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DE ECHTE EXPERTS
HERKENT MEN AAN HET
GEREEDSCHAP.
DE STEYR EXPERT CVT-SERIE.
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DE
NIEUWE
EXPERT
CVT.

Op weideland, het veld, de straat of op de boerderij
de nieuwe STEYR Expert CVT maakt waar wat zijn
naam belooft.
De STEYR Expert CVT richt zich op iedereen die een
compacte tractor nodig heeft, maar niet ten koste van
vermogen en comfort. Deze tractor brengt innovatieve
technologieën zoals de STEYR S-Control™ CVT-transmissie en S-Tronic in het 100-PK-segment.
Voor experts is het beste net goed genoeg.
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WAT EEN EXPERT
KENMERKT.

Laag geluidsniveau van
72 dB(A) voor stressvrij
werken en telefoneren
met handsfreesysteem.

Tot 18 LED-werklampen
voor perfecte
360°-verlichting.

Ergonomische bediening
via de Multicontrollerarmleuning.

S-Control™ CVT: de
traploze transmissie met
de hoogste mechanische
efficiëntie.

40 km/u al bij een
brandstofbesparend
toerental van 1.600 tpm.

Actieve stilstandregeling
om zonder rem op
hellingen stil te staan.

CCLS-hydrauliek met een
opbrengst van 110 l/min.

Aanbouwconsole
STEYR-voorlader
af-fabriek.

Banden- en
wielencombinaties voor
alle toepassingen.
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Optimaal rijcomfort
dankzij de DualMotion-stoel, geveerde
cabine en voorasvering.

Krachtig, zuinig en
ecologisch:
De viercilinders van 100
tot 130 pk voldoen aan de
uitlaatgasnorm fase V.

S-TRONIC voor
automatische besturing
van de rijstrategie.

1|2|3

Kopakkermanagement
Easy-Tronic II voor
automatisering van werkprocedures. Afhankelijk
van de tijd en het traject.

3 aftakastoerentallen
met powermodus of
brandstofbesparende
Eco-modus.

Maximaal hefvermogen:
achter tot 5.600 kg en
voor tot 2.300 kg.

De Expert CVT
ondersteunt ISOBUS II
en ISOBUS III.

S-Tech precisielandbouwtechniek: volledig
automatisch draaien met
S-Guide en S-Turn II.

Elektronische regeling
fronthefinrichting (EFH)
voor veilig maaien op
steile hellingen.

DE TECHNIEK MAAKT
HET MOGELIJK.
Het gereedschap voor ware experts.
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EEN ECHT
KRACHTPAKKET.

Onder de motorkap van de STEYR Expert CVT werkt
de beproefde 4-cilinder NEF-motor met een cilinderinhoud van 4,5 liter van FPT Industrial en een
nominaal vermogen van 100 tot 130 pk. Ieder model
biedt een extra vermogen van 10 pk en voldoet
dankzij een gepatenteerd nabehandelingssysteem,
dat eveneens onder de motorkap is aangebracht,
soepel aan de eisen van de EU-uitlaatgasnorm
fase V.

Feiten
 4-cilinder motor
 Cilinderinhoud 4,5 liter
 Nominaal vermogen:
100 tot 130 pk
Maximumvermogen: tot 140 pk
 Omkeerventilator
 Max. koppel van 520 tot 630 Nm
bij 1.300 tpm

 HI-eSCR-2-technologie
onder de motorkap
 EU-uitlaatgasnorm fase V
 S-Tronic-motor- en
transmissiemanagement
 Uitlaatrem met een
remvermogen tot 15 kW

 Twee elektronische
toerentalgeheugens
 Tank van 180 liter voor
een volledige werkdag
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EXPERT CVT

COMFORT
TREFT
EFFICIËNTIE.

Feiten
 S-Control™ CVT
 0 tot 40 km/u ECO
 Powershuttle

S-Tronic-motor- en
transmissiemanagement
 Actieve stilstandregeling
 Dubbele koppelingstechnologie (DKT)



 Automatische parkeerrem
 Drie rijstrategieën
(zacht, gemiddeld, agressief)
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S-Control™
CVT-transmissie

Maximaal koppel bij minimaal brandstofverbruik,
een elektronische besturing, die nog sneller een
verandering van de richting mogelijk maakt en
een actieve stilstandregeling voor het veilig
stoppen op een steile helling: De traploze
S-Control™ CVT-transmissie is toonaangevend
op het gebied van comfort en efficiëntie.

KAN IEDERE TAAK
UITVOEREN.
De nieuwe STEYR Expert CVT.
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Op de eerste rij.
Een expert staat nooit zichzelf in de weg: De nieuwe
multifunctionele vooraanbouwruimte is in het
voorasdraagframe geïntegreerd en biedt naast een
krachtige fronthydrauliek met een hefvermogen tot
2.300 kg ook een aftakas die al bij een motortoerental
van 1.895 tpm 1.000 Aftakastoeren weet te bereiken.
Optimaal zicht is eveneens gegarandeerd en ook een
comfortabele externe controle met vaste ingebouwde
bedieningsschakelaars aan de voorzijde.

Feiten

 Frontaftakas met 1.000 tpm
 Fronthydrauliek met een
hefvermogen tot 2.300 kg
 Aansluitingen (7-polig) en
40-A-contactdoos standaard
 Elektronische ontlasting
frontwerktuigen EFH optioneel
 Externe bedieningselementen
direct aan de voorkant
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Optioneel en fenomenaal.
Echte experts richten zich op de optionele ontlasting
van frontwerktuigen EFH, die werktuigen en graszoden
ontziet, en de tractie van de vooras voelbaar verbetert.
Dit is in combinatie met de Multicontroller-II-armleuning verkrijgbaar.

Lastenverdeling van het frontwerktuig

Elektronische
fronthefinrichting

Standaard
fronthefinrichting
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Altijd goed opgeborgen.
Hij kan iedere uitdaging aan: De nieuwe STEYR Expert CVT
is standaard met een krachtig CCLS-hydraulieksysteem met
een debiet van 110 l/min uitgerust. De robuuste achterste
hefinrichting (cat. II of III N) kan belastingen tot 5.600 kg aan
en maakt zo het probleemloos werken met zware grondbewerkingsapparaten mogelijk. Twee mechanische
regelventielen behoren tot de standaarduitrusting,
maar deze kunnen worden uitgebreid met twee
mechanische of elektrische regelventielen.
De achterste aftakas wordt standaard met twee
tot drie toerentallen geleverd.

Feiten

 Hydrauliek aan de achterkant met
een hefvermogen tot 5.600 kg
 CCLS-hydraulieksysteem met een
pompopbrengst van 110 l/min
 Max. 7 regelventielen (vier aan de
achterkant, drie in het midden
gemonteerd)
 Power-Beyond-aansluiting
 Externe bedieningselementen direct
aan de achterkant
 Aftakas met drie toerentallen:
540/1.000, 540/540E/1.000
of 540E/1.000/1.000E
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WERKEN MET
PLEZIER.
De comfortcabine van de Expert CVT.
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EXPERT CVT

Comfort met één druk op de knop.
De nieuwe Expert CVT laat een geweldige
indruk achter – binnen en buiten.
De ruime cabine biedt een werkomgeving
waarin iedereen zich prettig voelt.
Niet in de laatste plaats omdat u naast
drie stoeluitvoeringen ook uit twee
verschillende Multicontrollerarmleuningen kunt kiezen.

Feiten









Cabinevering
Automatische airconditioning
Drie bestuurdersstoelopties
Twee Multicontroller-varianten
Laag geluidsniveau
S-Tech 700-monitor
A-stijldisplay
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 Standaard

 Deluxe Comfort

 Deluxe lederen stoel
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EXPERT CVT
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Alles onder controle.
Dankzij de ergonomische Multicontroller-armleuning
heeft u in de STEYR Expert CVT alles onder controle.
U heeft de keuze uit twee opties: enerzijds de
beproefde Multicontroller-armleuning zoals deze al in
de grotere STEYR-tractoren te vinden is en anderzijds
de compleet nieuw ontwikkelde Multicontroller-IIarmleuning. Beide hebben hetzelfde doel. Het werk
voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Multicontroller-armleuning

 Ergonomische bediening met
Multicontroller
 Joystick en hendel voor
het bedienen van extra
regelventiel aan de
voor- en achterkant

 Aftakasschakelaar
 ICP-bedieningsveld
(Intuitive Control Panel)
 Eco-Drive™-bedieningshendel

 Draaiknoppen voor
hydraulische instellingen
 S-Tech 700-monitor op
de armleuning
 ISOBUS Aux-N
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De volgende generatie.
Het volledig vernieuwde ontwerp van de
nieuwe Multicontroller-II-armleuning maakt
het mogelijk de bestuurdersstoel voor meer
comfort 18° te draaien, bovendien werden vrij
configureerbare toetsen bij de Multicontroller en
joystick geïntegreerd, en de S-Tech 700-monitor
werd voor een beter overzicht op de monitorbeugel
aan de rechterkant van de bestuurder gemonteerd.
Met de nieuwe armleuning staan ook drie
joystick-opties ter beschikking, die zich
onderscheiden door het aantal en soort
toewijsbare toetsen.

Standaard joystick

Nieuwe functies van de Multicontroller-II-armleuning
 Extra vrij configureerbare
toetsen
 S-Tech 700-monitor rechts
op de monitorbeugel
 EFH-ondersteuning
(elektronische regeling
fronthefinrichting)

 Drie joystick-opties
 Geïntegreerd ergonomisch
bedieningsveld
 Cruisecontrolfunctie op de
Multicontroller
 ISOBUS AUX IN-aansluiting
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Joystick voorlader Met drie
configureerbare knoppen, powershuttle
en snelheidsregelaar.

Vrij configureerbaar Dankzij de Multicontroller-IIarmleuning en de S-Tech 700-monitor heeft
u de mogelijkheid drie bepaalde toetsen op de
Multicontroller en de toetsen en kantelbewegingen
van de joystick te configureren.
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Overtreft eenvoudig alles.
De STEYR Expert CVT wordt met drie verschillende
cabinevarianten geleverd, die echter de grote
4-stijlenopbouw, de ergonomische vormgeving en
een ledwerklamppakket met 18 ledwerklampen met
een lichtsterkte van ieder 2.000 lumen, die nacht
tot dag maken, gemeenschappelijk hebben.

Feiten






Cabine met 4 stijlen
Drie dakvarianten
Panoramavenster
Tot 18 ledwerklampen
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 Laag dak

 Standaarddak

 Panoramadak

ZEER UITNODIGEND.
Voorladerwerkzaamheden met de Expert CVT.
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Heeft alles, ook de stemming:
De STEYR 3720 SF-voorlader wordt bij de STEYR Expert
CVT perfect onderscheiden. Alle vereiste koppelingen
zijn al af-fabriek verkrijgbaar, en voor een intuïtieve
besturing zorgt de in de armleuning geïntegreerde
joystick van de voorlader. Deze kan optioneel ook met
een snelheidsregeling en powershuttlefunctie worden
uitgerust en zo de werkzaamheden met de voorlader
nog verder vergemakkelijken.
Feiten

 SF-voorlader
 Alle aansluitingen af-fabriek
 Intuïtieve besturing via
geïntegreerde joystick
van de voorlader
 Powershuttle

Voorladermodel
3720 SF

Max. hefvermogen
2.015 kg

Max. hefhoogte

Laadhoogte bak

draaipunt

parallel/gekiept

3.750 mm

2.720 mm
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Comfort voor alles.
Wat experts werkelijk belangrijk vinden: Vermogen en
comfort. De STEYR Expert CVT verbindt deze
eigenschappen zoals geen enkele andere tractor in
deze vermogensklasse en brengt zijn 140 pk altijd
efficiënt naar de bodem.

Feiten

4,5 m

Draaistraal slechts 4,5 m
Meesturende spatborden
Voorasvering
Remmen op alle wielen
optioneel
 Automatisch beheer van de
vierwielaandrijving en het
differentieelslot
 Elektronische parkeerrem





EFFICIËNTIE OVER
DE GEHELE LIJN.
Precisielandbouw voor experts.
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Een expert voor de precisielandbouw.
Het automatisch, DGPS-gebaseerd stuursysteem S-Guide werkt
met de hoogste nauwkeurigheid. Het waarborgt parallelle
spoorgeleiding bij werkzaamheden op rechte banen en in
bochten. En dat bij een herhaalbare nauwkeurigheid van 1,5 cm
(RTK+). Met de standaard in alle RTK-oplossingen opgenomen
xFill-technologie, kunnen signaalonderbrekingen tot 20 minuten
worden overbrugd. S-Tech is er in verschillende varianten met
verschillende nauwkeurigheidsniveaus.

Feiten

 S-Guide spoorgeleidingssysteem met RTK+
(nauwkeurigheid: tot op 1,5 cm)
 S-Fleet telematica-oplossingen
 xFill-signaalverliesoverbrugging tot
20 minuten
 ISOBUS II en III ready
 Easy-Tronic II en S-Turn II
kopakkermanagement
 Eenvoudige bediening met de
S-Tech 700-monitor
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Met STEYR blijft u altijd op de juiste spoor.
Spoorgeleiding, gegevensbeheer, geïntegreerde
communicatie tussen werktuigen en de tractor door
de ISOBUS-functie en nog veel meer – de STEYR
Expert CVT werkt niet alleen hard maar ook nauwkeurig.
Zo zorgt het kopakkermanagementsysteem Easy-Tronic II
voor volledig geautomatiseerde werkprocessen bij het
keren op het veld en het ISOBUS-systeem klasse III
maakt het zelfs mogelijk om met het aangekoppelde
werktuig de tractor te besturen. Productiviteit en
rendement stijgen daardoor aanzienlijk.
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WAAROP
U KAN
VERTROUWEN.
Sinds meer dan 70 jaar is de naam STEYR een synoniem voor
innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen in
Oostenrijk, maar ook in andere delen van Europa. Samen met
landbouwers ontwikkelt, van en voor landbouwers gebouwd,
revolutioneerde STEYR-tractoren de enorme landbouwsector.
Onze STEYR-fabriek in de Oostenrijkse plaats St. Valentin
telt wereldwijd tot de modernste ontwikkelings- en
Productielocaties voor landbouwmachines, hier werken
wij dagelijks aan nieuwe innovatieve concepten en
technologieën, om ook in de toekomst tractoren
te bouwen waarop u kunt vertrouwen.

40

EXPERT CVT

VOORAL
DUURZAAM.
Onze tractoren voldoen aan alle eisen. Zowel de eisen van de zijde van
de klant als van de zijde van het milieu. Praktisch gezien gaat dit hand
in hand, want onze efficiënte oplossingen besparen niet alleen tijd en
brandstof maar zijn ook zeer duurzaam. Een gegeven dat ons bedrijf CNH
Industrial al negen keer aan de top van de duurzaamheidsindex van de
Dow Jones heeft gebracht.

Milieuvriendelijke productie.

Betrouwbare knowhow.

Duurzaamheid begint bij ons in de productie:
ons bedrijf CNH Industrial dekt 56 % van zijn
stroombehoefte aan hernieuwbare energie en
herwerkt meer dan 90 % van de ontstane afvallen
en ongeveer 30 % van het afvalwater ter plaatse.

Onze kostbaarste ressource zijn onze medewerkers.
Zaken zoals veiligheid op de werkplek en
zorgvuldige opleidingen en vervolgopleidingen
zijn daarom zeer belangrijk.

Efficiënte technologieën.

Duurzame concepten.

Met innovatieve systemen van onze precisielandbouwtechniek S-Tech verbeteren wij de
productiviteit en het comfort van onze tractoren
en verlagen de emissie-uitstoot tot een minimum.

Bij de doorontwikkeling van onze tractoren wordt
vooral de nadruk gelegd op milieuvriendelijke
technologieën, om het brandstof- en
energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

EXPERT CVT
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STAAT
ALTIJD
VOOR U
KLAAR.

De STEYR Service is de betrouwbare partner
wanneer het om de optimale prestatie van uw
tractor gaat. Het maakt daarbij niet uit wat u
nodig heeft, de STEYR Service staat het hele
jaar, 24/7, met raad en daad voor u klaar.

Individuele financiering.

Perfect 360º-zicht.

Samen met CNH Industrial Capital biedt STEYR
Service u op maat gemaakte financieringsoplossingen, lease- en huuraanbiedingen tegen
vaste tarieven aan. Neem contact op met uw
STEYR-dealer over uw eisen.

STEYR PROTECT is een combinatie van service
en garantie, waarmee u geld bespaart en de
doorverkoopwaarde van uw tractor verhoogt.

Originele prestatie met
originele onderdelen.

Hulp op locatie.

Wij werken dagelijks aan de beschikbaarheid en
het leveren van ieder reserveonderdeel binnen
de kortste tijd. Dankzij de uitstekend bijgehouden
magazijnvoorraden van onze dealers vindt dit vaak
nog dezelfde dag of zelfs onmiddellijk plaats,
zodat u zich snel weer op uw werkzaamheden
kunt concentreren.

Een servicebus met uitstekend opgeleide monteurs
voert onderhoudswerkzaamheden, zoals reparaties
op locatie uit, op de boerderij of het veld. Wanneer
de tractor langer zou uitvallen, zal de STEYR-dealer
proberen u een vervangende machine ter beschikking te stellen.

Producttrainingen.

Waarop u kan vertrouwen.

In samenwerking met uw STEYR-dealer bieden wij
regelmatig producttrainingen aan, die u helpen uw
tractor en technologieën zoals S-Tech zo optimaal
mogelijk te gebruiken.

De STEYR Service staat altijd voor u klaar 24-uur per dag, 365 dagen per jaar. Het maakt
daarbij niet uit wat u nodig heeft,
bel eenvoudig 0800 7839 7000.
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WACHTEN
HOEFT
NIET
LANG TE
DUREN.
Onderhoudswerkzaamheden

1. Comfortabel tanken
2. Zeer eenvoudige controle van de V-snaar
3. Controle van oliepeil en bijvullen zonder de
motorkap op te tillen
4. Continue reiniging via een piclon-filter zorgt
ervoor dat het filter alleen hoeft te worden
onderhouden wanneer het betreffende
waarschuwingslampje aan gaat.
5. Snelle en eenvoudige reiniging van de koeler
en de airconditioning
6. De eendelige motorkap met gasveer kan in
twee standen (45°/90°) omhoog worden gezet,
ook met aan de voorzijde aangebouwd
werktuig.

45

1

2

3

4

5

6

Model

Motor
S-Control™ CVT
traploze transmissie
rijsnelheid1
0–40 km/u

Max. motorvermogen
ECE R120 [kW/pk]

Motortoerental
bij max. motorvermogen [tpm]

Nominaal vermogen
ECE R120 [kW/pk]

Nominaal motortoerental
[tpm]

4100 EXPERT CVT

81/110
74/100

4110 EXPERT CVT

Max. koppel
[Nm bij 1.300 tpm]

Koppeltoename
OECD [%]

1.700-1.900
2.200

520

48

88/120
81/110

1.700-1.900
2.200

551

44

4120 EXPERT CVT

96/130
88/120

1.700-1.900
2.200

610

46

4130 EXPERT CVT

103/140
96/130

1.700-1.900
2.200

630
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Model

Hydraulisch systeem
Regeling van de
hefinrichting EHR met
dynamische schommeldemping
Ride Control

Max. pompopbrengst
met druk-/ debietregeling, Load Sensing

Max. bedrijfsdruk
[bar]

Max. continue hefvermogen
[kg]

Extra regelventielen

achter tot 4 configureerbaar

110 l/min

2 mechanisch

4100 EXPERT CVT

210

5.600

4110 EXPERT CVT

210

5.600

4120 EXPERT CVT

210

5.600

4130 EXPERT CVT

210

5.600

Model

Remmen

Banden

Gewicht

Natte remschijven,
hydraulisch bediend
Remmen op alle wielen1
met Opti-Stop
Pneumatisch remsysteem
met twee leidingen1

Maximale banden 3

Min. gewicht
[kg]1

4100 EXPERT CVT

voor
achter

Toegestaan totaalgewicht
[kg]

480/65R28

5.500
8.800

600/65R38
480/65R28

4110 EXPERT CVT

600/65R38
480/65R28

4120 EXPERT CVT

600/65R38
480/65R28

4130 EXPERT CVT

600/65R38

Standaard

optioneel

niet beschikbaar

2 mechanisch of
2 elektrisch

5.500
8.800
5.500
8.800
5.500
8.800

Aftakas
Common-rail-dieselmotor met 24 kleppen,
turbocompressor en intercooler,
EU uitlaatgasnorm fase V

Brandstoftank
Diesel/AdBlue [l]

Aantal cilinders/cilinderinhoud
[cm3]

Elektrohydraulische activering met geleidelijke start
Aftakastoerental
[tpm]

Motortoerental
[tpm]

1: 540/1.000
2: 540/540E/1.000
3: 540E/1.000/1.000E

1: 1.938/1.926
2: 1.969/1.546/1.893
3: 1.546/1.893/1.621

4/4.485

180/19

/

/

/

/

4/4.485

180/19

/

/

/

/

4/4.485

180/19

/

/

/

/

4/4.485

180/19

/

/

/

/

Geïntegreerd fronthefinrichting1
max. hefvermogen [kg]

Vierwielaandrijving

Vooras/stuurinrichting

Schakeling
elektrohydraulisch met
tractiemanagement

Geveerde vooras

Stuursysteem/stuurwiel

Rijsnelheidaftakas

Toerental voorste
aftakas1
1.000 bij 1.895
Motortoerental
[tpm]

Stuuraanslag
spoorbreedte
1.830 mm [°]

Min. draaicirkel
Spoorbreedte2 1.830
mm [m]

2.300

55

4,5

2.300

55

4,5

2.300

55

4,5

2.300

55

4,5

Hydraulisch, hoogte- en
hoekverstelling

midden gemonteerd

tot 3 elektrisch

Afmetingen
Lengte [mm]
4.784
Breedte [mm]
2.228
Hoogte [mm]
Standaarddak
2.885
Laag dak
2.730
Panoramadak
2.755
Wielstand [mm]
2.490

1 afhankelijk van de wettelijke voorschriften en specificaties die in de verschillende landen van kracht zijn

2 met standaard banden

3 andere banden als speciale uitrusting
op aanvraag

een partnerbedrijf van

steyr-traktoren.com
facebook.com/steyrtraktoren
instagram.com/steyr_traktoren

Met veiligheid rijdt men beter. Lees vóór het eerste gebruik de handleiding door en overtuig u van de probleemloze functionaliteit van de bedieningselementen. Let ook op de aangebrachte aanwijzingsborden en gebruik
de veiligheidsvoorzieningen voor uw eigen persoonlijke veiligheid. Deze brochure is voor internationaal gebruik
bedoeld. De beschikbaarheid van enkele modellen, series en speciale uitvoeringen kunnen van land tot land
verschillen. STEYR behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitvoering uit te voeren, zonder zich op enige wijze te
verplichten deze wijzigingen op reeds verkochte eenheden aan te brengen.

Gegevens, beschrijvingen en beeldmateriaal komen overeen met de actuele stand bij het
afdrukken, maar kunnen eveneens zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Afbeeldingen kunnen bepaalde uitvoeringen van landen, speciale uitvoeringen alsmede niet
complete standaarduitvoeringen tonen.
TP01 / SM / 11.19 / Printed in Austria – Cod. n. 19S0002NLO
www.steyr-traktoren.com

