono do dużego akumulatora, który 

umożliwia kontrolowany skok zawieszenia 105 mm. Wszystkie osie przednie 

wzmocniono i  przystosowano do pracy z  ciężkimi narzędziami montowanymi 

z przodu, a dodatkowa amortyzacja zapewnia większy komfort jazdy i o 5% lepszą 

przyczepność podczas prac uprawowych.

najKRÓTSZy PRoMIEŃ SKRĘTU ZaPEWnIa MaKSyMaLnĄ ZWRoTność. 
Niewielkie wymiary silnika umożliwiły uzyskanie w ciągnikach Profi nieporówny-

walnego kąta skrętu kół 55 stopni. Dodatkowo kąt wyprzedzenia sworznia zwrot-

nicy wynoszący 12 stopni i kierowane błotniki sprawiają, że promień skrętu wyno-

si zaledwie 8,08 m, dzięki czemu ciągniki Profi z  łatwością zachowują pełną 

zwrotność nawet w najciaśniejszych miejscach.

Precyzyjne dozowanie 
czystej mocy.

1   Wszystkie modele Profi można doposażyć w kierowane błotniki, aby zapewnić jeszcze krótszy 
promień skrętu.

2   Napęd na cztery koła 4WD i zarządzanie blokadą mechanizmu różnicowego. System kontroli trakcji 
steruje napędem na cztery koła i automatycznie blokuje mechanizm różnicowy w zależności od 
prędkości, kąta skrętu i kąta zaczepu.

Ogromna moc wyjściowa ciągników Steyr Profi jest przenoszona na podłoże w  sposób wydajny 
i precyzyjny dzięki zastosowaniu w ciągnikach Profi (oprócz systemu aktywnego zarządzania trak-
cją) wielu systemów optymalizujących kierowanie i skuteczność hamowania pojazdem w każdej 
możliwej sytuacji. Decydując się na ciągnik Steyr Profi możesz zawsze liczyć na najlepszą zwrotność 
i maksymalne bezpieczeństwo na drodze, w polu, w lesie, na stromych wzniesieniach lub w gospo-
darstwie.

13S0002_COM_internal PL.indd   16 14-02-28   10:26



	 	Technologie	jutra	
w ciągnikach	Profi.

	 	Bardzo	wytrzymała,	jednoczęściowa	
oś	przednia.

	 	Wzmocnione	osie	przednie	klasy	4	
dostępne	w modelach	6-cylindrowych.

	 	Opcjonalna	amortyzowana	oś	
przednia	zwiększa	przyczepność	
i komfort.

	 Dostępny	układ	hamulcowy	na	4	koła.

	 	System	Steyr	Opti	Stop	
z automatycznym	załączaniem	
hamulców	4	kół.

	 	Hamulce	pneumatyczne	
i hydrauliczne	dostępne	do	układów	
hamulcowych	przyczepy.

	 	Wspomaganie	kierownicy	Quick	Turn	
z automatyczną	kontrolą	skrętów	
granicznych	kierownicy.

	 	Dostępne	dłuższe	osie	umożliwiające	
uzyskanie	maksymalnego	zakresu	
rozstawu	kół.

	 	Duży	wybór	zaczepów	i belek	
holowniczych	do	przyczep.

	 	Funkcja	Active	Stop	w modelu	
Profi CVT.
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www.steyr-traktoren.com

dodaTKoWE BEZPIECZEŃSTWo dZIĘKI STandaRdoWEMU UKŁadoWI 
oPTi sToP. Natychmiast po zadziałaniu hamulca w ciągnikach Profi sprzęgło sprę-

żynowe automatycznie załącza napęd na cztery koła 4WD, tak że siła hamowania 

jest rozdzielana na wszystkie czterech koła. Dzięki temu łatwiej sterować ciągni-

kiem podczas normalnej pracy. Na dodatek układ ten zapewnia maszynie dodatko-

we bezpieczeństwo w trudnym terenie i w złych warunkach atmosferycznych.

SySTEM ZaPEWnIa TaKŻE nIEZaWodnE HaMoWanIE PRZy dUŻyCH 
PRĘdKośCIaCH. Wszystkie modele ciągników Profi są dostępne z przystosowany-

mi do wysokich prędkości hamulcami tarczowymi chłodzonymi cieczą i dodatko-

wym układem hamulca pneumatycznego. Rozwiązania te zwiększają bezpieczeń-

stwo, zwłaszcza podczas przewożenia ciężkich ładunków na drodze z  większą 

prędkością. Hamulce pneumatyczne i dodatkowe hydrauliczne układy hamulcowe 

są dostępne do pracy z ciężkimi przyczepami w celu zapewnienia szybkiego i nie-

zawodnego hamowania w każdych warunkach.

FUnKCja aKTyWnEj KonTRoLI ZaTRZyManIa (aCTIVE SToP) W CIĄGnI-
kaCh Profi CVT. Dzięki nowej funkcji aktywnej kontroli zatrzymania ciągniki Pro-

fi CVT zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo: system ten zatrzymuje ciągnik 

i zapobiega staczaniu się maszyny z pochyłości nawet przy dużym obciążeniu.
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Systemy S-tech marki Steyr to symbol najwyższej precyzji - naj-
bardziej znaczące udoskonalenie w branży rolniczej od począt-
ku mechanizacji. Systemy te zostaną wkrótce uznane jako naj-
nowocześniejsze rozwiązanie przez wszystkich producentów 
maszyn, którzy przywiązują wagę do większej kontroli, wyższej 
wydajności, a także najwyższej możliwej dokładności.

PEŁna GaMa RoZWIĄZaŃ MoBILnyCH. Systemy S-tech marki Steyr opierają 

się na koncepcji modułowej, którą można idealnie dopasować do specyfikacji po-

szczególnych użytkowników w celu dokładnej kontroli całego cyklu produkcyjnego. 

Systemy te umożliwiają uzyskanie powtarzalnej dokładności nawet 2,5 cm, sku-

tecznie eliminując nakładanie się obszarów pola przy poszczególnych przejazdach 

i zbędne okna czasowe, obniżając tym samym koszty użytkowania i maksymalnie 

zwiększając wydajność: teraz możesz uprawiać ziemię skuteczniej niż kiedykol-

wiek wcześniej.

Większa wydajność:  
Steyr S-Tech przejmuje 
prowadzenie.

20
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SPECjaLnE RoZWIĄZanIa doSToSoWanE do WIĘKSZEj WydajnośCI
Moduły S-Tech marki Steyr moduły obejmują monitory dla interaktywnej kontroli 

i konfiguracji ciągnika Profi, a także systemy naprowadzania, zarządzania danymi 

i  procesami oraz funkcje ISOBUS. Dzięki temu zawsze masz dokładny wgląd 

w parametry takie jak uzysk plonów, zużycie paliwa i wydajność podczas pracy, 

a zarazem możesz dostosować dokładność naprowadzania do danej uprawy i wa-

runków roboczych, skorzystać z  dokładnych danych przed podjęciem decyzji, 

a nawet monitorować w czasie rzeczywistym działanie maszyny w polu i komuni-

kować się z operatorem.

SySTEM PodSTaWoWy do CIĄGnIKÓW PRoFI CLaSSIC I PRoFI. Wejście 

w świat wydajności, jaką zapewniają systemy S-Tech marki Steyr w ciągnikach 

Profi Classic i Profi wymaga doposażenia ciągnika w  jeden z wielu dostępnych 

monitorów. Można na przykład zastosować system naprowadzania EZ 250 współ-

pracujący z siecią GPS, z panelem diodowym typu lightbar i wyświetlaczem z in-

tuicyjnym interfejsem, który jest natychmiast gotów do pracy. System ten wyraźnie 

zmniejsza stres operatora, a także zapewnia oszczędność materiałów i czasu pracy 

i w rezultacie nie tylko zwiększa dokładność podczas prac uprawowych i siewu, 

ale również podnosi wydajność plonów.

 

PEŁny SySTEM do CIĄGnIKÓW PRoFI CVT. Zamontowany fabrycznie dotyko-

wy ekran S-Tech Monitor 700 zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji, aby 

ułatwić obsługę nawet podczas jazdy. Teraz możesz przenosić monitor do różnych 

maszyn swojej floty, co zapewnia elastyczne i skuteczne rozwiązanie dla rolników, 

dla których wydajność, jakość i dokładność stanowią istotne czynniki powodzenia 

w biznesie. Środowisko pracy operatora, w zależności od modelu i wybranego wy-

posażenia, obejmuje funkcje, takie jak monitorowanie wydajności, ustawienia cią-

gnika, tworzenie map i wejścia wideo.

FUnKCja ISoBUS. Oprócz możliwości stałego nadzorowania wydajności ciągni-

ka Profi, funkcja ISOBUS monitora S-Tech 700 umożliwia Ci również bezpośrednią 

kontrolę nad wszystkimi maszynami zgodnymi z ISOBUS podłączonymi do ciągni-

ka. Jeśli twój ciągnik Steyr jest wyposażony w monitor S-Tech 700, masz bezpo-

średni i błyskawiczny wgląd we wszystkie funkcje ciągnika i narzędzi.

Profi	CVT	
pełne	wyposażenie	
montowane	fabrycznie.

Jako	flagowy	model	serii	Profi,	ciągnik	
Profi	CVT	jest	fabrycznie	wyposażone	
w kompletny	pakiet	systemowy	S-Tech.	
Obejmuje	on:

	 		Monitor	S-Tech	z ekranem	dotykowym;	

	 	Funkcję	ISOBUS	do	kontroli	narzędzi;

	 	Monitoring	wydajności	i ustawienia	
ciągnika;

	 	Funkcję	wideo	z możliwością	obsługi	
nawet	3	kamer.

1   Monitor dotykowy Steyr S-Tech 700 umożliwia ogarnięcie wszystkich najważniejszych funkcji jednym 
spojrzeniem.
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Ładowacz czołowy Steyr SZ 
dokładny, szybki i prosty w obsłudze
Ładowacze czołowe SZ opracowane specjalnie dla marki Steyr to narzędzia o dużej wydajności, ideal-
nie dopasowane właśnie do ciągników Steyr Profi. Cechuje je najwyższa dokładność, krótki czas reak-
cji i łatwa obsługa. Te trzy zalety przyczyniają się do znacznego wzrostu wydajności. Wszystkie mode-
le ciągników Profi fabrycznie przygotowane do pracy z  ładowaczem mają wszystkie niezbędne 
wieżyczki montażowe i przewody hydrauliczne. Można również doposażyć wszystkie ciągniki z serii 
Profi do pracy z ładowaczem czołowym SZ marki Steyr.
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STEyR SZ - ŁadoWaCZ dLa ModELI Z SERII PRoFI. Przez standardowe okno 

dachowe zwiększające widoczność we wszystkich ciągnikach Profi od razu widać, 

że inżynierowie Steyr od samego początku opracowali idealne połączenie ciągnika 

z ładowaczem czołowym. Kolejnym dowodem na to, że koncepcja ta nie powstała 

ad hoc, jest fakt, że ładowacz można obsługiwać za pomocą zamontowanych już 

w  ciągniku elektronicznych zaworów proporcjonalnych. 

Joystick do obsługi ładowacza SZ wbudowano ergono-

micznie w elementy sterujące. Wszystkie złącza są monto-

wane fabrycznie, a przewody hydrauliczne poprowadzone 

bezpośrednio, aby zapewnić harmonijną i  płynną pracę 

ładowacza.

doSKonaŁy ZESPÓŁ. Ciągnik z  serii Profi doskonale współpracują z  ładowa-

czem SZ marki Steyr również dzięki funkcjom takim jak Powershuttle i Quick Turn, 

które znacznie ułatwiają manewrowanie ciągnikiem zaopatrzonym w  ładowacz 

czołowy. Niezależnie, czy pracujesz w  gospodarstwie, czy w  polu, wjeżdżanie 

i wyjeżdżanie nawet w najciaśniejszych miejscach to teraz czysta zabawa: wystar-

czy przesunąć dźwignię i gotowe. Podłączanie i odłączanie ładowacza jest równie 

proste. Przyłącza hydrauliczne umieszczono razem na centralnej, łatwo dostępnej 

konsoli, dlatego teraz podłączenie i odpięcie ładowacza trwa zaledwie kilka se-

kund.

oSPRZĘT na KaŻdĄ oKaZjĘ. Do ładowacza Steyr SZ dostępna jest cała gama 

koszy, chwytaków i wideł, dzięki czemu nowe ciągniki z serii Profi są jeszcze bar-

dziej elastyczne i uniwersalne. Z ładowaczem SZ ciągnik Steyr Profi staje się jesz-

cze bardziej wszechstronny i doskonale wyposażony do najtrudniejszych zadań.

	 	Technologia	w nowym	
wydaniu.

	 	Ładowacz	Steyr	SZ	idealnie	pasuje	do	
wszystkich	modeli	ciągników	Steyr	
Profi	i Profi	Classic.

	 	Wieżyczki	montażowe	ładowacza	
wbudowano	w podwozie	ciągnika.

	 	Ładowacz	obsługuje	się	za	pomocą	
elektrycznych	zaworów	proporcjonal-
nych	zapewniających	największą	wygo-
dę	i optymalną	wydajność.

	 	Doskonałą	widoczność	z kabiny	do	
przodu	z zamontowanym	ładowaczem.

	 	Specjalne	okno	dachowe	zwiększające	
widoczność	podczas	pracy	
z ładowaczem.

	 	Joystick	do	obsługi	ładowacza	
wbudowany	w podłokietnik	
Multicontroller.

	 	Opcjonalna	dźwignia	sterująca	
z 2 przełącznikami	do	obsługi	4	funkcji	
zewnętrznych	(np.	chwytania	beli).

	 	Idealne	dopasowanie	ciągnika	
i ładowacza.

1

2
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1  Standardowe okno dachowe zapewnia lepszą widoczność ładowacza.

2   Ładowacz Steyr SZ - idealnie dopasowany do ciągników Steyr Profi - co do szczegółu.
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	 	Niezawodność	
w wydaniu	Steyr.

	 	Doskonała	dostępność	do	celów	
konserwacyjnych.

	 	Długie	odstępy	między	wymianami	
oleju	silnikowego	(600	
maszynogodzin).

	 	Ogromna	sieć	obsługi	klienta.

	 	Doświadczeni	specjaliści	ds.	obsługi	
klienta.

	 	Profesjonalne	doradztwo	finansowe.

	 	Doskonała	obsługa	w zakresie	części	
zamiennych.

	 	Szybkie	i łatwe	czyszczenie	chłodnicy	
i klimatyzacji.

	 	Proste	kontrole	codzienne.

	 	Wysokowydajne	podzespoły	
zapewniające	doskonały	rozruch	
w każdych	warunkach	pogodowych.

	 	Możliwość	otwarcia	pokrywy	silnika	
nawet	po	zamontowaniu	narzędzi	
przednich.

24

www.steyr-traktoren.com

Ciągniki Steyr są przeznaczone do tysięcy godzin ciężkiej pracy. Dzięki prostym 

procedurom konserwacji i łatwemu dostępowi do poszczególnych miejsc w prze-

myślanej konstrukcji ciągników Profi, możesz z łatwością i skutecznie dbać o naj-

ważniejsze punkty serwisowe swojego ciągnika.

Najwyższa jakość wszystkich podzespołów ciągników marki Steyr wspiera koncep-

cję niskich kosztów eksploatacji i serwisowania. Dość wspomnieć długie okresy 

między wymianami oleju wynoszące nawet 600 maszynogodzin. A jeśli już zdarzą 

się jakieś trudności, możesz liczyć na pomoc ogromnej sieci dealerów Steyr pełnej 

odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

Koncepcja serwisu 
Steyr przystosowana 
do legendarnej jakości 
maszyn Steyr
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13S0002_COM_internal PL.indd   22 14-02-28   10:26



1 4

5

3

6 87

Zindywidualizowane	usługi	finansowe,	leasing	i wynajem	z

2

Max - nowa usługa klasy premium. Jeste-
śmy zawsze gotowi Ci pomóc, przez całą 
dobę i przez okrągły rok. W  tym oczywiście 
nasza ekspresowa dostawa: ponieważ żniwa 
nie mogą czekać. Kiedykolwiek i  gdziekol-
wiek planujesz przesyłkę, Twoje zlecenie za-
wsze otrzyma najwyższy priorytet w sezonie 
prac polowych. Zadzwoń na naszą bezpłatną 
infolinię 00800 7839 7000 i pozwól o sie-
bie zadbać za pomocą usługi MAX.

Połączenie bezpłatne. Niektórzy operatorzy w Europie mogą nałożyć opła-
tę za połączenie z  telefonu komórkowego. Zanim zadzwonisz, zapytaj 
swojego operatora.

1   Ciągłe czyszczenie za pomocą filtra Piclon sprawia, że   serwisowanie filtra jest 
koniecznie tylko, jeśli zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza.

2  Poziom oleju przekładniowego jest wyraźnie widoczny.

3   Jednoczęściową pokrywę silnika można podnieść za pomocą amortyzatora gazowego 
i umieścić w dwóch położeniach: pod kątem 45 i 90 stopni, nawet z narzędziem 
zamontowanym z przodu.

4   Łatwy dostęp do zbiorników w celu uzupełniania poziomu oleju napędowego i AdBlue.

5  Poziom oleju można sprawdzić i uzupełnić bez podnoszenia pokrywy silnika.

6  Szybkie i łatwe czyszczenie chłodnicy i klimatyzacji.

7   Obsługa klienta w wydaniu Steyr: wszyscy pracownicy przechodzą ciągłe szkolenia i są 
zawsze na bieżąco z najnowszymi technologiami. Zespół Steyr ds. sprzedaży zawsze 
chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące wydajności lub niezawodności 
ciągników Steyr Profi.

8   Gwarantowany serwis części zamiennych Steyr pozwala nie tylko przedłużyć żywotność 
maszyn, ale także podnieść wartość sprzedaży każdego ciągnika Profi lub Profi Classic 
na rynku wtórnym. Każda część zamienna jest dostępna w ciągu 24 godzin za 
pośrednictwem sieci serwisowej Steyr.

sTEYr ProTECT. 
Rozszerzony pakiet usług zapewniający 
spokój ducha właścicieli wszystkich 
ciągników Steyr Profi.

00800 7839 7000
00800 STEYR 000
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Wydajność dzięki innowacji

WyMIaRy STEyR PRoFI: z	podziałem	na	modele

MoC SILnIKa STEyR 6125 PRoFI

1. Moc maks. z systemem Power Plus3) przy 1950 obr./min = 165 KM

2. Moc maks. przy 1950 obr./min = 137 KM

3. Moc znamionowa z systemem Power Plus przy 2200 obr./min = 151 KM

4. Moc znamionowa przy 2200 obr./min = 125 KM

Przyrost momentu obrotowego 42%

A. Maks. moment obr. z systemem Power Plus przy 1500 obr./min = 682 Nm

B. Maks. moment obrotowy przy 1 500 obr./min = 566 Nm

System Power Plus działa w określonych warunkach podczas transportu i prac wymagających użycia  

ukł. hydraulicznego i WOM.
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+ 28 KM
1

2

3

4

P

C

D

G

f E

B a

f E

D

C

B a

G

A. Długość maks. z obciążnikami przednimi i ramionami 
tylnego układu mocowania narzędzia (mm) 4,292 4,532 4,292 4,532 4,307

B. Szerokość min. (mm) 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205
C. Wysokość maks. (mm) 2,876 2,920 2,876 2,920 2,906

D. Wysokość od środka osi tylnej/do górnej krawędzi 
kabiny (kabina standardowa, amortyzowana, niska, 
amortyzowana niska) (mm)

2,125 / 2,165 / 1,975 / 2,015 2,125 / 2,165 / 1,975 / 2,015 2,145 / 2,195 / 1,955 / 2,045

E. Rozstaw osi ze standardową/amortyzowaną osią 
przednią (mm)

2,387 / 
2,439 2,627 / 2,679 2,387 / 2,439 2,627 / 2,679 2,402 / 2,454

F. Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1,407-2,108/1,430-2,030 1,407-2,108/1,430-2,030 1,407-2,108/1,430-2,030
G. Prześwit maks. (mm) 480 480 480 480 480

      

4110 
PROFI

ClAssIC

6125 
PROFI

ClAssIC

6140 
PROFI

ClAssIC

4110 
PROFI

4130 
PROFI

6125 
PROFI

6140 
PROFI

4110 
PROFI
CVT

4120 
PROFI
CVT

4130 
PROFI
CVT

WYMIARY2)
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PROFI

Profi Classic, Profi 
i Profi Cvt – przegląd

2-stopniowa przekładnia 
Powershift - -

4-stopniowa przekładnia 
Powershift -

Przekładnia bezstopniowa - -

Mechaniczne zawory zdalne - -

Elektroniczne zawory zdalne -

Pompa hydrauliczna ze stałym 
wydatkiem 80 l/min - -

Pompa hydrauliczna CCLS 113 l -

Pompa hydrauliczna CCLS 125 l - -

Schemat sterowania - -

Podłokietnik Multicontroller -

Niski dach

Wysoki dach

Panel wskaźników - -

Monitor trakcji/wydajności 
w słupku A -

PROFI CLASSIC PROFI PROFI CVT

www.steyr-traktoren.com

Wydajny. Mocny. Lepszy.
4110 · 6125 · 6140 Profi CLassiC
4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi
4110 · 4120 · 4130 Profi Cvt

Partner, na którym możesz polegać.
Partner, na którym możesz polegać.

Jedź bezpiecznie! Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy sterujące 
i układy sterowania działają prawidłowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia i uwagi, a także stosować zamontowane zabezpieczenia dla własnego 
bezpieczeństwa. Niniejszą broszurę opublikowano do rozpowszechniania międzynarodowego.
Dostępność poszczególnych modeli i wyposażenia standardowego/dodatkowego może się różnić w zależności od kraju. Steyr zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co nie pociąga za sobą 
zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale 
również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia 
standardowego.

TP01/SM/02.14 – Cod. n. 13S0002/COM – www.steyr-traktoren.com
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NasZa ZiEMia. NasZa GLEBa. NASZ STEYR.

3

 
4 – 5

 
6 – 7

 
8 – 9

 
10 – 13

 
14  

 
15

 
 

16 – 17

 
18 – 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 29

WstĘP

siLNiK

PrZEKŁaDNia

PrZEKŁaDNia Cvt

WYGoDa oPEratora

iNtUiCYJNY PaNEL stEroWaNia – iCP

UKŁaD HYDraULiCZNY

WoM

UKŁaD NaPĘDoWY

s-tECH

ŁaDoWaCZ CZoŁoWY sZ

sErWis i KoNsErWaCJa

DaNE tECHNiCZNE

MODEL układ hydrauliczny naPęd na 4 koła (4Wd) i układ kieroWniczy ogumienie MASA kabina Steyr Sk3zkabinĄ i naPędem 4Wd

2-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

24 biegi do przodu 
i wsteczne

48 biegów do przodu 
i wstecznych z przekład-
nią biegów pełzających

4-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

16 biegów do przodu 
i wstecznych

32 biegi do przodu 
i wsteczne z przekładnią 

biegów pełzających

4-stopniowa 
przekładnia Power-
shift z Powershuttle

17 biegów do przodu 
i 16 wstecznych 

40 km/h

Economy 17 biegów do 
przodu i 16 wstecznych 

50 km/h

Przekładnia 
bezstopniowa

0-40 km/h

0-50 km/h

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) z Power Plus 1) * 

[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) z Power Plus1) *  

[KW (KM)]

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) przy 1 800/1 900  

obr./min 
[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) 

[KW (KM)]

4-zaworowy silnik Diesel z wtryskiem common rail, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową/stage 3B Załączanie elektrohydrauliczne z płynnym rozruchem

Znamionowa prędkość 
obrotowa silnika 

[obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203)  
z Power Plus1)* 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203) 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Przyrost momentu 
obrotowego 

Standard/Power Plus 

[%]

Pojemność  
silnika/Liczba cylindrów 

[cm3]

Pojemność zbiornika paliwa 
- olej napędowy/AdBlue

[l]

Prędkość WOM 

[obr./min]

przy prędkości obrotowej silnika 

[obr./min]

Prędkość WOM 
zgodna z prędko-

ścią jazdy 

[obr./min]

Przedni WOM 

[obr./min]
540/540E/

1,000

540/540E/1,000 
lub 

540E/1,000/1,000E

1,969/1,546
1,893

1,969/1,546/1,893 
or 1,592/1,893/1,621

4110 Profi 
CLASSIC

-

-

105/143

96/131

89/121

81/110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi 
CLASSIC

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi  
CLASSIC

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi 
-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi
-

-

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi
-

-

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi
CVT 

-

-

-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

System EHR (elektroniczna 
regulacja zaczepu) 

z tłumieniem wahań 
narzędzia Ride Control

Pojemność maks.
Udźwig maks. przy wydatku  

znamionowym 80 l/113 l 

[kg]

Maks. 4 dowolnie konfigurowalne 
1 złącze Power Beyond valves

Zintegrowany zaczep przedni* 
Udźwig maks. przy wydatku 
znamionowym 80/113 l/min

[kg]

Elektrohydrauliczne załączanie  
napędu 4WD z systemem 

zarządzania trakcją

blokada kierownicy 
kąt

[°]
 

promień skrętu 

[m]

Ogumienie 
standardowe*

Przednie
 

Tylne

Masa własna 
/Dopuszczalna masa 

całkowita

[kg]80 l/min z pompą 
o stałym wydatku

113 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia

125 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia
mechaniczne elektryczne maks. 

2 mechaniczne
maks. 

3 elektryczne

4110 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.04

440/65R28
 

540/65R38
4,890/9,000 Wersja z niskim dachem, stopniami wejściowymi 

po obu stronach ciągnika i przestronnym, 
nieograniczonym wejściem, poziom hałasu 
w kabinie: 73 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
lekko przyciemnione szyby, otwierane okno tylne, 
system spryskiwaczy/wycieraczek, przednie i tylne 
reflektory robocze na dachu kabiny, panel sterowania 
reflektorami roboczymi

6125 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,010/9,000

6140 Profi  
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,020/9,000

4110 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, 
przestronne, nieograniczone wejście do kabiny, poziom 
hałasu w kabinie: 71 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
szyba przednia odchylana o 90°, lekko przyciemnione 
szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na 
dachu kabiny, centralny panel sterowania reflektorami 
roboczymi, podłokietnik z Multicontrollerem, 
intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) Steyr, 
monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, 
system spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

4130 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

6125 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,010/9,000

6140 Profi _ _
 7,864

_ _
-/3,100

55°
 

4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,020/9,000

4110 Profi
CVT 

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, przestronne, 
nieograniczone wejście do kabiny, poziom hałasu w kabinie: 
69 dB(A), fotel z amortyzacją pneumatyczną, klimatyzacja, 
oświetlenie wnętrza, szyba przednia odchylana o 90°, lekko 
przyciemnione szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na dachu kabiny, 
centralny panel sterowania reflektorami roboczymi, podłokietnik 
z Multicontrollerem, intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) 
Steyr, monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, system 
spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

4130 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

   Standard                  Opcja               
_ 

niedostępne               1) System Power Plus działa w określonych warunkach w czasie transportu i prac wymagających użycia układu hydraulicznego i WOM.               2) Z ogumieniem standardowym
3) ECE R120 spełnia wymagania ISO 14396 lub dyrektyw 2000/25/WE lub 97/68/WE              *) W zależności od krajowego ustawodawstwa i specyfikacji technicznej

MODEL Przekładnia * Silnik Wom
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NasZa ZiEMia. NasZa GLEBa. NASZ STEYR.

3

 
4 – 5

 
6 – 7

 
8 – 9

 
10 – 13

 
14  

 
15

 
 

16 – 17

 
18 – 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 29

WstĘP

siLNiK

PrZEKŁaDNia

PrZEKŁaDNia Cvt

WYGoDa oPEratora

iNtUiCYJNY PaNEL stEroWaNia – iCP

UKŁaD HYDraULiCZNY

WoM

UKŁaD NaPĘDoWY

s-tECH

ŁaDoWaCZ CZoŁoWY sZ

sErWis i KoNsErWaCJa

DaNE tECHNiCZNE

MODEL układ hydrauliczny naPęd na 4 koła (4Wd) i układ kieroWniczy ogumienie MASA kabina Steyr Sk3zkabinĄ i naPędem 4Wd

2-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

24 biegi do przodu 
i wsteczne

48 biegów do przodu 
i wstecznych z przekład-
nią biegów pełzających

4-stopniowa prze-
kładnia Powershift 

z Powershuttle

16 biegów do przodu 
i wstecznych

32 biegi do przodu 
i wsteczne z przekładnią 

biegów pełzających

4-stopniowa 
przekładnia Power-
shift z Powershuttle

17 biegów do przodu 
i 16 wstecznych 

40 km/h

Economy 17 biegów do 
przodu i 16 wstecznych 

50 km/h

Przekładnia 
bezstopniowa

0-40 km/h

0-50 km/h

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) z Power Plus 1) * 

[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) z Power Plus1) *  

[KW (KM)]

Maks. moc silnika wg ECE 
R1203) przy 1 800/1 900  

obr./min 
[kW (KM)]

Moc znamionowa wg ECE 
R1203) 

[KW (KM)]

4-zaworowy silnik Diesel z wtryskiem common rail, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową/stage 3B Załączanie elektrohydrauliczne z płynnym rozruchem

Znamionowa prędkość 
obrotowa silnika 

[obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203)  
z Power Plus1)* 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Maks. moment obrotowy  
wg ECE R1203) 

[Nm przy 1 500 obr./min]

Przyrost momentu 
obrotowego 

Standard/Power Plus 

[%]

Pojemność  
silnika/Liczba cylindrów 

[cm3]

Pojemność zbiornika paliwa 
- olej napędowy/AdBlue

[l]

Prędkość WOM 

[obr./min]

przy prędkości obrotowej silnika 

[obr./min]

Prędkość WOM 
zgodna z prędko-

ścią jazdy 

[obr./min]

Przedni WOM 

[obr./min]
540/540E/

1,000

540/540E/1,000 
lub 

540E/1,000/1,000E

1,969/1,546
1,893

1,969/1,546/1,893 
or 1,592/1,893/1,621

4110 Profi 
CLASSIC

-

-

105/143

96/131

89/121

81/110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi 
CLASSIC

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi  
CLASSIC

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi 
-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

6125 Profi
-

-

-

-

121/165
 

111/151

101/137
 

92/125
2,200 682 566 42/41 6,728 / 6 227/37

_ _

6140 Profi
-

-

-

-

129/175
 

122/166

113/154
 

103/140
2,200 726 632 41/37 6,728 / 6 227/37

_ _

4110 Profi
CVT 

-

-

-

-

-

-

105/143
 

96/131

89/121
 

81 / 110
2,200 590 498 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

4120 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

113/154
 

103/140

98/133
 

89/121
2,200 634 549 41/42 4,485 / 4 175/37

_ _

4130 Profi
CVT

-

-

-

-

-

-

120/163
 

110/150

105/143
 

96/131
2,200 676 590 41/41 4,485 / 4 175/37

_ _

System EHR (elektroniczna 
regulacja zaczepu) 

z tłumieniem wahań 
narzędzia Ride Control

Pojemność maks.
Udźwig maks. przy wydatku  

znamionowym 80 l/113 l 

[kg]

Maks. 4 dowolnie konfigurowalne 
1 złącze Power Beyond valves

Zintegrowany zaczep przedni* 
Udźwig maks. przy wydatku 
znamionowym 80/113 l/min

[kg]

Elektrohydrauliczne załączanie  
napędu 4WD z systemem 

zarządzania trakcją

blokada kierownicy 
kąt

[°]
 

promień skrętu 

[m]

Ogumienie 
standardowe*

Przednie
 

Tylne

Masa własna 
/Dopuszczalna masa 

całkowita

[kg]80 l/min z pompą 
o stałym wydatku

113 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia

125 l/min z regulacją ciśnie-
nia/przepływu i czujnikiem 

obciążenia
mechaniczne elektryczne maks. 

2 mechaniczne
maks. 

3 elektryczne

4110 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.04

440/65R28
 

540/65R38
4,890/9,000 Wersja z niskim dachem, stopniami wejściowymi 

po obu stronach ciągnika i przestronnym, 
nieograniczonym wejściem, poziom hałasu 
w kabinie: 73 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
lekko przyciemnione szyby, otwierane okno tylne, 
system spryskiwaczy/wycieraczek, przednie i tylne 
reflektory robocze na dachu kabiny, panel sterowania 
reflektorami roboczymi

6125 Profi 
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,010/9,000

6140 Profi  
CLASSIC

 
_

7,115/7,864
_ _

2,800/3,100
55°

 
4.36

440/65R28
 

540/65R38
5,020/9,000

4110 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, 
przestronne, nieograniczone wejście do kabiny, poziom 
hałasu w kabinie: 71 dB(A), fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, klimatyzacja, oświetlenie wnętrza, 
szyba przednia odchylana o 90°, lekko przyciemnione 
szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na 
dachu kabiny, centralny panel sterowania reflektorami 
roboczymi, podłokietnik z Multicontrollerem, 
intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) Steyr, 
monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, 
system spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

4130 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,890/9,000

6125 Profi _
 
_

7,864
_ _

-/3,100
55°

 
4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,010/9,000

6140 Profi _ _
 7,864

_ _
-/3,100

55°
 

4.36

480/65R28
 

600/65R38
5,020/9,000

4110 Profi
CVT 

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

Stopnie wejściowe po obu stronach ciągnika, przestronne, 
nieograniczone wejście do kabiny, poziom hałasu w kabinie: 
69 dB(A), fotel z amortyzacją pneumatyczną, klimatyzacja, 
oświetlenie wnętrza, szyba przednia odchylana o 90°, lekko 
przyciemnione szyby i otwierane okno tylne, system spryskiwaczy/
wycieraczek, przednie i tylne reflektory robocze na dachu kabiny, 
centralny panel sterowania reflektorami roboczymi, podłokietnik 
z Multicontrollerem, intuicyjny panel sterowania z joystickiem*) 
Steyr, monitor wydajności opcjonalnie: amortyzacja kabiny, 
teleskopowe lusterka wsteczne, reflektory robocze 2/4, system 
spryskiwaczy/wycieraczek szyby tylnej

4120 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

4130 Profi
CVT

_ _
 7,864

_ _
-/-/3,100

55°
 

4.04

480/65R28
 

600/65R38
4,990/9,500

   Standard                  Opcja               
_ 

niedostępne               1) System Power Plus działa w określonych warunkach w czasie transportu i prac wymagających użycia układu hydraulicznego i WOM.               2) Z ogumieniem standardowym
3) ECE R120 spełnia wymagania ISO 14396 lub dyrektyw 2000/25/WE lub 97/68/WE              *) W zależności od krajowego ustawodawstwa i specyfikacji technicznej

MODEL Przekładnia * Silnik Wom
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PROFI

Profi Classic, Profi 
i Profi Cvt – przegląd

2-stopniowa przekładnia 
Powershift - -

4-stopniowa przekładnia 
Powershift -

Przekładnia bezstopniowa - -

Mechaniczne zawory zdalne - -

Elektroniczne zawory zdalne -

Pompa hydrauliczna ze stałym 
wydatkiem 80 l/min - -

Pompa hydrauliczna CCLS 113 l -

Pompa hydrauliczna CCLS 125 l - -

Schemat sterowania - -

Podłokietnik Multicontroller -

Niski dach

Wysoki dach

Panel wskaźników - -

Monitor trakcji/wydajności 
w słupku A -

PROFI CLASSIC PROFI PROFI CVT

www.steyr-traktoren.com

Wydajny. Mocny. Lepszy.
4110 · 6125 · 6140 Profi CLassiC
4110 · 4120 · 4130 · 6125 · 6140 Profi
4110 · 4120 · 4130 Profi Cvt

Partner, na którym możesz polegać.
Partner, na którym możesz polegać.

Jedź bezpiecznie! Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy sterujące 
i układy sterowania działają prawidłowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia i uwagi, a także stosować zamontowane zabezpieczenia dla własnego 
bezpieczeństwa. Niniejszą broszurę opublikowano do rozpowszechniania międzynarodowego.
Dostępność poszczególnych modeli i wyposażenia standardowego/dodatkowego może się różnić w zależności od kraju. Steyr zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co nie pociąga za sobą 
zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale 
również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia 
standardowego.
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