
Jūsu uzticamais partneris!

steyr-traktoren.com

Jaunais STEYR TERRUS CVT ar jaudu līdz 300 ZS

ESI KUSTĪBĀ!  
ESI SOLI PRIEKŠĀ!
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SATURSIEVADS

RAŽOTS AUSTRIJĀ
Mūsu inženieri ir darījuši visu iespējamo, lai radītu traktoru, kas spēj
nodrošināt izcilus rezultātus. 

Rezultāts – jaunais STEYR flagmanis TERRUS CVT!

Ir pieejami trīs dažādi modeļi, kas aprīkoti ar ārkārtīgi jaudīgiem un stabiliem dzinējiem, kuru jauda ir 250, 271
un 300 ZS. Ņemot vērā ideālo jaudas un svara attiecību, TERRUS CVT ir piemērots gan ātri veicamiem
transportēšanas darbiem, gan intensīvam darbam uz lauka. Jaudīgais TERRUS CVT izceļas ar īpašu komfortu –
amortizētā priekšējā ass apvienojumā ar pilnībā nokomplektēto un skaņu izolējošo kabīni, nodrošina mierīgu un
nenogurdinošu darbu. Turklāt kabīne ir aprīkota ar visjaunākajām tehnoloģijām, piemēram, S-TECH augstas
precizitātes sistēmu, S-GUIDE automātisko stūrēšanas sistēmu, S-TURN II automātisko pagriezienu kontroles
sistēmu, ISOBUS III un Easy-Tronic II kontroles sistēmu, kā arī S-FLEET telemātikas risinājumiem.

 Vienmēr soli priekšā! Ražots Austrijā. Radīts, lai atšķirtos.
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PĀRSKATS

TERRUS CVT 
VIENMĒR KUSTĪBĀ

Zems trokšņu līmenis – tikai 
66 dB(A), kas nodrošina 
klusu darbu un iespēju 
izmantot tālruni kabīnē.

Četri aizmugurējās 
jūgvārpstas un divi priekšējās
jūgvārpstas ātrumi darbībai 

“Power” režīmā vai “ECO” 
režīmā, kas nodrošina 
degvielas ietaupīšanu. 

Bezbremžu apstāšanās 
funkcija slīpās nogāzēs.

 Ergonomiska darbība, 
izmantojot Multicontroller III 
rokas balstu.

Patentētā piekabes bremžu 
sistēma S-Brake sniedz 
vadītājam būtiskas 
priekšrocības drošības ziņā.

Jaudīgi, ekonomiski un 
ekoloģiski 6 cilindru motori 
ar jaudu 250 – 300 ZS, kas 
atbilst “V” emisijas 
standartam.

TERRUS CVT ir pieejams ar 
dubultriepām priekšā un 
aizmugurē, kā arī ar 
visjaunākajām IF un VF 
riepu tehnoloģijām.

S-CONTROL™ CVT: 
nepārtrauktas vilkmes 
transmisija ar visaugstāko 
lietderības koeficientu.

S-TECH augstas precizitātes 
sistēma, kas nodrošina 
pilnībā automātisku 
pagriešanos ar S-GUIDE un 
S-TURN funkciju.

Līdz 24 LED darba 
lukturiem nevainojamam 
360o  apgaismojumam.

Maksimālā celtspēja 
aizmugurē līdz 11,058 kg un 
priekšā līdz  6,016 kg.

Easy-Tronic II kontroles 
sistēma darba 
automatizēšanai atkarībā no 
nepieciešamā laika un 
attāluma.

Divvirzienu darbības 
vadītāja sēdeklis, kabīne ar 
amortizatoriem un 
amortizēta priekšējā ass 
augstākam komfortam.

QuickTurn II: maksimāls 
stūrēšanas leņķis pat pie 
vismazākās stūres kustības. 

Uzlabota S-TRONIC sistēma 
nodrošina personalizējamas
vadības funkcijas.

TERRUS CVT ir savienojams ar 
ISOBUS II un ISOBUS III.

50 km/h tiek sasniegti pie 
1,550 apgr./min., nodrošinot 
degvielas ekonomiju.

S-FLEET funkcija nodrošina 
darba uzdevumu, 
transportlīdzekļu un datu 
attālinātu kontroli un 
pārvaldību.
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TERRUS CVT  
PILNĀ KOMPLEKTĀCIJĀ
Ar pilnu aprīkojumu

TERRUS CVT ir pieejams trīs variantos, kas sniedz visaugstāko komfortu. “Custom” – opciju
personalizēšanai, savukārt, “Evolution” un “Excellence” – ērtai TERRUS CVT opciju konfigurēšanai.
Tāpat iespējams ātri izvēlēties Jums vissvarīgākās funkcijas.

TERRUS CVT

“Evolution”

“Evolution” paredzēts tiem, kuri visaugstāk 
vērtē komfortu un sniegumu.

“Evolution” versijā traktors standarta komplektācijā ir 
aprīkots ar priekšējo uzkari, ka arī iespēju pievienot 
papildu aprīkojumu vēl lielākam ražīgumam.

“Excellence”

Visaugstākās kvalitātes sniegums un vadītāja 
komforts
STEYR kabīne “Excellence” versijā standarta 
komplektācija ir aprīkota ar amortizatoriem, 
nodrošinot visaugstāko komfortu.
Pavadot garu darba dienu uz lauka vai pārvietojoties 
pa ceļu, darbs nav tik nogurdinošs.

 FAKTI:

 � konfigurējami elektrohidrauliskie izvadi un jaudīgs 
hidrauliskais sūknis (165 l/min vai 220 l/min pēc izvēles);

 � 4 ātrumu jūgvārpsta; 

 � elektroniska stāvbremze standarta aprīkojumā; 

 � STEYR “Deluxe” vai “Active Luxury” kabīnes opcijas ar 
klimata kontroli, pasažiera sēdekli un amortizāciju;

 � amortizēta priekšējā ass standarta aprīkojumā; 

 � jaunais Infomat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;

 � vadības svira ar uzlabotu funkcionalitāti standarta 
aprīkojumā;

 � Easy Tronic II (uzlabota kontroles sistēma) un STEYR 
S-GUIDE automātiska vadības sistēma pēc izvēles;

 � ISOBUS II vai III pēc izvēles.

 FAKTI:

 � jaudīgs hidrauliskais sūknis (165 l/min vai 220 l/min pēc 
izvēles);

 � 4 ātrumu jūgvārpsta; 

 � elektroniska stāvbremze standarta aprīkojumā; 

 � STEYR “Deluxe” vai “Active Luxury” kabīnes opcijas ar 
klimata kontroli, pasažiera sēdekli un amortizāciju;

 � augstas kvalitātes skaļruņi standarta aprīkojumā;

 � amortizēta priekšējā ass pēc izvēles;

 � jaunais Infomat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;

 � vadības svira ar uzlabotu funkcionalitāti standarta variantā;

 � Easy Tronic II (uzlabota kontroles sistēma) un STEYR 
S-GUIDE automātiskā vadības sistēma pēc izvēles

 � aizmugurējie 5 konfigurējamie elektrohidrauliskie izvadi 
standarta aprīkojumā;

 � “Power-Beyond” funkcija standarta aprīkojumā;

 � ISOBUS II vai III pēc izvēles



SPĒKS, KAS ĻAUJ 
IZVIRZĪTIES VADĪBĀ
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FPT HI-eSCR2 dzinējs un S-Control™ CVT:
nevainojama kombinācija agregātu 
savienojamībai traktora priekšā un 
aizmugurē

 Jaunais TERRUS CVT darbojas ar ārkārtīgi lielu jaudu.
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DZINĒJS

Traktora darbības pamatā ir pārdomāta jaudas 
izmantošana. TERRUS CVT modeļu dzinēji ir vislabākie 
savā klasē, apvienojot sevī ekonomiskumu, ražīgumu, 
ekoloģiju un vismodernāko energovadību. Unikāla 
HIeSCR2 izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma nodrošina 
optimālu degvielas patēriņu un labāku dzinēja darbību. 
Dzinējs netiek pārslogots, jo nenotiek izplūdes gāžu 
atkārtota cirkulācija. Tādējādi tehniskās apkopes 
intervāls ir 750 stundas. 

“ECO” PIEDZIŅA

Ar droseļvārsta sviras palīdzību iespējams atsevišķi iestatīt minimālos un maksimālos dzinēja apgriezienus, 
regulēt traktora jaudu atkarībā no veicamā darba un samazināt degvielas patēriņu.

“POWER” REŽĪMS – GRŪTI APSTRĀDĀJAMI ZEMES UN

TRANSPORTĒŠANAS DARBI
Iespējams izmantot pilnu dzinēja potenciālu.

“ECO” REŽĪMS – ZEMES APTRĀDĀŠANAS UN

TRANSPORTĒŠANAS DARBI
Ar droseļvārsta sviru iespējams ierobežot maksimālo dzinēja apgriezienu 
skaitu, lai ietaupītu degvielu.

“PTO” REŽĪMS
Ar droseļvārsta sviru iespējams iestatīt 
vēlamo dzinēja (jūgvārpstas) apgriezienu 
skaitu līdz kuram tas var darboties, pirms tiek 
samazināts braukšanas ātrums. 

2

1
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LIELA JAUDA,  
MAZS DEGVIELAS 
PATĒRIŅŠ

 FAKTI:

 � 6 cilindru dzinējs ar 
turbokompresoru 
un starpdzesētāju 
(intercooler);

 � tilpums 6,7 l;

 � nominālā jauda: 250 – 300 
ZS, maksimālā jauda: 273 
– 313 ZS;

 � maksimālais griezes 
moments līdz 1,282 Nm;

 � FPT HI-eSCR2 tehnoloģija 
atbilst “V” emisijas 
standartam;

 � S-TRONIC dzinēja un 
transmisijas vadība;

 � dzinējam var izmantot 
hidrogenētu augu eļļu 
vai HVO (biosintētisko 
dīzeļdegvielu);

 � griezes momenta kāpums 
līdz pat 40%;

 � garāki tehniskās apkopes 
intervāli (750 stundas);

 � reversais ventilators;

 � motora bremze;

 � degvielas tvertne līdz 
pat 630 l ietilpību garām 
darba dienām.

Milzīga jauda, ko nodrošina sešu cilindru 
dzinējs
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TRANSMISIJA

S-TRONIC personalizētie iestatījumi 
Atsevišķa S-Control™ CVT transmisijas iestatījumu 
regulēšana atkarībā no veicamā darba.

UZTICAMS IR LABI. 
S-TRONIC IR LABĀKS.
S-Control™ CVT transmisija

Maksimāls griezes moments ar minimālu degvielas patēriņu, elektroniska
vadība, kas nodrošina vēl ātrāku virziena maiņu un traktora bezbremžu
apstāšanās funkciju drošai apturēšanai slīpās nogāzēs.
Bezpakāpju transmisija S-Control™ CVT nodrošina visaugstāko komfortu un
efektivitāti.

 FAKTI:

 � bezpakāpju regulēšana no 0 
līdz 50 km/h;

 � 40 vai 50 km/h pie 
samazinātiem dzinēja 
apgriezieniem;

 � četru darbu diapazonu CVT 
struktūra.

 � bezbremžu funkcija;

 � DKT – dubultsajūga 
tehnoloģija;

 � “kick-down” funkcija;

 � S-TRONIC dzinēja un 
transmisijas vadība;

 � CVT individuāla dinamika:  
– ātruma palielināšana/
samazināšana;

 � – atpakaļgaitas ātrums;  
– gāzes pedāļa darbība;  
– reakcija uz dzinēja griezes 
momentu.
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PRIEKŠĒJĀ UZKARE 

Pilnībā integrēta

STEYR priekšējās uzkares celtspēja ir 6,016 kg, kas dod iespēju strādāt ar ļoti lieliem 
agregātiem. Priekšējo jūgvārpstu pēc izvēles var darbināt 2 ātrumos: 1,000 un 1,000E, 
ko iespējams sasniegt ar dzineja apgriezienu skaitu 1,886 apgr./min, kas ir optimālais 
diapazons, un 1,585 apgr./min vēl lielākai efektivitātei.

Papildu iekārtas iespējams ātri un droši pievienot ar viegli pieejamo elektrohidraulisko 
izvadu palīdzību. Savukārt kamera, ko iespējams pievienot pēc izvēles, nodrošina 
agregāta pārredzamību.

PRIEKŠĒJĀ UZKARE:

 � maksimālā celtspēja 6,016 kg;

 � 7 polu pieslēgums apgaismojumam un 40 A kontaktligzdas 
standarta aprīkojumā;

 � elektrohidrauliskie izvadi drošai agregātu savienošanai

PRIEKŠĒJĀ JŪGVĀRPSTA:

 � pilnībā integrēta 2 ātrumu jūgvārpsta;

 � priekšējā jūgvārpsta ar apgriezienu 
skaitu 1,000/1,000E; 

 � priekšējās jūgvārpstas vadība;

 � pakāpeniska mīksta palaišana.

Viegli pieejama 
Priekšējās uzkares, priekšējās jūgvārpstas un 
priekšejās ierīces ārējā vadība.

LĪDERIS
UZKARES/JŪGVĀRPSTAS 
RISINĀJUMU JOMĀ
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AIZMUGURĒJĀ UZKARE 

Vienmēr labās rokās

TERRUS CVT hidraulisko sistēmu ar slodzes sensoriem darbina aksiālā virzuļa 
mainīgā darba tilpuma sūknis ar eļļas padeves ātrumu 220 l/min. Vienlaicīgi eļļas 
padevi iespējams nodrošināt līdz pat 8 atsevišķiem hidro izvadiem. Eļļas padeves 
ātrumu un laiku iespējams iestatīt atsevišķi katram elektrohidrauliskajam vārstam 
kā rezultātā tiek nodrošināta visu pievienoto iekārtu tūlītēja reakcija.
Agregātus iespējams vieglāk pievienot ar uzlaboto augšējo hidraulisko sakabes 
stiprinājumu, tādējādi nodrošinot lielāku stabilitāti, savukārt pozicionēšanas 
indikators ļauj vadītājam to kontrolēt no kabīnes. Aizmugurējā jūgvārpsta ir 
pieejama ar diviem vai četriem ātrumiem.

AIZMUGURĒJĀ UZKARE:

 � celtspēja līdz pat 11,058 kg;

 � uzlabots augšējās sakabes stiprinājums lielākai stabilitātei un pozicionēšanas indikators;

 � CCLS hidrauliskā sistēma ar padeves ātrumu līdz pat 220 l/min;

 � elektroniskā uzkares regulēšana (EHR);

 � “Ride Control” funkcija dinamiskai vibrāciju slāpēšanai;

 � līdz pat 8 elektrohidrauliskajiem vārstiem (pieci aizmugurē, trīs vidū);

 � “Power-Beyond” savienojums;

 � viegla iestatīšana izmantojot Infomat 1200 monitoru;

 � brīvi konfigurējamas elektrohidrauliskās vārstu sviras.

AIZMUGURĒJĀ JŪGVĀRPSTA:

 � jūgvārpstas vadība;

 � pakāpeniska mīksta palaišana;

 � ārējās vadības taustiņi uz abiem 
aizmugurējiem dubļusargiem;

 � jugvarpstas ātrumi: 
540/540E/1000/1000E

Vienkārša vadība
Konfigurējami vadības slēdži ar maināmām krāsām, 
ko iespējams individuāli pielāgot aizmugurējiem 
elektrohidrauliskajiem vārstiem.

Vienkārša iestatīšana
Ātrās izvēlnes taustiņi 
nodrošina tiešu 
piekļuvi iestatījumu 
izvēlnei, lai konfigurētu 
elektrohidrauliskos vārstus.

GRŪTI?  
PADARIET TO VIEGLĀKU!



KONTROLE UN KOMFORTS 
DIENĀ UN NAKTĪ, LAI 
DARBS NEAPSTĀTOS
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Visaugstākā līmeņa komforts, ko sniedz 
inovatīvas vadības ierīces, lai pielāgotu 
TERRUS CVT Jūsu vajadzībām

 Jaunais TERRUS CVT – avangarda dizains atbilstoši Jūsu vajadzībām..



KABĪNE

 FAKTI:

 � 4 statņu kabīne;

 � zems trokšņu līmenis – tikai 66 dB(A);

 � saules aizsargs uz priekšējā un aizmugurējā vējstikla;

 � līdz pat 24 jaudīgiem LED darba lukturiem;

 � priekšējā un aizmugurējā kamera labākai redzamībai, ja 
tiek piekabinātas papildu iekārtas.

Visaugstākā līmeņa komforts

Šaurais motora pārsegs nodrošina optimālu pārredzamību traktora priekšpusē. 
TERRUS CVT arī nodrošina lielisku sakabes punktu pārredzamību, tādējādi  
nodrošinot netraucētu iekārtu pievienošanu aizmugurē. Kabīne ir aprīkota 
ar lieliem elektriski regulējamiem un apsildāmiem platleņķa spoguļiem, kas 
nodrošina lielisku redzamību, ja tiek piekabinātas lielas iekārtas.

NEVIENA CITA KABĪNE 
NESNIEDZ ŠĀDA LĪMEŅA 
KOMFORTU

Lieliska redzamība gan dienā, 
gan naktī

Četru statņu kabīne ar lieliem stikla logiem, viendaļīgo 
priekšējo stiklu un jumta konstrukcija, kas garantē 
lielisku redzamību, nodrošinās TERRUS CVT vadītājam 
nevainojamu redzamību bez jebkādiem šķēršļiem. Turklāt 
ir pieejama priekšējā un aizmugurējā, kā arī bezvadu 
kamera. LED lukturi nodrošina izcilu apgaismojumu 
tumšajā diennakts laikā. Iespējams izvēlēties 4, 8 vai 10 
LED lukturus uz pārsega, kabīnes priekšējiem statņiem 
un aizmugurējiem dubļusargiem, kā arī 10 vai 14 LED 
lukturus uz kabīnes jumta. Katrs LED lukturis nodrošina 
apgaismojumu ar 2000 vai 2500 lumenu lielu intensitāti. 
Nakts pārtop dienā, kā rezultātā tiek nodrošināta 
precizitāte, efektivitāte un drošība.

Jaunā HVAC klimata kontrole ir aprīkota ar vairākām 
atverēm un lamelēm, lai palielinātu gaisa plūsmu 
kabīnē. Sistēmu arī iespējams kontrolēt tieši ar 
kodētāju vai ar konfigurējamu taustiņu palīdzību.

STEYR ir integrējis visbūtiskākās funkcijas atslēgā, kas nodrošina ne tikai 
kabīnes  aizslēgšanu un atslēgšanu, bet arī aizsardzību pret neatļautu piekļuvi 
un zādzību, jo traktoru bez atpazīstamas atslēgas nebūs iespējams iedarbināt.

2120
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KABĪNE

Ideāla darba vieta

TERRUS CVT kabīne nodrošina stabilu darba vidi jebkuros apstākļos, jo zemais 
trokšņu līmenis 66 dB(A), ergonomiskais sēdeklis un stūres iestatījumi, regulējama 
klimata kontrole, kabīnes amortizatori, aktīva priekšējā ass un divvirzienu darbības 
vadītāja sēdeklis nodrošina maksimālu komfortu.

DELUXE kabīne:

 � divvirzienu darbības vadītāja sēdeklis ar dinamisku 
amortizāciju

 � apsildāmi sēdekļi;

 � atgāžams galvas balsts;

 � aktīvās ogles filtri mitruma kontrolei;

 � stūres apdare no ādas;

 � paklājs.

ACTIVE LUXURY kabīne:

Atšķirības salīdzinājumā ar “Deluxe” kabīni:

 � vadītāja sēdeklis ar “Maximo-Evolution” ādas apdari;

 � sēdekļa ventilācijas sistēma;

 � amortizatori ar automātiskās regulēšanas funkciju;

 � pasažiera sēdeklis ar ādas apdari.

 FAKTI:

 � zems trokšņu līmenis – tikai 66 dB(A);

 � kabīne ar amortizatoriem;

 � automātiskā klimata kontrole;

 � DAB radio ar visaugstākās kvalitātes skaļruņiem;

 � brīvroku mikrofons;

 � planšetes un mobilā tālruņa statīvi ar kontaktligzdām;

 � daudz brīvu vietu citu piederumu uzglabāšanai.
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KABĪNE

Izcila kontrole

Gan Jums, gan Jūsu darbiniekiem bez šaubām vienmēr ir daudz darba. Tieši tādēļ 
mēs vēlamies atvieglot Jūsu ikdienas darbu. Rezultāts – inovatīvais Multicontroller 
III rokas balsts, kas nodrošina ātru iestatījumu regulēšanu, kad tiek mainīts traktora 
vadītājs, veicamais darbs un darba veikšanas vieta. Šis inovatīvais risinājums sniedz 
lieliskas priekšrocības, ņemot vērā, ka rokas balstu var regulēt gan horizontāli, gan 
vertikāli, tādējādi pielāgojot to vadītāja vajadzībām.

TERRUS CVT
PRECĪZI PIELĀGOJAS  
JŪSU VAJADZĪBĀM

 FAKTI:

 � Infomat 1200: integrēts 
skārienjutīgs krāsu monitors;

 � jauns kabīnes statņa krāsu 
monitors;

 � ergonomiska vadība ar 
Multicontroller III palīdzību;

 � vadības ierīce elektrohidraulisko 
vārstu kontrolei traktora 
priekšpusē un aizmugurē;

 � priekšējās un aizmugurējās 
jūgvārpstas slēdži;

 � ICP – intuitīvais vadības panelis;

 � “ECO-Drive™ sviras;

 � hidrauliskie iestatījumi;

 � ISOBUS Aux-N.

Brīvi konfigurējams 
STEYR Multicontroller III ir aprīkots ar konfigurējamiem 
taustiņiem, kas iestatāmi Infomat 1200 monitorā. 
Tādējādi iespējams ergonomiski kontrolēt vairāk 
TERRUS CVT un ISOBUS funkciju tikai ar vienu roku. 

Ātri noregulējams
Infomat 1200 monitoru iespējams pavērst par 52 
grādiem, lai to novietotu vēlamajā pozīcijā.
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NO MAKSIMĀLĀ ĀTRUMA
LĪDZ PILNĪGAI APSTĀŠANAI: 
PILNĪGA KONTROLE!
Ar priekšējo amortizēto asi un uzlaboto 
piekabes bremžu sistēmu vienmēr tiek 
garantēts komforts un drošība.

 Jaunais TERRUS CVT – vienmēr gatavs darbam, lai sniegtu vislabākos rezultātus!
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PIEDZIŅA

Izcila saķere

Ņemot vērā TERRUS CVT traktoru izcilo jaudas un 
svara attiecību un tā lielo maksimālo pieļaujamo svaru, 
tie ir efektīvi gan darbā uz lauka, gan pārvietojoties pa 
ceļu. Visu komponentu lieliskā mijiedarbība ļaus Jums 
izbaudīt vēl nepieredzētu braukšanas komfortu.

Plats rāmis 
Nodrošina vieglāku kardānvārpstas 

savienošanu ar jūgvārpstu.

Automātiska piekabes sakabe
Piekabes sakabe tiek kontrolēta no kabīnes 

ar tālvadības palīdzību.

K80 lodveida sakabe
Ideāli piemērota smagām piekabēm.

DROŠĪBA UN KOMFORTS.  
ĪSTS VISURGĀJĒJS 
JEBKUROS APSTĀKĻOS

 FAKTI:

 � automātiska visu riteņu un diferenciāla bloķēšana;

 � amortizēta priekšējā ass;

 � atšķirīgas piekabes sakabes dažādām vajadzībām;

 � dažādas riepu un disku kombinācijas traktora izmantošanai 
dažādos apstākļos.

Amortizēta priekšējā ass 
Nodrošina visaugstākā līmeņa komfortu, labāku 
saķeri un drošāku izmantošanu.



Bez S-Brake uzlabotās piekabes bremžu sistēmas

Ar S-Brake uzlaboto piekabes bremžu sistēmu
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DROŠĪBA

Visaugstākais drošības līmenis

TERRUS CVT sērijas traktori ir aprīkoti ar S-Brake, kas ir pašlaik visdrošākā tirgū pieejamā bremžu sistēma. Visi 
modeļi ir aprīkoti ar duālajām slapjajām disku bremzēm (4 disku bremzes uz aizmugurējās ass). Pret nodilumu 
izturīgie HD bremžu diski nodrošina ilgāku kalpošanas laiku, jo īpaši smago transportlīdzekļu gadījumā. Visu 
komponentu lieliska mijiedarbība ļaus Jums izbaudīt vēl nepieredzētu braukšanas komfortu.

Patentēta piekabes bremžu 
sistēma

S-Brake uzlabotā piekabes bremžu sistēma garantē 
drošību pat vissarežģītākajās situācijās. Šī patentetā 
sistēma aktīvi atpazīst attiecīgos braukšanas 
apstākļus un bremzēšanas brīdī stabilizē traktoru 
kopā ar piekabi, kā rezultātā piekabe seko traktora 
pēdām. 

 FAKTI:

 � visu riteņu bremzēšana;

 � elektroniskā stāvbremze;

 � S-Brake piekabes bremžu sistēma;

 � CTIS – centrālā riepu spiediena kontroles sistēma pēc 
izvēles.

NEPĀRSPĒJAMA DROŠĪBA
PĀRVIETOJOTIES AR 
MAKSIMĀLO ĀTRUMU



AUGSTAS PRECIZITĀTES 
TEHNOLOĢIJA, KAS ĻAUJ 
JUMS IZVIRZĪTIES VADĪBĀ

S-TECH augstas precizitātes tehnoloģija 
apvienojumā ar S-FLEET attālināto
vadības sistēmu

 Jaunais TERRUS CVT – uzlabota savienojamība ar skatu nākotnē.
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S-TECH

Ar STEYR S-TECH darbs būs vēl ražīgāks

Ideāls risinājums profesionāliem lauksaimniekiem un lauksaimniecības 
uzņēmumiem, jo GPS apvienojumā ar visaptverošo RTK tīkla funkciju nodrošina 
precīzu navigāciju un stūrēšanu. Šī sistēma garantē 100% tīkla pārklājumu, un tās 
pamatā ir revolucionāra X-FILL tehnoloģija, kas novērš signāla zudumus, kuri ilgst 
līdz pat 20 minūtēm. Tā rezultātā darbs tiek veikts ar ārkārtīgi augstu precizitāti 
līdz 1,5 cm. Tādējādi S-TECH atvieglo vadītāja darbu un vienlaicīgi nodrošina 
ekspluatācijas izmaksu samazināšanu. Īsāk sakot, S-TECH ļauj ietaupīt gan laiku, 
gan naudu.

PRECIZITĀTE, LAI JŪS 
VIENMĒR BŪTU SOLI 
PRIEKŠĀ

Ar STEYR Jūs vienmēr būsiet 
vadībā

Braukšanas kontrole, datu pārvaldība, integrēta 
komunikācija starp piekabinātajām iekārtām un 
traktoru ar ISOBUS starpniecību un daudzas citas 
funkcijas – STEYR TERRUS CVT darbojas ne tikai 
efektīvi, bet arī ar visaugstāko precizitātes pakāpi, 
kā rezultātā ievērojami tiek uzlabots ražīgums un 
rentabilitāte.

 � pieejami dažāda diapazona signāli (EGNOS, Range Point 
RTX, S-TECH 1, 2, 3 un S-TECH RTK+ signāli);

 � augstas precizitātes RTK+ signāls ar precizitāti līdz 1,5 cm 
pēc izvēles;

 � X-FILL novērš RTK signāla traucējumus, kas ilgst ilgāk par 
20 minūtēm;

 � Infomat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;

 � savietojams ar ISOBUS II un ISOBUS III;

 � S-GUIDE ir integrēta automātiska stūrēšanas sistēma;

 � S-TURN II nodrošina automātisku pagriešanos lauka galā.

 FAKTI:
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S-TECH A1000 uztvērējs 
Lai palielinātu darbspējas laiku sarežģītos darba 
apstākļos, uztvērējs izmanto GPS, Galileo, BeiDou un 
GLONASS antenas.
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S-FLEET

Saimniecības uzraudzība
Labības un laikapstākļu

uzraudzība
Darba kontrole reāllaikā

Transportlīdzekļu uzraudzība
Sekošana līdzi iekārtu darbam un 

to uzraudzība
Savlaicīgi paziņojumi

Datu uzraudzība
Datu koplietošana

Saziņa ar trešo pušu partneriem

Uzraugiet darba procesus!
Lejupielādējiet lietotni mySTEYR, lai piekļūtu

S-FLEET!

S-FLEET risinājumi

S-FLEET nodrošina attālinātu saimniecības, transportlīdzekļu un datu kontroli 
un pārvaldību, tādējādi ļaujot Jums optimizēt darba rezultātus, ražīgumu un 
elastīgumu. Nepārtraukta aprīkojuma uzraudzība bez jebkādas dīkstāves. Tā kā 
Jums ir pieejama visa nepieciešamā informācija, Jūs varat veiksmīgi pārraudzīt 
veicamo darbu jebkurā laikā un vietā!

 � S-FLEET risinājumi maksimālam ražīgumam;

 � viegli lietojama saskarne;

 � pārvaldība, kas ļauj ietaupīt laiku;

 � datu pārraudzība labākai lēmumu pieņemšanai;

 � efektīva aprīkojuma atrašanās vietas noteikšana un 
traktora parametru attēlošana reālajā laikā;

 � ar mySTEYR lietotnes palīdzību tiek nodrošināts STEYR 
produktu atbalsts;

 � kombinētiem transportlīdzekļiem: 
– DataConnect; 
– Agrirouter.

 FAKTI:

TEHNOLOĢIJA, KAS ĻAUS 
JUMS VIENMĒR BŪT SOLI 
PRIEKŠĀ
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EASY-TRONIC un ISOBUS

Labs pagrieziens, labs rezultāts!

Easy-Tronic II pagriezienu kontroles sistēma ir 
izstrādāta tā, lai vadītājam būtu jāveic pēc iespējas 
mazāk darbību brīdī, kad traktors veic pagriezienu 
lauka galā un vadītājs veic daudzas citas kontroles 
funkcijas. S-TURN II tehnoloģija apvienojumā ar 
EasyTronic II nodrošina pilnīgu darba procesu 
automatizāciju, traktoram veicot pagriezienu lauka 
galā. Stūrēšanas process, pagriešanās rādiusa 
noteikšana, ātruma kontrole un vadība pagrieziena 
brīdī tiek automatizēta un optimizēta, kā rezultātā 
tiek nodrošināta lielāka efektivitāte un augstāks 
komforta līmenis. 

ISOBUS un TERRUS CVT

ISOBUS II un III klases piekabināmās iekārtas iespējams 
kontrolēt, izmantojot TERRUS CVT Infomat 1200 
monitoru. Ar ISOBUS III iespējams kontrolēt noteiktas 
TERRUS CVT funkcijas, piemēram, braukšanas 
ātrumu un hidrauliku, tādējādi palielinot ražīgumu 
un nodrošinot vienmērīgu darba plūsmu pat garās  
sezonas dienās. 

LIELISKS SNIEGUMS 
PAGRIEZIENOS 
LAUKA GALĀ

EASY-TRONIC II UN S-TURN II:

 � pilnībā automatizēti darba procesi;

 � ierakstīšana un programmēšana darba laikā vai brīdī, kad transportlīdzeklis ir apturēts;

 � programmēšana atkarībā no laika, attāluma un darba sakuma;

 � funkciju aktivizēšana, izmantojot Multicontroller III, Infomat 1200 monitoru vai ICP;

 � S-TURN nodrošina automātisku pagriešanos lauka galā;

 � savietojams ar ISOBUS II un III.



VIENMĒR JŪSU RĪCĪBĀ, 
LAI JŪS BŪTU SOLI 
PRIEKŠĀ
Vienkārša uzturēšana un tehniskā apkope.

 Jaunais TERRUS CVT – maksimāls darbspējas laiks, minimālas tehniskās apkopes 
izmaksas.
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PAR STEYR

JŪSU UZTICAMAIS 
PARTNERIS
Vairāk nekā 75 gadu garumā STEYR ir bijis spilgts inovāciju, uzticamības un 
stabilitātes piemērs ne tikai Austrijā, bet arī citās Eiropas valstīs. STEYR traktori, 
kuru izstrādātāji, ražotāji un mērķauditorija ir paši lauksaimnieki, jau atkal ir radījuši 
apvērsumu lauksaimniecības jomā.

Mūsu STEYR ražotne Sanktvalentīnā, Austrijā, ir viens no vismodernākajiem 
lauksaimniecības tehnikas izstrādes un ražošanas centriem pasaulē. Šeit mēs ik 
dienas strādājam pie jaunām inovatīvām koncepcijām un tehnoloģijām, lai ražotu 
pašreizējām un nākotnes tendencēm atbilstošus traktorus, uz kuriem Jūs varat 
paļauties.
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ILGTSPĒJĪBA

ILGTSPĒJĪBA 
PIRMAJĀ VIETĀ
Mūsu ražotie traktori atbilst visstingrākajām prasībām, gan attiecībā uz mūsu 
klientiem, gan apkārtējo vidi. Šie mērķi ir cieši saistīti, jo mūsu efektīvie risinājumi 
ļauj ne tikai ietaupīt laiku un degvielu, bet arī sasniegt vislabākos rezultātus 
ilgtspējības jomā. Par to liecina fakts, ka mūsu CNH Industrial Group deviņas reizes 
ir ieņēmis vadošas pozīcijas Dow Jones ilgtspejības rādītāju reitingā.

Videi draudzīga ražošana
Mūsu uzņēmuma ilgtspējība sākas ar ražošanas 
procesu – mūsu CNH Industrial Group sedz 56% 
nepieciešamas jaudas ar atjaunojamo enerģiju, kā 
arī izmanto vairāk, nekā 90% tā radīto atkritumu un 
aptuveni 30% notekūdeņu pašā ražotnē.

Efektīvas tehnoloģijas
Ņemot vērā mūsu inovatīvās sistēmas, mūsu 
izstrādātā augstas precizitātes lauksaimniecības 
tehnoloģija S-TECH palielina mūsu traktoru ražīgumu 
un komforta līmeni, kā arī samazina izplūdes gāzu 
emisijas līdz minimumam.

Uzticamas tehnoloģiskās zināšanas
Mūsu visvērtīgakie resursi ir mūsu darbinieki, tādēļ 
tādas vērtības, kā drošība darba vietā un turpmākajā 
apmācību procesā, mums ir ļoti būtiskas.

Ilgtspējīgas koncepcijas
Domājot par turpmāko traktoru izstrādi, mēs īpašu 
uzmanību pievēršam videi draudzīgam tehnoloģijām, 
lai samazinātu degvielas un enerģijas patēriņu līdz 
minimumam.
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STEYR SERVISS

VIENMĒR
JŪSU RĪCĪBĀ
STEYR Serviss ir Jūsu uzticamais partneris pie kura Jūs varat vērsties, lai Jūsu 
STEYR traktors Jums sniegtu vislabākos rezultātus. Neatkarīgi no Jūsu vajadzībām 
STEYR Service ir Jūsu rīcība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

 Individuāla finansēšana 

STEYR Service kopā ar CNH Industrial Capital Jums 
piedāvā individuālus finansēšanas risinājumus, kā arī 
līzinga un nomas piedāvājumus par fiksētām cenām. 
Vērsieties pie sava STEYR Reģiona pārdošanas 
pārstāvja.

 Vislabākais sniegums ar oriģinālām rezerves 

daļām 

Mēs strādājam ik dienas, lai pārliecinātos, ka 
ikviena rezerves daļa ir pieejama un tiek piegādāta 
pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā mūsu izplatītāju 
noliktavas pārvaldības praksi, rezerves daļas bieži 
vien iespējams piegādāt tajā pašā dienā vai pat 
nekavējoties, lai Jūs varētu turpināt darbu.

 Apmācību kursi 

Sadarbība ar STEYR izplatītājiem mēs regulāri 
piedāvājam apmacību kursus, lai Jūs varētu gūt pēc 
iespējas vairāk priekšrocību gan no sava traktora, 
gan tā risinājumiem, tostarp S-TECH. 

 Visaptveroša aizsardzība 

STEYR PROTECT ražotāja garantija aptver visas 
neparedzētas izmaksas un palielina Jūsu STEYR 
traktora atlikušo vērtību.

 Serviss uz vietas 

Mēs nosūtam servisa transportu ar profesionāliem 
tehniķiem, kuri veic tehniskās apkopes un remonta 
darbus uz vietas, proti, saimniecībā vai uz lauka. Ja 
Jūsu traktoram ir nepieciešami apjomīgāki remonta 
darbi, Jūsu STEYR izplatītājs veiks visu iespējamo, lai 
nodrošinātu Jums rezerves traktoru.

 Jus varat uz mums paļauties

STEYR Serviss vienmēr ir Jūsu rīcībā – 24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Ja Jums 
nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mums.
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TEHNISKĀ APKOPE

Labos laikapstākļos, kad augsne ir piemērota 
apstrādei un darbs ir veicams nekavējoties. Jūs vēl 
mazāk vēlētos tērēt šo laiku tehniskās apkopes 
veikšanai – pat tad, ja tās ir vienkāršas ikdienā 
veicamas pārbaudes.
Tieši šī iemesla deļ STEYR TERRUS CVT ir aprīkots 
ar daudziem tehniskās apkopes punktiem, ar kuru 
palīdzību iespējams ievērojami samazināt dīkstāves 
laiku. Degvielas tvertni iespējams ērti piepildīt, 
atrodoties līdzās traktoram, savukārt dzinēja eļļas 
līmeni iespējams pārbaudīt bez nepieciešamības 
pacelt motora pārsegu. To arī nav nepieciešams 
pacelt, lai piekļūtu tvertnes vāciņam, ja nepieciešama 
eļļas papildināšana.

Uzlabotas savienojamības funkcijas palīdz līdz 
maksimumam palielināt darbspējas laiku, turklāt uz 
lauka iespējams paveikt daudz vairāk, pateicoties 
dažādajām TERRUS CVT atbalsta funkcijām. 
Attālinātais serviss ļauj izplatītājiem apzināt 
tehniskās apkopes un uzturēšanas vajadzības. 
Attālināti saimniecības vadītājam vai izplatītājam ir 
iespēja redzēt tieši to pašu, ko redz traktora vadītājs. 
Turklāt programmatūra “Over-the-Air” (FOTA) 
ļauj izplatītājiem veikt programmatūras bezvadu 
aktualizēšanu.

TEHNISKĀ 
APKOPE ĪSĀ LAIKĀ

VIENKĀRŠA UZTURĒŠANA

ATTĀLINĀTĀS FUNKCIJAS nodrošina 
maksimālu darbspējas laiku, kurā iespējams 
paveikt daudz vairāk.1
MOTORA PĀRSEGU, ko balsta gāzes 
amortizators, iespējams pacelt divos augstumos 
(45°/90°) pat tad, ja traktora priekšpusē ir 
piekabināta kāda iekārta.

2
EĻĻAS LĪMEŅA pārbaude un eļļas iepildīšana 
bez 
nepieciešamības pacelt motora pārsegu.3

Ātra un vienkārša RADIATORA un 
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS tīrīšana.5

PICLON FILTRS nodrošina nepārtrauktu 
tīrīšanu, tādēļ filtra tehniskā apkope ir
nepieciešama vienīgi tad, kad iedegas
atbilstošais indikators.

4

Ērta DEGVIELAS TVERTNES piepildīšana.6

1 2 4

5 63
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SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS 6250 TERRUS CVT 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT

TRANSMISIJA

S-Control™ CVT  
Bezpakāpju transmisija
Braukšanas ātrums* 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO

  

DZINĒJS

“Common rail” tipa dīzeļdzinējs  
ar HI-eSCR2 tehnoloģiju, 24 vārstiem, turbīnu ar starpdzesētāju 
(intercooler), atbilst “V” emisiju standartam
Cilindru skaits / tilpums [cm3]

6 / 6,728 6 / 6,728 6 / 6,728

Maks. dzinēja jauda  
ECE R1201) [kW/hp]

Nominālā dzinēja jauda
ECE R1201) [kW/hp]

201 / 273 184 / 250 212 / 288 199 / 271 230 / 313 221 / 300

Dzinēja apgriezieni  
pie maksimālās dzinēja 
jaudas [apgr./min]

Nominālie dzinēja apgriezieni  
[apgr./min]

1,800 2,100 1,800 2,100 1,800 2,100

Maksimālais griezes moments  [Nm pie 1,400 apgr./min] 1,173 1,194 1,282

OECD griezes momenta kāpums [%] 40 32 28

Degvielas tvertne
Dīzelis / AdBlue® [l]

410 / 96 630 / 96 630/96

JŪGVĀRPSTA

Opcija – elektrohidrauliskā 
regulēšana ar jūgvārpstas 
kontroli

Jūgvārpstas apgr.
[apgr./min] 
40 / 540E / 1,000 / 1,000E

  

Dzinēja apgr.  [apgr./min]
1,871 / 1,598 / 1,853 / 1,583

  

Jūgvārpstas veids
1 3/8" 21-šlices /  
1 3/8" 6-šlices /  
1 3/4" 20-šlices

1 3/8" 21-šlices / 
1 3/8" 6-šlices /
1 3/4" 20-šlices

1 3/8" 21-šlices / 
1 3/8" 6-šlices /
1 3/4" 20-šlices

Priekšējā jūgvārpsta*
1,000 pie 1,886
1,000E pie 1,585
dzineja apgriezieniem [apgr./min]

  

HIDRAULIKA

EHR uzkares kontrole  
ar dinamisko “Ride Control” vibrāciju absorbēšanu

  

Maksimālā sūkņa plūsma  
ar spiediena/tilpuma 
kontroli un slodzes sensoru 

165l/min   

220l/min –  

Maksimālais darba spiediens [bar] 215 215 215

Maksimālā celtspēja [kg] 11,058 11,058 11,058

Elektrohidrauliskie vārsti

Aizmugurē –iespējams konfigurēt 
līdz pat 5 elektrohidrauliskajiem 
vārstiem

  

Vidū – līdz pat 3 
elektrohidrauliskajiem vārstiem

  

Hidrauliskie savienojumi  
Kat. III/IVN ar ātrās sakabes āķi

  

Integrēta priekšējā uzkare* 
Maksimala celtspeja [kg]

6,016 6,016 6,016

MODELIS 6250 TERRUS CVT 6270 TERRUS CVT 6300 TERRUS CVT

PILNPIEDZIŅA

Saslēgšana  
Elektrohidrauliska saslēgšana ar saķeres kontroli 

  

PRIEKŠĒJĀS ASS STŪRĒŠANA

Amortizēta priekšējā ass   

Stūrēšanas sistēma
Hidrauliska, slodzes jutīga sistēma

  

Stūre
Augstuma un sagāzuma regulēšana

  

Riteņu pagrieziens  
pie platuma2) 1,930mm [°] 

55 55 55

Minimālais pagrieziena rādiuss  
pie platuma2) 1,930mm [°]

7.7 7.7 7.7

BREMZES

Slapjas duālas disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas   

Visu riteņu bremzēšana ar “Opti-Stop” funkciju   

Divu līniju gaisa bremžu sistēma   

S-Brake patentētā piekabes bremžu sistēma   

RIEPAS

Maksimālais izmērs3)
Priekšā 600/70R30 650/60R34 650/60R34

Aizmugurē 710/70R42 710/75R42 710/75R42

SVARS

Aptuvenā pašmasa [kg] 11,530 11,530 11,530

Pieļaujamais kopējais svars [kg] 16,800 16,800 16,800

GABARĪTI2)

Maksimālais garums [mm] 5,825

Minimālais/maksimālais platums [mm] 2,536 / 2,993

Kopējais augstums [mm] 3,457

Garenbāze [mm] 2,995

Min./maks. sliedes platums priekšā [mm] 1,858 – 2,258

Min./maks. sliedes platums aizmugurē, flanču tipa ass 
[mm]

1,840 – 2,052

Min./maks. sliedes platums aizmugurē, regulējama 
stieņveida ass [mm]

1,840 – 2,374

 Standarta    Opcija   – Nav pieejams
*Atkarībā no attiecīgās valsts tiesību normām un specifikācijām.

1) ECE R120 atbilst ISO 14396 un 97/68EC
2) Ar standarta riepām.
3)  Citas riepas kā speciālais aprīkojums pieejamas pēc pieprasījuma (t.i., kā 

opcija).



STEYR Produktu grupas vadītājs
+371 25812112,
oskars.olavs@amazone.lv

OSKARS OLAVS
Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 29264388, sandis@amazone.lv

KURZEME

Jo augstāka drošības pakāpe, jo labāka pārvietošanās! Pirms šī transportlīdzekļa izmantošanas, lūdzu, izlasiet tā lietošanas instrukciju 
un iepazīstieties ar visām vadības ierīcēm! Ņemiet vērā uzrakstus ar norādījumiem un izmantojiet drošības līdzekļus savai drošībai! 
Šī brošūra ir paredzēta izmantošanai starptautiski. Dažu modeļu, kā arī standarta un speciālā aprīkojuma pieejamība katrā valstī var 
būt atšķirīga. 
STEYR patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšējas paziņošanas veikt izmaiņas dizaina un tehniskajā versijā, taču tam nav pienākuma 
īstenot šīs izmaiņas jau pārdotajam aprīkojumam.
Tehniskie dati, apraksti un attēli atbilst to aktuālajam statusam to publicēšanas dienā, taču tie var tikt mainīti jebkurā brīdī un bez
iepriekšējas paziņošanas. Attēlos var būt redzamas konkrētas aprīkojuma versijas kādā noteiktā valstī, speciālais aprīkojums, kā arī
nepilnīgas standarta versijas.
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Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 26119143, edgars@amazone.lv

LATGALE

Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 29165455, maris.uplejs@amazone.lv

ZEMGALE
Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 27809466, elvis@amazone.lv

VIDZEME


