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KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Vaše povolání není jen práce, ale i tvrdá dřina. Jako zemědělec patříte k lidem, kteří 
nesedí v kanceláři a surfují na internetu, ale často začínáte pracovat, když ostatní 
doma ještě odpočívají. Pracujete v rytmu přírody. Víte, co chcete, a žijete pro to, co 
děláte. Nezajišťujete jen svou existenci, ale také existenci mnoha jiných lidí. Právě 
proto, že denně musíte jako zemědělec podávat maximální výkon, potřebujete stroj, 

na který se můžete bez omezení spolehnout.

TRAKTORY OD SPOLEČNOSTI STEYR.
MŮŽETE SE NA NĚ SPOLEHNOUT.

Radost se odlišit.
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KDYŽ SI DÁVÁŠ 
PRVNÍ PAUZU, 

OSTATNÍ TEPRVE 
VSTÁVAJÍ. POTŘEBUJEŠ 

PROTO TRAKTOR, 
KTERÝ S TEBOU 

BUDE DRŽET KROK.
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PROTOŽE VĚNUJETE VEŠKEROU 
ENERGII SVÉ PRÁCI, 

POTŘEBUJETE TRAKTOR, 
KTERÝ JE SILNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ.
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KLÍČOVÉ BODY MODELU TERRUS CVT.

Dovolené zatížení až 5 821 kg 
umožňuje individuální přídavné 
závaží nebo použití těžkého závěs-
ného zařízení.

Souvraťový management EASY-TRONIC II 
pro automatizaci pracovních postupů 
v závislosti na čase a dráze.

Kombinace pneumatik pro každý 
druh použití včetně dvojité 
montáže kol vpředu a vzadu.

Brdy všech kol pro optimální 
zastavení OPTI-STOP.

Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro 
práci bez stresu a telefonování 
pomocí sady hands free.

Odpružení kabiny a přední 
nápravy pro větší komfort.

Inteligentní antiblokovací systém 
ABS s mnoha přídavnými funkcemi.ABS

Ergonomické ovládání díky 
Multicontrolleru v opěrce ruky.

Plynulá převodovka s maximálním 
stupněm mechanické účinnosti.CVT

40 km/h již při otáčkách 1 300 min-1  
šetřících spotřebu paliva.

Aktivní regulace při zastavení ve 
svahu bez použití provozní brzdy.

Přesná zemědělská technologie 
S-TECH – vždy o stopu napřed.

S-TRONIC pro automatické ovládání 
jízdní strategie.

ECOTECH pro vyšší výkon a menší 
spotřebu nafty.

Až 20 LED pracovních světlometů 
pro dokonalé osvětlení v rozsahu 
360°.

Maximální zvedací síla zadního 
tříbodového závěsu až 11 058 kg 
a předního až 5 821 kg.

Terrus CVT podporuje ISOBUS II 
a nejnovější technologii ISOBUS III.

4 rychlosti vývodového hřídele vzadu 
a 2 vpředu, vždy s režimem normálním 
nebo ekonomickým pro snížení 
spotřeby paliva.



Naši konstruktéři se mimořádně zasadili o zrození traktoru, 
který má buňky na to, aby podával ohromný výkon. Výsledkem 
je TERRUS CVT, nová vlajková loď firmy STEYR. Na výběr jsou 
dva modely, vybavené vysoce efektivními a spolehlivými mo-
tory ECOTECH a výkonem 271 a 300 k. Díky ideální hmotnos-
ti je TERRUS CVT předurčen pro rychlé přepravní práce i pro 
těžké použití na poli.

NEJSILNĚJŠÍ BALÍČEK TOHO NEJLEPŠÍHO: 
STEYR TERRUS CVT.
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SILNÝ VÝKON. Inteligentněji nelze sílu vyu-
žít. Díky technologii ECOTECH patří motory 
modelů Terrus CVT k nejlepším ve své třídě. 
Zde jsou hospodárnost, produktivita, šetr-
nost k  životnímu prostředí a nejmodernější 
řízení energie v perfektní symbióze. Díky je-
dinečnému systému dodatečné úpravy spalin 
Hi-eSCR je optimalizována spotřeba paliva 
a  vylepšen výkon a celková odezva motoru. 

Převodovka CVT má vysoký podíl mechanic-
kého přenosu, který je přenášen od motoru až 
na pneumatiky. Na základě tohoto konstrukč-
ního principu je maximálně využit potenciál 
motoru.

SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE A ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY. 
Systém souvraťového managementu 
Easy-Tronic  II zajišťuje plně automatizované 
pracovní postupy při otáčení na poli a  při 
mnoha jiných způsobech použití. Systém 
ISOBUS třídy III zvedá výměnu provozních 
a ovládacích dat mezi traktorem a nářadím 
na novou úroveň a umožňuje ovládání provo-
zu traktoru nářadím.

SILNÝ JAKO MEDVĚD. Všechny modely na vás 
zapůsobí svou tahovou silou a vysokým uži-
tečným zatížením až 5 500 kg. Podle způsobu 
použití lze na přední kola namontovat přídav-
né závaží o hmotnosti až 2 000 kg a do zad-
ních kol až 1 182 kg. Perfektní souhra všech 
součástí přináší jedinečný zážitek z jízdy nové 
generace.
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DENNĚ 
MÁTE PŘED SEBOU 

VELKÝ VÝKON, 
POTŘEBUJETE TRAKTOR, 

KTERÝ ROSTE 
SPOLU S ÚKOLY.



KLÍČOVÉ BODY MODELU CVT.

PowerPlus pro zvýšení výkonu až 
o 45 k.

Souvraťový management EASY-TRONIC II 
pro automatizaci pracovních postupů 
v závislosti na čase a dráze.

Kombinace pneumatik a kol pro 
každý druh použití.

Brzdy všech kol pro optimální 
zastavení OPTI-STOP.

Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro 
práci bez stresu a telefonování.

Zdokonalené odpružení kabiny 
a přední nápravy pro větší 
komfort.

Inteligentní antiblokovací systém 
ABS s mnoha přídavnými funkcemi.

ABS

Ergonomické ovládání díky 
Multicontrolleru v opěrce ruky.

Plynulá převodovka s maximálním 
stupněm mechanické účinnosti.CVT

40 km/h již při otáčkách 1 450 min-1  
šetřících spotřebu paliva.

Aktivní regulace při zastavení ve 
svahu bez použití provozní brzdy.

Přesná zemědělská technologie 
S-TECH – vždy o stopu napřed.

S-TRONIC pro automatické ovládání 
jízdní strategie.

ECOTECH pro větší výkon a menší 
spotřebu nafty.

Až 16 LED pracovních světlometů 
pro dokonalé osvětlení v rozsahu 
360°.

4 rychlosti zadního vývodového hřídele, 
vždy s režimem normálním nebo 
ekonomickým pro snížení spotřeby 
paliva.

CVT podporuje ISOBUS II 
a nejnovější technologii ISOBUS III.

Maximální zvedací síla zadního 
tříbodového závěsu až 10 463 kg 
a vpředu 3 785 kg.
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Ať se jedná o zpracování půdy, práce na loukách a pastvinách, 
přepravní práce nebo práce v průmyslu: díky plynulé převodov-
ce a početným technickým inovacím si vás nová generace 
našich traktorů CVT získá větším komfortem při práci a  ovlá-
dání, větší hospodárností a lepší výkonností. Na výběr máte 
celkem sedm modelů se spektrem výkonů od 150 do 270 koní. 
Vynikající konstrukce převodovky zajišťuje excelentní výkon a 
dává řadě svůj název: CVT, který popisuje převodovku s ply-
nule nastavitelným převodem.

TŘÍDA SAMA PRO SEBE:  
STEYR CVT.
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PŘICHÁZÍ POSILA. Všech sedm modelů CVT 
je vybaveno čtyřventilovým motorem Com-
mon Rail (150 až 270 k). Se zdvihovým obje-
mem 6,75 l, turbodmychadlem a chladičem 
plnicího vzduchu dodávají maximální točivý 
moment již při nízkých otáčkách 1400 min-1. 
V případě potřeby disponují zvýšením výko-
nu motoru o 29 k. 

DŮMYSLNĚ EFEKTIVNÍ. Automatické říze-
ní produktivity vždy nastaví nejnižší možný 
počet otáček motoru a tím se dosáhne ma-
ximální produktivity při minimální spotřebě 
paliva. Traktor STEYR CVT například šetří 
náklady při přepravě, když dosáhne rychlosti 
40 km/h již při otáčkách 1 400 min-1.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM, KTERÝ VÁS OHROMÍ. 
Plynulé nastavení průtoku až pro devět indi-
viduálních spotřebičů se stará o to, aby bylo 
ve správný čas na správném místě správné 
množství oleje. Při maximální zvedací síle 
10 460 kg zvládá traktor STEYR CVT práci 
s libovolným připojeným nářadím.

ZŮSTAŇTE FIT. Díky nízké hladině hluku 
69 dB(A) si udržíte koncentraci a výkonnost 
také během dlouhého pracovního dne. O to 
se stará sloupek řízení s možností nastave-
ní výšky a sklonu, horizontální a vertikální 
nastavení sedadla s individuálním odvětrá-
váním, chlazením, vyhříváním a nastavením 
bederní opěrky.
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PROTOŽE ODVÁDÍTE 
PŘESNOU PRÁCI, 

POTŘEBUJETE TRAKTOR, 
KTERÉMU MŮŽETE 
PLNĚ DŮVĚŘOVAT.



15

KLÍČOVÉ BODY MODELU PROFI CVT.

PowerPlus pro zvýšení výkonu až 
o 33 k.

Kombinace pneumatik a kol pro 
každý druh použití.

Brzdy všech kol pro optimální 
zastavení OPTI-STOP.

Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro 
práci bez stresu a telefonování.

Sériově dodávaná klimatizace, na 
přání s automatickou regulací 
teploty.

Plynulá převodovka s maximálním 
stupněm mechanické účinnosti.CVT

40 km/h již při otáčkách 
1 600 min-1  šetřících 
spotřebu paliva.

Aktivní regulace při zastavení ve 
svahu bez použití provozní brzdy.

Přesná zemědělská technologie 
S-TECH – vždy o stopu napřed.

S-TRONIC pro automatické ovládání 
jízdní strategie.

ECOTECH pro větší výkon a menší 
spotřebu nafty.

Maximální zvedací síla zadního TBZ až 
7 864 kg a předního TBZ 3 100 kg.

PROFI CVT podporuje technologii 
ISOBUS II.

Až 3 rychlosti zadního vývodového hříde-
le s normálním režimem nebo 
ekonomickým režimem otáček pro 
snížení spotřeby paliva.

Odpružení kabiny pro větší 
komfort.

Ergonomické ovládání díky 
Multicontrolleru v opěrce ruky.

Elektrohydraulické spínání pohonu 
všech kol a závěru diferenciálu.

Poloměr zatáčení pouze 
4,05 metrů, díky velkému úhlu 
natočení kol až 55 stupňů.

55°
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UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS:
STEYR PROFI CVT

Naše řada Profi CVT představuje vysokou efektivitu a rovněž 
vysoký komfort: úsporné motory ECOTECH, aktivní regulace 
stání a technologie dvojité spojky, kompletní přepracovaná er-
gonomie kabiny, zdokonalený Multicontroller a poloměr otáčení 
jen 4,04 m uspokojí všechny požadavky. S pomocí traktoru 
Profi CVT stihnete vše, do čeho se pustíte – v neposlední řadě 
i díky mimořádně výkonnému hydraulickému systému.
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NEJLEPŠÍ TECHNIKA. Převodovka umožňu-
je rychlost 40 km/h při snížených otáčkách 
motoru jen 1 600 min-1. Motory mají zdvihový 
objem větší než 4,5 l a elektronické vstřiko-
vání Common Rail. Součástí je také: aktivní 
regulace stání, která funguje bez sešlápnutí 
brzdy nebo spojky.

VŠE NA DOHLED, VŠE NA DOSAH. Proskle-
ná plocha oken čtyřsloupkové kabiny činí 
5,78  m2, výhled na čelní nakladač je až 
105 stupňů. Multicontroller s podsvícenými 
ovládacími tlačítky umožňuje také v noci 
snadnější a bezpečnější práci. Navíc jsou 
k dispozici monitory S-TECH integrované do 
loketní opěrky. 

PRÁCE S  VYSOKÝM TLAKEM. Traktor Profi 
CVT je vybaven výkonným hydraulickým sys-
témem. Axiální hydrogenerátor spolehlivě 
dodává až 125  l/min – v  případě potřeby 
včetně regulace tlaku a průtoku. Maximálně 
sedm elektrohydraulicky ovládaných ventilů 
umožňuje řízení mnoha funkcí.

ÚSPORA PŘI ŘÍZENÍ. Systém pro řízení otá-
ček volnoběhu snižuje spotřebu pohonných 
hmot. Otáčky volnoběhu se 30 sekund poté, 
co řidič opustí kabinu, sníží na 650  min-1, 
pokud není v  provozu hydraulický systém 
nebo vývodový hřídel.
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PROTOŽE DENNĚ
PODÁVÁTE NEJLEPŠÍ VÝKON, 

POTŘEBUJETE STROJ, 
KTERÝ VÁS BUDE STÍHAT.
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KLÍČOVÉ BODY MODELU MULTI.

ECOTECH pro větší výkon a menší 
spotřebu nafty.

Elektrohydraulické spínání pohonu 
všech kol a uzávěrky diferenciálu.

Elektronická regulace předního 
tříbodového závěsu (EFH) 
pro odlehčení nářadí pro bezpečné 
sečení na příkrých svazích.

Integrovaný systém spojky 
PowerClutch s elektronickým 
zapínáním a vypínáním.

Přesná zemědělská technologie 
S-TECH – vždy o stopu napřed.

4 rychlostní vývodový hřídel 
s normálním režimem nebo 
ekonomickým režimem otáček 
pro snížení spotřeby paliva.

Přípravu pro čelní nakladač STEYR 
lze dodat z výroby.

Elektronická regulace zadního 
tříbodového závěsu (EHR) pro 
přesné nastavení připojeného 
nářadí.

EHR

EFH

Nízká hladina hluku 72 dB(A) pro 
práci a telefonování bez stresu.

Soustava klimatizace a vytápění 
se zdokonaleným systémem 
větrání.

Poloměr zatáčení jen 4,05 metrů 
díky dorazu řízení 60 stupňů.

Odpružení kabiny pro větší 
komfort.

Nejmodernější 4válcové motory se 
vstřikováním Common Rail, 
turbodmychadlem a chladičem plnicího 
vzduchu, o výkonu 99 až 114 k.

Spolehlivá převodovka se 4° řazením 
pod zatížením, Powershuttle 32x32 
převodů s dlouhou životností.

40 km/h již při otáčkách 
1 750 min-1 šetří palivo.

Různé kombinace pneumatik a kol 
pro každý druh použití.

Ergonomicky uspořádaný 
Multicontroller.

ECOTRONIK – perfektní sladění 
motoru, převodovky a ovládání.

60°
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PRO VŠECHNA POLE:
STEYR MULTI.

Flexibilita Made in Austria – vyrobeno v Rakousku: naše modely 
STEYR Multi splní každé přání. Úsporné motory se silným točivým 
momentem a nová zdokonalená převodovka z něho dělají hotový 
multitalent. Jsou dostatečně silné pro každodenní provoz při 
nakládání a sečení nebo pro použití s těžkým závěsným nářadím. 
Zároveň překvapí svým nízkým položeným těžištěm a enormní 
obratností v každém terénu. 
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VELKÉ ZATÍŽENÍ NENÍ PROBLÉM. Model 
Multi není jen mimořádně flexibilní, ale také 
snese velké zatížení. Aby mohl bez velkých 
problémů a velmi efektivně zvládnout i ty 
nejtěžší práce, jsou všechny modely našich 
traktorů Multi sériově vybaveny převodovkou 
32 x 32 převodů včetně 4° řazení pod zatíže-
ním s rychlostí do 40 km/h při sníženém počtu 
otáček motoru 1 750 min- 1 a Powershuttle. 

To zaručuje perfektní sladění počtu otáček 
motoru a pojezdové rychlosti. Model Multi 
disponuje navíc také zapínatelným pohonem 
všech kol (EDS) a vývodovým hřídelem se 4 
možnostmi otáček (540/540E/1000/1000E).

ZVEDNE VŠECHNO. Zadní tříbodový závěs je 
standardně ovládán elektrohydraulicky až 
šesti vnějšími hydraulickými okruhy (4 zadní 
okruhy, 2 středové okruhy), a proto je model 
Multi ideálním tažným strojem pro každé 
připojené nářadí. Dva externí zvedací písty 
zajistí ještě více zvedací síly. Tak zvládne 
zvednout až 5 600 kg.

ÚŽASNÝ VÝHLED. Model Multi není jen před-
vídavý, ale také zaručuje nejlepší výhled: 
díky téměř úplnému prosklení komfortní ka-
biny řidiče máte stále o všem přehled. Vel-
kým střešním oknem stále perfektně vidíte 
na čelní nakladač.
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POTŘEBUJETE 
TRAKTOR, S KTERÝM 

SE NEDOSTANETE 
DO ÚZKÝCH, KDYŽ 

NASTANOU PROBLÉMY.
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KLÍČOVÉ BODY MODELŮ KOMPAKT A STEYR KOMPAKT S.

Elektronická regulace předního 
tříbodového závěsu (EFH) s odlehčením 
nářadí pro bezpečné sečení na 
příkrých svazích.

Malá konstrukční průjezdní výška 
méně než 2,5 m*.

Elektrohydraulické spínání pohonu 
všech kol a závěru diferenciálu.

Servisní interval 600 provozních 
hodin.

Malý poloměr zatáčení díky 
velkému úhlu natočení kol s úhlem 
55°.

55°

Kombinace pneumatik pro každý 
druh použití.

Brzdy všech kol pro optimální 
zastavení OPTI-STOP.

Výborný výhled 360°.

Soustava klimatizace a vytápění 
se zdokonaleným systémem 
větrání.

Mechanická (MHR) nebo 
elektronická (EHR) regulace 
zadního tříbodového závěsu.

Ergonomické uspořádání 
ovládacích prvků.

Velké množství variant převodovek 
pro každé použití.

Úžasná obratnost s Powershuttle.

Skupina plazivých převodů pro 
pracovní rychlosti jen 123 m/h.

Přesná zemědělská technologie 
S-TECH – vždy o stopu napřed.

Výkonný systém světlometů.

ECOTECH pro větší výkon a menší 
spotřebu nafty.

360°

MHR/
EHR

EFH

Nejmodernější 4válcové se 
vstřikováním Common Rail, 
turbodmychadlem a chladičem plnicího 
vzduchu o výkonu 58 až 114 k.

* podle typu pneumatik.
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Řada Kompakt od výrobce STEYR přináší revoluci v součtu ná-
kladů a výnosů. Modely jsou lehké, obratné a mají flexibilní záběr 
použití. Jsou vybaveny osvědčenou technologií velkých traktorů, 
která se hodí pro každou oblast použití. Motory o výkonu 58 až 
114  k a znamenitá výkonová hmotnost zaručují optimální účin-
nost. Díky jedinečné manévrovatelnosti je třída Kompakt také 
perfektním pracovním nástrojem pro použití s čelním nakladačem 
ve stáji nebo na statku. Ať v  zemědělství nebo lesnictví, na 
statku nebo v komunálním provozu: s traktorem Steyr Kompakt 
disponujete obratností a maximálním užitkem při minimálních 
investičních a provozních nákladech.

VYTVÁŘÍ FARMU: 
STEYR KOMPAKT A STEYR KOMPAKT S.
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PLNÁ ZVEDACÍ SÍLA VPŘEDU. Malý, ale ši-
kovný: s  traktorem STEYR Kompakt nebo 
Kompakt S  disponujete opravdovým balí-
kem síly. Modely Kompakt S mají maximální 
zvedací sílu 2 800  kg, výkonnější modely 
Kompakt mají dokonce až 3 900  kg, vždy 
s jedním nebo dvěma externími přídavnými 
zvedacími válci.

PŘEVODOVKA VE VŠECH VARIANTÁCH. Na-
konfigurujte si převodovku zcela podle svých 
požadavků: od jednoduché, mechanické 
převodovky 12 x 12 u traktoru Kompakt S 
(na přání s plazivým převodem a hydraulic-
ky ovládaným reverzem) až po převodovku 
s 2° řazením pod zatížením (24 x 24), nebo s 
Powershuttle a plazivými převody (na přání) 
s 40x40. 

SKVĚLÝ VÝHLED. Mimořádně velkorysé pro-
sklení a střešní okno traktoru Kompakt na-
bízí skvělý výhled na celý pracovní prostor. 
Abyste mohli pohodlně pracovat i ve tmě, 
jsou všechny naše modely vybaveny nasta-
vitelnými pracovními světly, které v každou 
denní dobu zajišťují nejlepší rozhled.

JEDNODUŠE NASTUPTE. Široce otvíratelné 
dveře vám usnadní dostat se do ergonomic-
ky uspořádané kabiny. Pro další pohodlí zde 
máte kromě jiného perfektní tlumení hluku, 
rovnou podlahu, maximálně pohodlná se-
dadla pro řidiče a spolujezdce. Na přání lze 
dodat soustavu klimatizace.



26

KAŽDÝ DEN 
MÁTE PŘED SEBOU 

NOVOU VÝZVU, 
KTEROU MUSÍTE 

ZVLÁDNOUT.



ZEMĚDĚLSTVÍ

LESNÍ
POUŽITÍ

KOMUNIKACE

STAVBA
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KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, LESNÍ TECHNIKA A OSTATNÍ STROJE

OBLAST POUŽITÍ KOMPAKT S KOMPAKT MULTI
PROFI 

CLASSIC
PROFI PROFI CVT CVT TERRUS CVT

ZIMNÍ ÚDRŽBA ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

SPRÁVA KOMUNIKACÍ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ -

ČIŠTĚNÍ VOZOVKY - ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ -

SPRÁVA POVODÍ ŘEK - ¢ - - ¢ ¢ ¢ -

MANIPULACE S KRÁTKÝM/DLOU-
HÝM DŘEVEM

- ¢ ¢ ¢ - ¢ ¢ -

PŘEPRAVA A PŘEKLÁDÁNÍ - ¢ ¢ ¢ - ¢ ¢ -

PÉČE O ŽIVÉ PLOTY A DŘEVINY - - ¢ ¢ - ¢ ¢ -

VÝROBA ŠTĚPKY - - - - - - ¢ ¢

SEČENÍ PARKŮ A PROSTRANSTVÍ ¢ ¢ - - - - - -

PÉČE O PARKY A PROSTRANSTVÍ ¢ ¢ ¢ - - - - -

SEČENÍ VELKÝCH PLOCH ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ -

ZAHRADNICTVÍ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ -

PŘEPRAVA - - ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

PRŮMYSLOVÉ MONTÁŽE - - ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

PŘEKLÁDKA MATERIÁLU - - - ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

STAVEBNICTVÍ - - - - - ¢ ¢ ¢
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Naše traktory STEYR jsou perfektní pracovní stroje pro 
použití v komunální oblasti, v lesnictví, při péči o krajinu 
a v průmyslu. Jsou maximálně spolehlivé, pohodlné a efek-
tivní. Na výběr máte z osmi modelů: flexibilní Kompakt S, 
mnohostranný Kompakt, univerzální Multi, mimořádně 
hospodárný Profi classic, inovativní Profi a Profi CVT, silný 
CVT a také naše vlajková loď, Terrus CVT, nejsilnější traktor 
od firmy STEYR. 

UNIVERZÁLNÍ: 
OD TRAKTORU STEYR KOMPAKT S AŽ PO TRAKTOR TERRUS CVT.
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TŘÍDA SAMA O SOBĚ. Expertní modely od 
firmy STEYR mají již z  výroby připravené 
vhodné individuální vybavení. Např. s inte-
grovaným rámem pro komunální techniku, 
který díky desce pro rychlou výměnu výraz-
ně redukuje čas přípravy pro různé operace. 
Nebo speciálně navržená ochrana pro práci 
v lese, která zajišťuje maximální bezpečnost 
při  náročné práci v  lese. Samozřejmě jsou 

traktory vybaveny přesně tím druhem pneu-
matik, které jsou nejlépe vhodné pro pláno-
vané použití. Vždy platí: s expertem od firmy 
STEYR není nic nemožné.

SE ZABUDOVANOU ÚSPOROU. Dobré nejen 
pro peněženku, ale i pro životní prostředí: se 
systémem ECOTECH lze výrazně zvýšit pro-
duktivitu a snížit provozní náklady. Systém 
ECOTECH snižuje spotřebu pohonných hmot 
a tím také produkci emisí.

VELMI POHODLNÝ. Každý z  našich traktorů 
STEYR má další plus týkající se komfortu: 
pohodlné nastupování a vystupování, per-
fektní výhled na všechny strany, ergonomic-
ké pracoviště a příjemná sedadla promění 
práci v opravdové potěšení. Tak se můžete 
vždy soustředit jen na to podstatné: svou 
práci.
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PROTOŽE 
SE NIKDY NENECHÁTE 

SVÉST Z CESTY, 
POTŘEBUJETE SYSTÉM, 

KTERÝ DRŽÍ 
VE STOPĚ.



31

KLÍČOVÉ VÝHODY TECHNOLOGIE S-TECH.

RTK: s přesností na 2,5 cm, 
neustále a spolehlivě.

xFILL přemostí výpadky signálu 
až na dobu 20 minut.

Plně kompatibilní ISOBUS.
S pomocí S-TECH softwaru máte 
půdu na dohled.

Špičkový dotykový monitor 
S-TECH 700.

Řízení vozového parku pomocí 
telematiky.

Školení S-TECH.

Střediska podpory S-TECH.

Lze vybavit naváděcími 
systémy, manuálně nebo 
automaticky.

STEYR S-Guide: integrovaný 
automatický naváděcí systém.

S-GUIDE

Lze vybavit univerzálními 
monitory.

Plošné pokrytí sítě RTK+ 
v Evropě.
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REVOLUCE V ZEMĚDĚLSTVÍ:
STEYR S-TECH.

Vítejte v  budoucnosti moderního zemědělství: STEYR 
S-TECH nabízí maximální přesnost, kontrolu a zvýšenou 
produktivitu. Vedení ve stopě, správa dat, ovládání připo-
jeného nářadí pomocí funkce ISOBUS a mnohem více – se 
systémem S-TECH máte vše po ruce. Systém ovládá celý 
cyklus práce na farmě a umožňuje flexibilní výměnu systé-
mových součástí mezi několika stroji.
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JEDEN ZA VŠECHNY. Se systémem S-TECH 
máte kontrolu nad všemi důležitými procesy 
jako jsou vedení ve stopě, ovládání připoje-
ných nářadí, důležité informace o spotřebě 
paliva a pracovní výkon. Už vám nic neunik-
ne a hospodaření nebylo nikdy tak pohodlné 
a efektivní jako nyní.

ÚPLNÁ KONTROLA. Technika, kterou budete 
obdivovat: monitory S-TECH vám nepřináší 
jen veškeré relevantní informace, ale také 
slouží k interaktivnímu ovládání a nastave-
ní vašeho traktoru. A co je obzvlášť zajíma-
vé: s funkcí ISOBUS-11783 můžete dokonce 
ovládat připojená nářadí. 

TO PRAVÉ, CO POTŘEBUJETE: automatický 
naváděcí systém S-Guide pracuje s největší 
přesností. Systém poskytuje paralelní vedení 
ve stopě při práci v přímé dráze, v zatáčkách 
a na souvrati. S přesností až 2,5 cm nehrozí, 
že budou vznikat přesahy nebo mezery. 

ZCELA PODLE VÁS. S-TECH je k  dispozici 
v  různých variantách vybavení: od jedno-
duchého přídavného vybavení s EZ pilotem 
na základě GPS až po pokrytou síť RTK+ 
všechny výrobky jsou vybaveny přijímačem 
rádiového nebo mobilního signálu. Domluv-
te se jednoduše se svým poradcem STEYR. 
Ví, které řešení S-TECH je vhodné právě pro 
vás.



34

MODEL VÝKON MOTORU PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM ROZMĚRY
Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2100 min-1 

[kW/k]
Standardní (s integrovaným plazivým převodem)

Max. zvedací síla [kg] / max. standardní / volitelný 
hydraulický výkon [l/min]

Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]

6300 TERRUS CVT 221 / 300
Plynulá převodovka 

0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1450 min-1

11 058 / 165 PFC / 223 PFC 5 700 / 2 536 / 3 265

6270 TERRUS CVT 199 / 271 11 058 / 165 PFC / 223 PFC 5 700 / 2 536 / 3 265

Radost se odlišit.

MODEL VÝKON MOTORU PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM ROZMĚRY
Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2200 min-1 

[kW/k]
Standardní (s integrovaným plazivým převodem)

Max. zvedací síla při 610 mm [kg] / max. standardní / 
volitelný hydraulický výkon [l/min]

Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]

4130 PROFI CVT 96 / 131
Plynulá převodovka 

0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1600 min-1 

7 867 / 125 CCLS / - 4 307 / 2 205 / 2 906

4120 PROFI CVT 89 / 121 7 867 / 125 CCLS / - 4 307 / 2 205 / 2 906

4110 PROFI CVT 81 / 110 7 867 / 125 CCLS / - 4 307 / 2 205 / 2 906

Radost se odlišit.

MODEL VÝKON MOTORU PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM ROZMĚRY
Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2200 min-1 

[kW/k]
Standardní (s integrovaným plazivým převodem)

Max. zvedací síla [kg] / max. standardní / volitelný 
hydraulický výkon [l/min]

Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]

6240 CVT 177 / 240

Plynulá převodovka 
0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1400 min-1

10 463 / 154 PFC / 173 PFC 5 467 / 2 476 / 3 068

6220 CVT 162 / 220 10 463 / 154 PFC / 173 PFC 5 467 / 2 476 / 3 068

6200 CVT 147 / 200 10 463 / 154 PFC / 173 PFC 5 467 / 2 476 / 3 068

6185 CVT 132 / 180 10 463 / 154 PFC / 173 PFC 5 467 / 2 476 / 3 068

6175 CVT 132 / 180

Plynulá převodovka 
0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1400 min-1

8 257 / 147 PFC / 166 PFC 5 316 / 2 476 / 3 026

6165 CVT 121 / 165 8 257 / 147 PFC / 166 PFC 5 316 / 2 476 / 3 026

6150 CVT 110 / 150 8 257 / 147 PFC / 166 PFC 5 316 / 2 476 / 3 026

Radost se odlišit.
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MODEL VÝKON MOTORU PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM ROZMĚRY
Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2300 min-1 

[kW/k]
Standardní (s plazivým převodem)
Volitelná (s plazivým převodem)

Max. zvedací síla při 610 mm [kg] / max. standardní/ 
volitelný hydraulický výkon [l/min]

Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]

4115 KOMPAKT 84 / 114

2° násobič

3 400 / 64 / 36 4 241 / 1 923 / 2 494

4105 KOMPAKT 79 / 107 3 400 / 64 / 36 4 241 / 1 923 / 2 494

4095 KOMPAKT 73 / 99 3 400 / 64 / 36 4 241 / 1 923 / 2 494

4085 KOMPAKT 63 / 86 3 400 / 64 / 36 4 241 / 1 923 / 2 494

4075 KOMPAKT 55 / 75 3 400 / 64 / 36 4 241 / 1 923 / 2 494

4065 KOMPAKT S  48 / 65 Synchronní převodovka s reverzním spínáním 12x12 
(20x20)

Synchronní převodovka s Powershuttle 12x12 (20x20)

2 440 / 48 / - 4 031 / 1 922 / 2 420

4055 KOMPAKT S 43 / 58 2 440 / 48 / - 4 031 / 1 922 / 2 420

Radost se odlišit.

MODEL VÝKON MOTORU PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM ROZMĚRY
Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2300 min-1 

[kW/k]
Standardní

Max. zvedací síla při 610 mm s CCLS [kg] / max. 
standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]

Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]

4115 MULTI 84 / 114

4° násobič

5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS 4 403 / 2 100 / 2 740

4105 MULTI 79 / 107 5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS 4 403 / 2 100 / 2 740

4095 MULTI 73 / 99 5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS 4 403 / 2 100 / 2 740

Radost se odlišit.

1)  ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68/EC               *podle zákonných předpisů a specifikací dané země




