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DOKÁŽE VŠE 
JEDEN TRAKTOR? 

ABSOLUT(NĚ).
STEYR ABSOLUT CVT S VÝKONEM AŽ 271 KONÍ

Radost se odlišit.



ABSOLUTNÍ 
SÍLA

STEYR Absolut CVT nedělá věci napůl. Poskytuje 
maximální výkon bez ohledu na to, co je potřeba.

Ať už na silnici při náročných přepravních operacích, 

při setí na poli nebo při sekání nekonečně dlouhých 

luk STEYR Absolut CVT s výkonným šestiválcovým 

motorem o výkonu až 271 koní a technologií motoru 

HI-eSCR2, inovativním plynulým převodovým 

ústrojím  S-Control™ CVT a technologiemi precizního 

zemědělství S-TECH přináší maximální výkon za 

každé situace.

A vypadá zatraceně dobře.
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Nízká hladina hluku

69 dB(A) pro práci bez

stresu a nerušené 

telefonování.

S-Control™ CVT:

plynulé převodové ústrojí 

s maximální mechanickou

účinností.

Až 20 pracovních LED 

světlometů pro perfektní 

osvětlení 360°.

50 km/h již 

při úsporných

1 550 min-1.

Zvýšení maximálního

výkonu až o 45 k

díky PowerPlus.

Systém QuickTurn II pro 

variabilní nastavení počtu 

otáček volantu.

Ergonomické ovládání

pomocí loketní opěrky

s Multicontrollerem.

ABSOLUT(NĚ) 
NEJLEPŠÍ.  
V KAŽDÉM OHLEDU.

Maximální zvedací síla:

vzadu až 10 463 kg,

vpředu 5 129 kg.

ABS a patentovaný 

brzdový systém S-Brake 

pro maximální bezpečnost 

obsluhy.



Perfektní jízdní komfort 

díky sedadlu Dual-

Motion, pneumaticky 

odpružené kabině 

a odpružené přední 

nápravě.

Souvraťová automatika

Easy-Tronic II pro

automatizaci pracovních

operací. Nezávislá na

čase a dráze.

STEYR Absolut CVT

podporuje ISOBUS II

a ISOBUS III.

Silný, úsporný a ekologický: 

šestiválcové motory 

o výkonu 180 až 271 k 

splňují emisní

normy EU Stupně V.

Čtyřrychlostní vývodový 

hřídel s režimem Power

nebo režimem Eco

šetřícím pohonné hmoty.

Precizní zemědělství

S-Tech: plně automatické

otáčení pomocí S-Guide

a S-Turn II.

Aktivní klidová

regulace pro zastavení

ve svahu bez použití

provozních brzd.

Nejnovější pneumatiky 

IF a VF dostupné pro 

STEYR Absolut CVT.

S-TRONIC pro

automatické řízení

jízdní strategie.

1| 2 | 3|4

ABSOLUT(NĚ) 
NEJLEPŠÍ.  
V KAŽDÉM OHLEDU.



6 ABSOLUT CVT

Skvěle vybaven.

STEYR Absolut CVT je k dispozici celkem ve třech 

výbavách Power, Exklusiv nebo Kommunal, které 

přinášejí to nejlepší z řady Absolut CVT.

Můžete si rychle a snadno vybrat výbavu, která 

padne přímo vám.  

 

Jednotlivé výbavy mohou být změněny ze strany 

výrobce bez předchozího upozornění. Pro více 

informací prosím kontaktujte svého autorizovaného 

dealera.

MÁ 
ABSOLUT(NĚ) 

VŠE
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POWER 
 
Evoluce komfortu a výkonu

Přední tříbodový závěs je standardem u výbavy 
Power. Umožňuje rychlé připojení a odpojení 
nářadí, čímž zvyšuje produktivitu. Umožňuje 
připojení dodatečného neseného nářadí.

EXKLUSIV 

Špičkový výkon a vynikající
komfort obsluhy.

Pneumatické odpružení kabiny STEYR je standar-
dem ve výbavě Exklusiv. Přináší jedinečný zážitek v 
podobě prémiového komfortu, díky němuž se únava 
obsluhy během dlouhých dní při práci na poli i na 
silnici snižuje.

Klíčové body 

 � Elektrohydraulické rozvaděče a hydraulický systém 

CCLS s kapacitou 154 l/min (na přání 173 l/min)

 � 4rychlostní vývodový hřídel

 � Na přání pneumatické odpružení kabiny  

 � Aktivní odpružení přední nápravy 

 

 

 � Přední závěs ve standardu (na přání  

přední závěs a vývodový hřídel)

 � Souvraťová automatika Easy Tronic II pro S-TECH 

700 na přání

 � Příprava na navigační systémy STEYR S-GUIDE na 

přání

 � ISOBUS II na přání

Klíčové body 

 � Elektrohydraulické rozvaděče a hydraulický 

systém CCLS s kapacitou 173 l/min

 � 4rychlostní vývodový hřídel

 � Pneumatické odpružení kabiny ve standardu

 � Aktivní odpružení přední nápravy

 � Přední závěs s předním TBZ (přední závěs s 

předním TBZ a vývodovým hřídelem na přání)  

 � Přední hydraulický závěs

 � Souvraťová automatika Easy Tronic II pro S-TECH 

700 ve standardu

 � Příprava na navigační systémy STEYR S-GUIDE 

ve standardu

 � ISOBUS II nebo III





Spolehlivé technologie.

MŮŽETE SI KOUPIT 
LOAJÁLNOST? 
ABSOLUT(NĚ).
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 � 6válcový motor s 

turbodmychadlem a chladičem 

plnicího vzduchu

 � Objem motoru 6,7 l

 � Jmenovitý výkon: 180 - 241 k 

Max. výkon s funkcí PowerPlus: 

224 - 271 k

 � Vysoký maximální točivý moment  

až 1 160 Nm

 � Technologie HI-eSCR2 plnící 

emisní normu EU Stage V

 � Řízení motoru a převodového 

ústrojí S-TRONIC

 � Motor je plně kompatibilní 

s palivy HVO (biosyntetická 

nafta)

 � Zvýšení točivého momentu o 

46 %

 � Prodloužené servisní 

intervaly motoru  

(750 motohodin)

 � Reverzní ventilátor

 � Výfuková brzda motoru

 � Palivová nádrž o objemu 390 

litrů pro práci po celý den

Klíčové vlastnosti

ABSOLUTNÍ 
VÝKON.
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6,7 litrový 
turbodiesel

Pod kapotou traktoru STEYR Absolut CVT se ukrývá 

osvědčený 6válcový NEF motor se zdvihovým objemem 

6,7 litru od společnosti FPT Industrial přinášející 

jmenovitý výkon 180 až 241 k. Každý model disponuje 

navýšením výkonu o 45 koní, které je dostupné při práci 

s vývodovým hřídelem nebo při rychlosti nad 15 km/h.

Díky unikátnímu patentovanému systému emisí snadno 

splňuje emisní normy EU Stage V.
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DŮVĚRA JE 
SKVĚLÁ. 

S-TRONIC JE 
LEPŠÍ.

Klíčové vlastnosti

Vlastní nastavení S-TRONIC:
individuálně nastavuje plynulé převodové 

ústrojí S-ControlTM CVT podle vašich ak-

tuálních operací.

 � Plynule z 0 na 50 km/h

 � 40 nebo 50 km/h při 

snížených otáčkách motoru

 � 4 body 100% mechanické 

účinnosti

 � Aktivní klidová regulace

 � Dvouspojková technologie 

(DKT)

 � Funkce Kick-Down

 � Management řízení motoru  

a převodového ústrojí 

S-Tronic

 � Plynulé převodové ústrojí CVT  

 - Zrychlení/zpomalení 

- Reverzace 

- Pohyb pedálu 

- Odezva točivého momentu motoru
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Maximální točivý moment při minimální spotřebě 

pohonných hmot, elektronické řízení, které 

umožňuje ještě rychlejší změnu směru jízdy, 

a aktivní klidová regulace pro bezpečné zastavení 

při velkém stoupání: CVT převodovka S-Control™ 

s plynulou změnou převodového poměru je 

nejdůležitější prvek ve věci komfortu a efektivity.

Plynulé převodové 
ústrojí S-Control™ 

CVT
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Přední 
tříbodový 

závěs

 � Maximální zvedací kapacita 5 129 kg

 � Ve standardu 7pólová zásuvka  

a 40 A konektor

 � Externí ovládací prvky pro bezpečné 

připojení

Plně vybaven
 

Přední tříbodový závěs STEYR se zvedací kapacitou 5 129 kg 

si poradí i s tím největším nářadím. Přední vývodový hřídel 

dosahuje 1 000 ot/min již při otáčkách motoru 1 895 min-1, 

což přináší optimální poměr výkonu a účinnosti. 

Připojení nářadí  je nyní ještě bezpečnější a jednodušší díky 

volnému přístupu k ovladačům. Volitelná kamera poskytuje 

perfektní viditelnost na nářadí při práci přímo z kabiny.

Lepší přehled: 
Přední kamera modelu STEYR Absolut CVT 

je namontována přímo nad předním závěsem 

a poskytuje širokoúhlý výhled.
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Přední 
vývodový hřídel

 � Perfektně integrovaný přední vývodový hřídel s 1 000 ot/min

 � Managament předního vývodového hřídele

 � Progresivní pozvolný rozjezd

 � Elektrohydraulické zvedání při zatížení
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Vždy dobře využitelný
 

STEYR Absolut CVT je vybaven hydraulickým systémem, který 

je založen na axiálním čerpadlu s výkonem až 173 l/min, a až 8 

nezávislými rozvaděči vnějších okruhů hydrauliky, které mohou 

být nastaveny individuálně. To zaručuje vynikající odezvu na 

všechna připojená nářadí. Horní závěs poskytuje větší stabilitu 

při připojení těžkého nářadí a zároveň poskytuje obsluze 

možnost kontroly přímo z kabiny. Zadní vývodový hřídel je 

dostupný dvou nebo čtyřrychlostní.

 � Zvedací kapacita až 10 463 kg

 � Vylepšený horní závěs pro lepší 

stabilitu a indikátor pozice  

 � Hydraulický systém CCLS  

s kapacitou hydrogenerátoru až 

173 l/min

 � Regulace zvedacího ústrojí 

(EHR)

 � Ride Control - dynamické 

tlumení vibrací

 � Až osm rozvaděčů vnějších 

okruhů hydrauliky (pět na zádi, 

tři mezinápravové)

 � Deska Power Beyond

Zadní závěs

Snadné ovládání: 
Externí ovládací prvky na obou 

blatnících pro komfortnější 

připojení nářadí.



 � Elektrohydraulické spouštění při zatížení

 � Management zadního vývodového hřídele

 � Progresivní pozvolný rozjezd

 � Externí ovládací prvky na obou zadních blatnících

 � Vývodový hřídel s otáčkami: 

540E/1 000 nebo 1 000/1 000E  

nebo 540/540E/1 000/1 000E

Zadní 
vývodový hřídel
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Absolutní komfort

Štíhlá kapota poskytuje optimální výhled na pracovní 

plochu. STEYR Absolut CVT zaručuje perfektní viditelnost 

i na závěs a zadní nářadí. Vyhřívanými širokoúhlými 

teleskopickými zrcátky můžete pohodlně 

sledovat i širokozáběrové stroje. Střešní okno 

zaručuje ničím nerušený výhled na čelní 

nakladač. Nově umístěný stěrač stírá  

o 60 % více plochy ve srovnání s předchozími 

modely.



 � 4sloupková kabina

 � Střešní okno s vysokou  

viditelností  

 � Sluneční clona na čelním  

i zadním skle

 � Až 20 pracovních LED  

světlometů

 � Vpředu integrovaná kamera 

pro lepší viditelnost při práci 

s nářadím

Klíčové 
vlastnosti
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Dokonalá viditelnost. Ve dne i v noci.

Perfektní a ničím nerušený výhled kolem 

traktoru díky panoramatické 4sloupkové 

kabině s velkými okny, střešnímu oknu 

poskytujícímu maximální rozhled a jednomu 

velkému čelnímu sklu. Balíček pracovních LED 

světlometů zajišťuje jedinečnou viditelnost 

i v noci. Standardní výbava zahrnuje 

6 pracovních LED světlometů vepředu na 

střeše a dalších 6 vzadu, a 4 LED světlomety 

na kapotě. Na přání je možné přidat 4 LED 

světlomety - jeden na každý sloupek kabiny. 

Intenzita světla jednotlivých světlometů 

2 000 lumenů dělá z noci den a zajišťuje 

přesnou a efektivní práci.
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Perfektní pracovní klima

Kabina modelu STEYR Absolut CVT nabízí 

pracovní prostředí, na které se můžete plně 

spolehnout za všech situací: nízká hladina 

hluku pouhých 69 dB(A), ergonomické sedadlo 

a nastavitelný volant, skvěle nastavitelná 

klimatizace a naše prémiové pneumatické 

odpružení kabiny, aktivní odpružení přední 

nápravy a sedadlo Dual-Motion pro maximální 

komfort obsluhy.

 � Nízká hladina hluku 69 dB(A)

 � Mechanické nebo pneumatické 

odpružení kabiny

 � Automatická klimatizace

 � Rádio DAB s prémiovými  

reproduktory

 � Handsfree

 � Držák na tablet nebo telefon  

s elektrickými zásuvkami

 � Chladnička

Klíčové 
vlastnosti
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Deluxe 

 � Sedadlo řidiče Dual-Motion se 

systémem dynamického tlumení

 � Vyhřívání sedadla

 � Otočná opěrka hlavy

 � Pasivní odvětrávání pomocí 

zásobníku s aktivním uhlím

 � Kožený volant

 � Kobereček

Active Luxury 

Rozdíly oproti výbavě Deluxe

 � Kožené sedadlo řidiče Maxi-

mo-Evolution

 � Chlazení sedadla

 � Aktivní odpružení s auto-

matickým nastavením

 � Kožené sedadlo spolujezdce
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Všechno pod kontrolou

V komfortní kabině modelů STEYR Absolut CVT 

máte vše pod kontrolou. Ve středu loketní opěrky 

s Multicontrollerem se nachází panel intuitivního 

ovládání (ICP) - inteligentní rozvržení klíčový funkcí, 

které umožňují obsluze získat ze STEYR Absolut CVT 

to nejlepší.
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 � Dotykový monitor S-TECH 

700

 � Ergonomické ovládání pomocí 

páky Multicontroller

 � Joystick a ovládací páka pro 

vnější hydraulické okruhy

 � Ovládání vývodového hřídele

 � ICP - panel intuitivního ov-

ládání

 � ECO-DriveTM - duální ruční plyn 

pro nastavení ekonomiky

 � Ovládání hydraulického systému

 � Ovládání ISOBUS Aux-N

Loketní opěrka Multicontroller

Rychle přístupné menu
12 volně programovatelných přehledů 

menu na monitoru S-TECH 700 umožňuje 

rychlý přístup ke klíčovým funkcím modelu 

STEYR Absolut CVT. Snadný přístup a ještě 

pohodlnější nastavení.

Volně konfigurovatelný
Loketní opěrka s Multicontrollerem je 

vybavena konfiguračními tlačítky, která 

mohou být nastavena pomocí monitoru 

S-TECH 700. To obsluze umožňuje 

ergonomicky ovládat funkce STEYR Absolut 

CVT a ISOBUS pouze jednou rukou.
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Široké možnosti pro připojení
Usnadňuje připojení 

kloubového hřídele 

k vývodovému hřídeli.

Automatický etážový závěs
Spojka tažného zařízení se 

otevírá přímo z kabiny.

Kulový závěs K80
Ideální pro těžké 

přepravní operace.

 � Automatický pohon všech kol  

a uzávěrka diferenciálu

 � Aktivní odpružení přední nápravy

 � Různé typy přípojení pro různé 

přepravní operace

 � Kombinace pneumatik a ráfků 

pro každou operaci

Klíčové 
vlastnosti

Aktivní odpružení přední nápravy
  
Zajišťuje větší pohodlí, lepší trakci 

a bezpečnost.



Klíčové 
vlastnosti

Se STEYREM zůstanete vždy na správné 
stopě

Vedení stopy, správa dat, komunikace mezi 

připojenými nářadím a traktorem pomocí 

funkce ISOBUS a mnoho dalšího - STEYR 

Absout CVT pracuje nejen tvrdě, ale také 

přesně. Tím se značně zvyšuje produktivita  

a rentabilita.

 � Základní řešení signálu RTX

 � Na přání vysoce přesná síť RTK+  

s přesností až 1,5 cm

 � Překlenutí ztráty signálu xFill  

po dobu až 20 minut

 � Dotykový monitor S-TECH 700

 � Kompatibilní s ISOBUS II a ISOBUS III

 � Integrovaný systém automatického řízení 

S-GUIDE

 � Funkce S-Turn II pro automatické otáčení  

na souvrati
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Pracujte precizněji se STEYR S-TECH

Správný krok pro profesionální farmáře a zemědělské podniky - GPS 

ve spojení s kompletním pokrytím RTK+ sítě poskytuje přesnou 

polohovou navigaci a řízení. Navigační systém garantuje 100% 

pokrytí sítě a využívá revoluční technologii xFill k překlenutí ztrát 

signálů až po 20 minut. To se promítá především při práci na poli 

s přesností na 1,5 cm. Navigační systémy S-TECH snižují pracovní 

zátěž obsluhy a zároveň šetří provozní náklady. Jednoduše řečeno: 

S-TECH šetří váš čas a peníze.



Perfektní otáčení

Souvraťová automatika Easy-Tronic II je navržena pro 

maximální úlevu obsluhy při otáčení na souvrati a při dalších 

pracovních úkonech. Technologie S-TURN II v kombinaci  

s Easy-Tronic II zajišťuje kompletní automatizaci pracovních 

operací. Řízení, poloměr otáčení, rychlost a ovládání nářadí 

jsou automatizovány a optimalizovány během práce. To vede  

k vyšší efektivitě a většímu pohodlí. 

 � Plná automatizace pracovních procesů

 � Během pracovních operací nebo stání můžete 

nahrávat a programovat 

 � Možnost programování - záleží na čase - 

vzdálenosti a zahájení pracovního úkonu

 � Zapnutí sekvencí pomocí Multicontrolleru, 

monitoru S-TECH 700 nebo panelu intuitivního 

ovládání (ICP)

 � S-TURN II pro automatické otočení na souvrati

 � Kompatibilní s ISOBUS II a III

Funkce ISOBUS II a III můžete pohodlně ovládat 

pomocí monitoru S-TECH 700, tím odpadá potřeba 

druhého displeje v kabině.

Pomocí ISOBUS III může připojené nářadí ovládat 

určité funkce traktoru STEYR Absolut CVT jako 

je jízda dopředu a hydraulický systém. Díky tomu 

dochází k maximalizaci produktivity a zajištění 

plynulosti pracovních operací během dlouhých dní.

EASY-TRONIC II a S-TURN II

ISOBUS a STEYR Absolut CVT
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STEYR traktory

EXISTUJE TRAKTOR, 
NA KTERÝ SE MŮŽETE 
VŽDY SPOLEHNOUT? 
ABSOLUT(NĚ).



ústrojí

Hydraulický systém

Model Převodové Motor Vývodový hřídel

S-Control™ CVT
Převodové ústrojí 
s plynulým řazením 
pro rychlost jízdy 
0-50 km/h ECO 
nebo 
0-40 km/h ECO

Max. výkon motoru
ECE R1201

PowerPlus2 [kW/k] 

Jmenovitý výkon
ECE R1201  

PowerPlus2 [kW/k]

Max. výkon motoru
ECE R1201

[kW/k] 

Jmenovitý výkon
ECE R1201 

[kW/k]

Otáčky motoru
při max. výkonu 
motoru [min-1] 

Jmenovité otáčky 
motoru 
[min-1]

Max. točivý moment
s PowerPlus2 
[Nm při 1500 min-1] 

Max. točivý moment
[Nm při 1500 min-1]

Převýšení točivého 
momentu 
OECD
Standard/ 
PowerPlus2 
[%]

Vznětový motor Common Rail 
s technologií HI-eSCR2, 
24 ventily, turbodmychadlem 
a mezistupňovým chladičem, 
splňuje emisní normu EU 
Stage V
Počet válců/zdvihový objem 
[cm3]

Palivová nádrž
Diesel/AdBlue [l] 

Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu

Otáčky vývodového hřídele 
[ot/min]

Otáčky motoru 
[min-1]

Typ vývodového 
hřídele

Otáčky předního 
vývodového hřídele*
1 000 při otáčkách 
motoru 1 895 [min-1] 1: 540E/1 000  

2: 1,000/1 000E 
3: 540/540E/1 000/1 000E

1: 1 569/1 893 
2: 1 893/1 700
3: 1 931/1 598/1,912/1,583

6185 ABSOLUT CVT 165/224
159/216

147/200
132/180

1 800–1 900
2 200

940
840

46/44 6/6 728 390/48  /  /   /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6200 ABSOLUT CVT 180/245
174/237

162/220
147/200

1 800–1 900
2 200

1 035
930

46/44 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6220 ABSOLUT CVT 191/260
185/252

177/241
162/220

1 800–1 900
2 200

1 100 
1 000

42/44 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6240 ABSOLUT CVT 199/271
191/260

192/261
177/241

1 800–1 900
2 200

1 160 
1  100

44/40 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

Regulace zvedacího 
ústrojí EHR  
s dynamickým tlumením 
Ride Control

Max. výkon 
hydraulického systému 
s řízením tlaku/průtoku 
Load Sensing 

1: 154 l/min
2: 173 l/min 

Max. pracovní tlak
[bar]

Max. zvedací 
síla zadního 
tříbodového 
závěsu 
[kg]

Přídavné rozvaděče vnějších okruhů 
hydrauliky

Typ zadního 
závěsu
 
Kat. III s 
rychloupínací 
koncovkou

Integrovaný 
přední závěs*
max. zvedací síla 
[kg]

Elektrohydraulické 
spínání pohonu všech 
kol

Aktivní systém odpružení 
přední nápravy

Systém řízení

hydraulický, se 
snímáním zatížení / nas-
tavitelná výška a sklon

Natáčení 
předních kol
při rozchodu kol3 
1 829 mm
[°] 

Min. poloměr 
otáčení3  
při rozchodu kol 
1 829 mm 
[m]

vzadu, lze nakon-
figurovat až 5

mezinápravové, až 3

elektrické elektrické

6185 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6200 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6220 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6240 ABSOLUT CVT  / 215 10 463 5 129 55 6,1

Model Brzdy Pneumatiky Hmotnost Rozměry

ABS 

BS

Brzdové kotouče v olejové lázni, hydrau-
licky ovládané / Brzda všech kol  
s Opti-Stop / Dvouokruhový vzduchový 
brzdový systém / Patentovaný brzdový 
systém S-Brake

Max. pneumatiky

přední 
 

zadní

Min. hmotnost  
[kg] 

Přípustná celková hmotnost
[kg]

Max. délka [mm]
5 467
Min. šířka [mm]
2 476 

Výška [mm]
3 068

Rozvor [mm]
2 884

Rozchod kol přední/zadní [mm]
1 538 min. – 2 260 max./ 
1 530 min. – 2 230 max.

6185 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

6200 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14,000

6220 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

6240 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

 Standardně   Na přání   



* Podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací
1 ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC        2 Power Plus je k dispozici na základě definovaných předpokladů pro přepravní operace a vývodový hřídel
3 se standardními pneumatikami        4 jiné pneumatiky na vyžádání

Model Převodové Motor Vývodový hřídel

S-Control™ CVT
Převodové ústrojí 
s plynulým řazením 
pro rychlost jízdy 
0-50 km/h ECO 
nebo 
0-40 km/h ECO

Max. výkon motoru
ECE R1201

PowerPlus2 [kW/k] 

Jmenovitý výkon
ECE R1201  

PowerPlus2 [kW/k]

Max. výkon motoru
ECE R1201

[kW/k] 

Jmenovitý výkon
ECE R1201 

[kW/k]

Otáčky motoru
při max. výkonu 
motoru [min-1] 

Jmenovité otáčky 
motoru 
[min-1]

Max. točivý moment
s PowerPlus2 
[Nm při 1500 min-1] 

Max. točivý moment
[Nm při 1500 min-1]

Převýšení točivého 
momentu 
OECD
Standard/ 
PowerPlus2 
[%]

Vznětový motor Common Rail 
s technologií HI-eSCR2, 
24 ventily, turbodmychadlem 
a mezistupňovým chladičem, 
splňuje emisní normu EU 
Stage V
Počet válců/zdvihový objem 
[cm3]

Palivová nádrž
Diesel/AdBlue [l] 

Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu

Otáčky vývodového hřídele 
[ot/min]

Otáčky motoru 
[min-1]

Typ vývodového 
hřídele

Otáčky předního 
vývodového hřídele*
1 000 při otáčkách 
motoru 1 895 [min-1] 1: 540E/1 000  

2: 1,000/1 000E 
3: 540/540E/1 000/1 000E

1: 1 569/1 893 
2: 1 893/1 700
3: 1 931/1 598/1,912/1,583

6185 ABSOLUT CVT 165/224
159/216

147/200
132/180

1 800–1 900
2 200

940
840

46/44 6/6 728 390/48  /  /   /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6200 ABSOLUT CVT 180/245
174/237

162/220
147/200

1 800–1 900
2 200

1 035
930

46/44 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6220 ABSOLUT CVT 191/260
185/252

177/241
162/220

1 800–1 900
2 200

1 100 
1 000

42/44 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

6240 ABSOLUT CVT 199/271
191/260

192/261
177/241

1 800–1 900
2 200

1 160 
1  100

44/40 6/6 728 390/48  /  /  /  / 1 3/8" 21-drážek 
1 3/8" 6-drážek 
1 3/4" 20-drážek

Regulace zvedacího 
ústrojí EHR  
s dynamickým tlumením 
Ride Control

Max. výkon 
hydraulického systému 
s řízením tlaku/průtoku 
Load Sensing 

1: 154 l/min
2: 173 l/min 

Max. pracovní tlak
[bar]

Max. zvedací 
síla zadního 
tříbodového 
závěsu 
[kg]

Přídavné rozvaděče vnějších okruhů 
hydrauliky

Typ zadního 
závěsu
 
Kat. III s 
rychloupínací 
koncovkou

Integrovaný 
přední závěs*
max. zvedací síla 
[kg]

Elektrohydraulické 
spínání pohonu všech 
kol

Aktivní systém odpružení 
přední nápravy

Systém řízení

hydraulický, se 
snímáním zatížení / nas-
tavitelná výška a sklon

Natáčení 
předních kol
při rozchodu kol3 
1 829 mm
[°] 

Min. poloměr 
otáčení3  
při rozchodu kol 
1 829 mm 
[m]

vzadu, lze nakon-
figurovat až 5

mezinápravové, až 3

elektrické elektrické

6185 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6200 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6220 ABSOLUT CVT  / 210 10 463 5 129 55 6,1

6240 ABSOLUT CVT  / 215 10 463 5 129 55 6,1

Model Brzdy Pneumatiky Hmotnost Rozměry

ABS 

BS

Brzdové kotouče v olejové lázni, hydrau-
licky ovládané / Brzda všech kol  
s Opti-Stop / Dvouokruhový vzduchový 
brzdový systém / Patentovaný brzdový 
systém S-Brake

Max. pneumatiky

přední 
 

zadní

Min. hmotnost  
[kg] 

Přípustná celková hmotnost
[kg]

Max. délka [mm]
5 467
Min. šířka [mm]
2 476 

Výška [mm]
3 068

Rozvor [mm]
2 884

Rozchod kol přední/zadní [mm]
1 538 min. – 2 260 max./ 
1 530 min. – 2 230 max.

6185 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

6200 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14,000

6220 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

6240 ABSOLUT CVT  /  /  / 600/60R30

710/60R42

7 300 
14 000

Pohon všech 
kol

Přední náprava/řízení
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