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MULTITALENTIRANI AVSTRIJEC
Novi Steyr Multi je najinovativnejši traktor v svojem razredu. Ponuja vse, kar kmetovalci pričakujejo od 
vsestranskega traktorja. Traktor je bil razvit v sodelovanju s 700 kmetovalci in izdelan v avstrijskem 
mestu Sv. Valentin. Traktor združuje vsestranske lastnosti in izjemen nivo udobja.

Novi Multi se ponaša s štiristopenjskim samodejnim 32x32 prenosom in s Powershuttle, z vzmetenjem 
sprednje preme in z revolucionarnim naslonom za roko Multicontroller, ki ponuja osupljivo enostavno 
upravljanje. Novi traktorji serije Multi so opremljeni tudi z ekološko prijaznimi ECOTECH motorji, ki razvijejo 
moči do 117KM. Zahvaljujoč optimiziranim prestavnim razmerjem in nizkemu težišču je novi Multi resnično 
vsestranski in se odlično znajde tako na polju, kot pri delu v gozdovih in pri živinorejskih opravilih. Novi 
Multi je resnično vsestranski delovni stroj v kompaktnih dimenzijah.

LAHKOTNOST UPRAVLJANJA
MOČAN, VAREN, UDOBEN:

• Vzmetena sprednja prema

• 4WD in 4WD zaviranje

• Vzmetena kabina

• Elektronska sprednja dvigalka

• Integrirani sistem LED delovnih luči

• Kombinacije platišč in pnevmatik za

   vsako opravilo

• Elektronska parkirna zavora

Z novo serijo Multi z vzmeteno sprednjo premo postanejo še 
tako dolgi delovni dnevi užitek. Vrhunsko udobje, izjemna 
oprijemljivost tal, neprekosljiva preglednost iz kabine in odlično 
ter udobno delovno okolje. Novi Multi vas ne bo razočaral.

IZJEMEN MOTOR: Tehnologija Hi-eSCR z navorom do 491 Nm.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z vzmetenjem sprednje preme in 
kabine.

IZJEMNO UDOBJE: Multifunkcijska vrhunska kabina.

IZJEMEN PRI OBDELAVI TAL: Še bolj zaščitniški do zemlje, ki jo 
obdeluje.
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MULTI - IME POVE VSE

Enostavno upravljanje z naslonom 
Multicontroller.

Klimatska naprava in ogrevanje 
z izboljšanim prezračevalnim 
sistemom.

ECOTECH za več moči in manjšo 
porabo goriva.

Način ECO-Mode - 40 km/h pri 
varčnih 1.730 vrt/min.

Zanesljivi samodejni 32x32 ZF 
prenos s štirimi stopnjami POWER 
SHUTTLE

Štiristopenjska priključna gred 
z načinom Power ali z varčnim 
načinom Eco-mode.

Hidravlični sistem CCLS z 80l/min 
pretoka, opcija 100l/min.

Tovarniško vgrajena Steyr SF 
predpriprava za čelni nakladalec.

Obračalni polkrog samo 4.30m in s 
kotom obrata koles 55 stopinj.

Nizek nivo hrupa v kabini (72 dB(A)) 
za manj stresno delo.

ECOTRONIC - za popolno skladnost 
motorja, prenosa in delovanja.

Najnovejši 4-valjni motorji s 
tehnologijo skupnega voda z močmi 
med 99 in 117KM.

Sklopka Power Clutch za elektronski 
nadzor nad sklopko.

Samodejni vklop štirikolesnega 
pogona in zapore diferenciala.

Elektronsko upravljanje dvigalke 
(EHR) za natančno nastavitev 
priključkov.

Elektronsko upravljanje sprednje 
dvigalke (EFH) z razbremenitvijo 
priključkov za varno vožnjo po 
klančinah.

Posodobljeno vzmetenje sprednje 
preme za izboljšan oprijem in 
udobnejšo vožnjo.

S-TECH natančno kmetovanje - z 
nadzorom odsekov (Section Control) 
in z ISOBUS II priključkom.



MULTI UDOBJE
Izjemna preglednost, udobni sedeži in odlično delovno okolje. Novi Multi 
ponuja izjemno izkušnjo delovnega okolja. Preglednost na vse strani 
je preprosto odlična, na voljo pa vam je do 10 delovnih luči, ki skupaj z 
glavnimi žarometi skrbijo za popolno vidljivost tudi ponoči. Kot opcija je 
na voljo tudi 8 LED delovnih luči za osvetlitev spredaj in zadaj. Sedeži 
so ergonomsko oblikovani in prispevajo k manjši utrujenosti skozi dolge 
delovne dneve, optimizirana zvočna izolacija pa udobje še izboljša.

V udobni Multi kabini ste vi gospodar. Ergonomsko oblikovana kabina 
je opremljena z najnovejšimi kontrolnimi elementi in inovativnimi 
instrumenti, ki vam omogočajo nadzor in učinkovito spremljanje opravil.

DOBRODOŠLI V MULTI SVET:

• Nizek hrup v kabini ( 72 dB(A) )

• Prostorna vzmetena kabina

• Ergonomski sedeži

• Zatemnjena okna

• Senčnik spredaj in zadaj

• Klimatska naprava 

• Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom 

   za prostoročno telefoniranje

Traktorji serije Multi se ponašajo s 
sistemom ECOTRONIC, ki kot prvi pri 
traktorju s prenosom powershift ponuja 
dve ročici za ročno nastavitev plina. Prva 
ročica je namenjena ročnemu plinu, druga 
pa za nadzor prenosa. Točke prestavljanja 
je mogoče zlahka preklapljati med 
načinoma Power in Eco, z optimizacijo 
točk prestavljanja pa lahko porabo goriva 
zmanjšate za zavidljivih 11%.

Novi naslon za roko Multicontroller je bil 
razvit v sodelovanju z našimi strankami. 
Ponuja enostaven in lahkoten nadzor nad 
funkcijami traktorja in to vse z dosegom 
ene roke. Tako imate popoln nadzor nad 
strojem in se lahko v celoti osredotočite 
na delo. Z Multicontrollerjem lahko 
nadzirate smer vožnje, preklapljate med 
dvema spominskima hitrostima, upravljate 
dve kontrolni enoti in še veliko več. 
Multicontroller je resnično vsestranski.



MULTI VARČNOST, MULTI MOČ
Novi štirivaljni FPT F5C motor s sistemom Hi-eSCR 
in AdBlue skrbi ne le za veliko nominalno moč 
motorja, ampak to moč razvije že pri varčnih 1.900 
vrt/min.

MOČ, KADAR JE POTREBNA.
Motorji v seriji Multi upravljajo z močjo, kot pametni 
in skrbni gospodarji. Sistem neprestano nadzira 
potrebo po moči, ki jo zahtevajo dejanske razmere 
pri delu. Rezultat tega nadzora je več kot očiten. 
Maksimalnih 491 Nm pri varčnih 1.500 vrt/min. Multi 
je ECO.
NAJBOLJŠA TEHNOLOGIJA.
Multi je varčen, močan, sodoben in učinkovit. 
Opremljen z najsodobnejšo tehnologijo pa je tudi 
zanesljiv in zahteva zgolj minimalno servisiranje.



MULTI MIŠIČNJAK
STEYR - VRHUNSKA HIDRAVLIKA

Nova hidravlika v seriji Multi je izjemno 
zmogljiva. Ponaša se s sistemi, kot so EHR 
(elektronska regulacija vlečne sile) in s 
kapaciteto dviga do osupljivih 5.600kg. 
Hidravlična črpalka zmore pretok 80l/min, 
na voljo je tudi opcijska črpalka s 100l/min 
pretoka. Po potrebi je mogoče namestiti 
tudi opcijska dodatna distributorja za čelni 
nakladalec.

VELIKO MOČI TUDI SPREDAJ.
Z elektronsko sprednjo dvigalko je nadzor 
nad bremenom še boljši. Pritisk na tla je 
konstantno nizek in upravljalec ga lahko 
neprestano nadzira. Nadzor nad sprednjimi 
priključki, kot so kosilnice, mulčerji in 
drugi priključki, je tako še natančnejši in 
učinkovitejši. Elektronska sprednja dvigalka 
varuje teren, optimizira lastnosti krmiljenja in 
še izboljša udobje voznika.

VEČ UDOBJA IN VARNOSTI.
Z elektronsko regulacijo dvigalke je mogoče 
priključke nastaviti natančno in varno preko 
zaslona na dotik. Za dodatno varnost poskrbi 
sistem “Ride Control” za blaženje nihanj 
pri vožnji, samodejni stabilizatorji spodnjih 
dvižnih rok pa skrbijo za varnost pri vožnji in 
pri obračanju na ozarah.

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

• Sodobna hidravlika s funkcijo zaznavanja 

   bremena

• Osupljiva dvižna kapaciteta 5.600kg

• Natančna regulacija dvigalke

• Sistem za blaženje nihanj

• Optimalna nastavitev za katerikoli teren

TAKOJ PRIPRAVLJEN ZA DELO.
Priključke je mogoče priklopiti hitro in 
enostavno s pomočjo gumbov na zadnjih 
blatnikih, s katerimi lahko upravljate dvigalko 
in priključno gred.



NOVI AVTOMATIZIRANI PRENOS
Zahvaljujoč novemu avtomatiziranemu štiristopenjskemu prenosu s sklopko Power Clutch in s hitrostmi 
32 x 32, 40 km/h pri 1.730 vrt/min je delo sedaj še bolj učinkovito, novi Multi pa še bolj vsestranski. 
Mogoče je programirati tako čas prestavljanja, kot tudi učinkovitost spreminjanja smeri vožnje. 
Upravljanje je enostavno in prijazno do voznika, zahvaljujoč novemu naslonu za roko Multicontroller. 

PRAVO RAZMERJE MOČI V VSAKEM TRENUTKU.
Samodejno prestavljanje med 32 hitrostmi v štirih 
hitrostnih območjih zagotavlja pravilno izbiro hitrosti 
v vsakem trenutku, ne glede na trenutne zahteve pri 
opravilih. Zahvaljujoč sklopki Power Clutch in načinu 
Auto je upravljanje še bolj prijazno do voznika. Prenos 
prestavlja med prestavnimi območji samodejno po 
potrebi, zato je udobje pri delu še večje.

VRHUNSKA PRIKLJUČNA GRED.
Štiri stopnje priključne gredi (540, 540E, 1000 in 1000E) 
so bile zasnovane posebej za motorje, ki so vgrajene v 
serijo Multi. Popolnoma nova priključna gred sedaj ponuja 
16 hitrosti v stacionarnem načinu v obe smeri vrtenja.



MODEL 4100 Multi 4110 Multi 4120 Multi
Število valjev / prostornina motorja / emisijska stopnja 4 / 3.595 cm3 / Stage V
Hitrost vozila* / prenos Samodejni štiristopenjski prenos s Powershuttle, 40 km/h pri 1.730 vrt/min
Nominalna moč motorja (ECE R1201) kW/KM 73 / 99 79 / 107 86 / 117
Vrtljaji motorja pri nominalni moči vrt/min 2.200
Maksimalni navor (pri 1.400 vrt/min motorja) Nm 430 468 491
Porast navora po OECD (standard/PowerPlus) % 35 36 31
Zalogovnik za gorivo Diesel/AdBlue 150 / 14

HIDRAVLIKA 4100 Multi 4110 Multi 4120 Multi
Elektrohidravlična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja ■ ■ ■
Maksimalni pretok hidravlične črpalke (std./opc.) l/min 80 / 100
Maksimalna kapaciteta dviga kg 4.700
Maks. število zadaj nameščenih distributorjev 4
Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev 2
Maksimalna kapaciteta dviga sprednje dvigalke 1.985

PRIKLJUČNA GRED 4100 Multi 4110 Multi 4120 Multi
540/540E/1000/1000E ■ ■ ■
Vrtljaji sprednje priključne gredi (opcija) 1000 vrt/min pri 1.920 vrt/min motorja

OS / PREMA 4100 Multi 4110 Multi 4120 Multi
Štirikolesni pogon z nadzorom oprijema Elektrohidravlični vklop z nadzorom oprijema

Vzmetena sprednja prema ■ ■ ■
Kot obrata koles º 55 55 55
Minimalni obračalni polkrog1) m 4.28 4.28 4.28

ZAVORE / PNEVMATIKE / TEŽA 4100 Multi 4110 Multi 4120 Multi
Zavore Dvojni zavorni diski v oljni kopeli, hidravlično aktiviranje

Štirikolesno zaviranje s sistemom Opti-Stop ■ ■ ■
Maksimalne pnevmatike2) Spredaj/Zadaj 480/65 R24 / 540/65 R38
Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena teža kg 4.390 / 8000

KABINA
Kabina:
Dostop iz obeh strani. Klimatska naprava*. Notranji hrup samo 72 dB (A). Zračno vzmeteni sedež voznika. Notranja osvetlitev. Za 90 stopinj nastavljivo vetrobransko steklo. Za-
temnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno okno. Sistem za pranje šip, delovne luči na strehi spredaj in zadaj, osrednja konzola za delovne luči, monitor učinka, uporabniku 
prijazna kontrolna plošča.
Opcije:
Vzmetena kabina, električno nastavljiva in ogrevana teleskopska vzvratna ogledala, 8 LED delovnih luči, sistem za pranje in brisanje šip zadaj.

■ standard   □ opcija   1) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC 2) pnevmatike na zahtevo   3) s standardnimi pnevmatikami   * odvisno od specifikacij v državi
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