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ŠIROKÁ VARIACE
KOMUNÁLNÍHO PROGRAMU

A ÚDRŽBY KRAJINY.
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   JEDNIČKA NA SILNICI I V PARKU.  

K  traktorům STEYR vždy patří komunální technika, kterou 
zdobí oranžovo-bílá barva, a tím se traktory stávají nepřehléd-
nutelné. Traktory STEYR lze dodávat od 55 do 300 k jmeno-
vitého výkonu v úpravě pro komunální účely.

Traktory lze z výroby vybavit přední komunální rychloupí-
nací deskou EURO III s pomocným modulárním rámem 
pro komunální příslušenství. Komunální výbava taktéž 
může obsahovat až 7 hydraulických vnějších okruhů 
včetně PowerBeyond připojení a elektrického připojení pro 
osvětlení příslušenství. Z bezpečnostních prvků lze doplnit 
traktory o blokaci přední nápravy pro práci s příkopovým 

mulčovacím ramenem. Značkové pneumatiky s odolnými 
disky pro maximální bezpečnost při letním/zimním provozu 
na silničních komunikacích. 

Komfortní a bezpečnou výbavou na přání jsou komunální 
kabiny, které jsou vybaveny vyhříváním oken kabiny trak-
toru včetně zpětných zrcátek a vyhřívání sedadla řidiče pro 
pohodlnou práci. Další možností výbavy přímo z výroby je 
komunální maják a  pracovní LED osvětlení, které vám 
umožní dodělat rozdělanou práci. Pro profesionální využití 
může být traktor vybaven otočným řízením pro práci se 
sněhovou frézou nebo příkopovým mulčovacím ramenem.

OBLAST POUŽITÍ KOMPAKT MULTI EXPERT 
CVT

PROFI IMPULS CVT/
ABSOLUT CVT

TERRUS CVT

POUŽITÍ V ZIMĚ
(sněžný pluh, sněhová fréza, sypač)

ÚDRŽBA SILNIC
(sečení kolem vozovky, zastřihování 
živých plotů a stromů)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
(zametání silničních komunikací, 
kropení a mytí)

ÚDRŽBA KOLEM VODNÍCH PLOCH
(sečení hrází, údržba zeleně a lesních 
porostů)

ÚDRŽBA PARKŮ A ZAHRAD
(sečení travních ploch, golfových 
hřišť, údržba zeleně)

PÉČE O ROSTLINY
(výsadba stromků, péče o zdraví 
rostlin)

SEČENÍ VELKÝCH TRAVNATÝCH 
PLOCH (sečení rozlehlých parků 
a golfových hřišť)

ZAHRADNICTVÍ
(péče o meziřádkové kultury, práce 
ve sklenících)
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  1.    STEYR 4125 PROFI CVT - údržba krajiny

  2.    STEYR 4120 MULTI – čištění vozovek

  3.    STEYR 6300 TERRUS CVT - aplikace s lesní frézou

  4.    STEYR 4130 EXPERT CVT - letní údržba silnice

  5.    STEYR 4075 KOMPAKT – údržba zeleně

  6.    STEYR 6300 TERRUS CVT – přeprava materiálu

  7.    STEYR 6200 CVT - zimní údržba

  8.    STEYR 6145 PROFI – zimní údržba
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ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO NEJTĚŽŠÍ
PRÁCE V LESE.
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   PRVNÍ TŘÍDA V LESE.  
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Práce v lese představuje pro traktory vysoké zatížení. 
Traktor STEYR vám nabízí velký výběr modelů, variant 
motorů a převodovek, se kterými budete perfektně vy-
baveni pro každou činnost. A to nejlepší je, že v porov-
nání se speciálními stroji mají naše traktory univerzální 
použití.

ÚPLNÁ OCHRANA DO LESA. 
Pro speciální požadavky v  lese nabízí STEYR program 
úplné ochrany s přídavným vybavením šitým na míru pro 
řady traktorů od 75 do 300 k. Všechny součásti vybavení 
lze objednat již z výroby.

•	 Masivní lesní ochrana STEYR proti větvím ve čtyř 
nebo šesti sloupkovém provedení

•	 Ochranná mřížka na střeše a před zadním oknem

•	 Zadní okno z Makrolonu - odolného proti rozbití 
místo ochranné mřížky

•	 Masivní spodní ochrana a boční kryty na ochranu 
motoru, převodovky, zadní nápravy, palivové nádrže 
a nádrže hydraulického oleje

•	 Odnímatelná zpětná zrcátka, zkrácení nástupních 
schůdků

•	 Odolné pneumatiky do lesa se zesílenými lesními 
ráfky a ochranou ventilků

•	 Otočné pracoviště nebo otočné řízení pro maximální 
komfort při práci s vyvážecími přívěsy nebo při práci 
s lesní frézou

•	 Pohodlná a rychlá změna směru bez komplikace 
od 100 do 300 koní

•	 Paket světel LED pro pohodlnou a bezpečnou práci 
i po setmění 

 1.    Pro práci s navijákem nebo rampovačem

 2.    Zadní Skywindow pro práci s lesním jeřábem

 3.    Originální lesní nástavba STEYR Forst

 4.    Otočné pracoviště nebo otočné řízení

ECOTECH. 
Traktory STEYR sází na nejnovější technologii ecotech. V důsledku toho se snížila spotřeba paliva a produkce škodlivin. 
To šetří vaši peněženku a současně životní prostředí.
 

OBLAST POUŽITÍ KOMPAKT MULTI EXPERT
CVT

PROFI IMPULS CVT/
ABSOLUT CVT

TERRUS 
CVT

Posouvání krátkého a dlouhého dřeva 
(vyvážecí přívěs, bubnový naviják)

Přeprava a překládání 
(rampovač, vyvážecí přívěs)

Péče o živé ploty a dřeviny
(lesní fréza, údržba krajiny, štípačka na dřevo)

Produkce štěpky
(pohon a zavážení štěpkovačů)

STEYR KOMPAKT 
Tento model se používá především pro lehké a středně těžké práce. Díky nízké, 
úzké konstrukci a své obratnosti chrání traktor lesní porost a půdu. Tak se hodí 
zejména pro lesní probírku, těžbu dřeva a také perfektně pro práce v podrostu. 
Traktor je možno kombinovat také pro práci s čelním rampovačem.

STEYR MULTI 
Spojuje výhody menších kompaktních traktorů s výkonným potenciálem velkých
traktorů. Je vhodný nejen pro každodenní použití v  lese, ale také pro práci 
v  kombinaci s  těžkým připojeným nářadím. Tato řada traktorů je k  dispozici 
s ochranným rámem do  lesa ve 4 sloupkovém provedení a  se zadním sklem 
odolným proti rozbití pro bezpečnou práci. Trubkový rám na  přání poskytuje 
perfektní výhled a ochranu posádky před pádem předmětu na kabinu.

STEYR EXPERT
Nově střižený model od 100 do 130 koní, který je svými rozměry a možnostmi 
skvělá volba do lesních provozů. Plynulé převodové ústrojí zabezpečí efektivní 
provoz a jednoduchost ovládání při práci v porostech nebo i při obnově lesa. Na 
výběr jsou tři provedení střechy - nízká, panoramatická a standardní. Na výběr jsou 
i dvě možnosti ovládání pro individualizaci každého uživatele. Model je možné vy-
bavit otočným řízením nebo originální lesnickou nástavbou STEYR. Na výběr jsou 
tři provedení střechy - nízká, panoramatická a standardní.

STEYR PROFI
Efektivně, silně a promyšleně se prezentují traktory STEYR PROFI classic, PROFI 
a PROFI CVT jako vysoce inovativní traktory. Řada Profi spojuje sílu velkých traktorů 
s hospodárností menších modelů. Ať již při použití rampovače náročného na výkon 
nebo velkého vyvážecího přívěsu s hydraulickým jeřábem – řada Profi perfektně 
pokrývá celou oblast použití. Převodové ústrojí se čtyřmi nebo osmi rychlostmi řaze-
nými pod zatížením nebo plynulá převodovka CVT s aktivní klidovou regulací při za-
stavení a technologií dvojité spojky nabízí optimální komfort při ovládání.

STEYR IMPULS CVT, ABSOLUT CVT A TERRUS CVT 
Je doma všude tam, kde jsou potřeba mimořádné výkony. Při nejnáročnější 
práci v  lese, při energeticky náročném získávání štěpky nebo při překládání 
a přepravě dřeva. Traktory STEYR nad 150 do 300 koní se nabízí taktéž pro 
práci v lese včetně možnosti lesnické ochrany. Lze také objednat s otočným ří-
zením. Tento způsob použití je vysoce produktivní a  lze tak provádět všechny 
úkony jako je práce se štěpkovačem, lesní frézou, mulčovacím strojem nebo při 
práci s vyvážecím přívěsem pohodlně z místa obsluhy.



   EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ STEYR.  
STEYR KOMPAKT
•	 Traktor pro lehké až středně těžké práce.
•	 Nejmodernější motory se vstřikováním Common-Rail od 55 do 115 k, odpovídají emisnímu 

stupni výfukových plynů Stage 4a nebo 5.
•	 Volitelně s převodovým ústrojím s plazivými rychlostmi, vývodovým hřídelem s pojezdovou 

závislostí a Powershuttle s max. pojezdovou rychlostí 40 km/h.
•	 Prostorná, ale kompaktní kabina s nejlepším výhledem na pracovní nářadí.

STEYR MULTI
•	 Úsporný motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem od 100 

do 120 k s optimálním nárůstem točivého momentu pro nejlepší tahovou sílu.
•	 Robotická převodovka 32/32 se 4 stupni řazenými pod zatížením. 
•	 Střešní okno pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
•	 V loketní opěrce je integrovaný joystick pro snadné ovládání připojeného nářadí (např. čelního 

rampovače nebo zadního příslušenství).
•	 Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu až 100 l/min.

STEYR EXPERT CVT
•	 Osvědčený 4,5 litrový motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem 

od 100 do 140 k s maximálním točivým momentem již od 1300 min-1.
•	 Plynulé převodové ústrojí umožňuje rychlost od 30 m/h do 43 km/h.
•	 Možnost panoramatického střešního okna pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
•	 Nová ergonomická loketní opěrka Multicontroller II s elektrohydraulickým joystickem 

s proporcionální funkcí.
•	 Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu až 110 l/min.

 STEYR PROFI
•	 STEYR Profi Classic jako 4válcový nebo 6válcový model s výkonem 

motoru od 115 do 145 k a s převodovým ústrojím se 4 nebo 8 stupňů řazenými pod zatížením.
•	 STEYR Profi CVT - 4válcový nebo 6 válcový model s výkonem motoru od 115 do 145 k s plynulou 

převodovkou CVT s technologií dvojité spojky DKT®.
•	 Kabina Profi s luxusním vybavením a jízdním komfortem pro ergonomickou práci.
•	 Volitelně s odpruženou kabinou a nápravou.
•	 Výkonný hydraulický systém s průtokem od 80 až do 150 l/min-1.
•	 Výkonné motory s maximálním navýšením až 175 koní.
•	 Možnost otočného pracoviště nebo otočného řízení pro všechny druhy kabiny modelů Profi.

STEYR IMPULS CVT A ABSOLUT CVT 
•	 Výkonné šestiválcové motory s mezichladičem a technologií vstřikování 

Common-Rail s výkony od 150 do 240 koní.
•	 Efektivní přenos síly díky robustní mechanické převodovce s děleným tokem točivého momentu 

a s technologií dvojité spojky DKT®.
•	 Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, 

převodovky a pracovního zařízení.
•	 Prostorná kabina umožňující otočné pracoviště nebo otočné řízení.
•	 Hydraulický systém s max. průtokem až 170 l/min-1 u modelů s výkonem motoru 185 až 240 k.

STEYR TERRUS CVT
•	 Výkonné šestiválcové motory s emisním systémem Hi-eSCR bez použití EGR 

a filtru pevných částic s výkony od 270 do 313 koní. 
•	 Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, 

převodovky a pracovního zařízení. 
•	 Silný hydraulický systém s výkonem až 223 l/min a s možností až 9 vnějšími hydraulickými 

okruhy včetně PowerBeyond připojení.
•	 Optimální hmotnost traktoru 10.500 kg s možností dotížení až na 16.000 kg.
•	 Jedinečné možnosti v nabídce vývodových hřídelů - přední 1000/1000E a zadní vývodový hřídel 

540/540E/1000/1000E pro maximální úsporu.
1) ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68EC
2) od Profi údaj točivého momentu s Power Plus
3) podle specifikací a zákonných ustanovení dané země
4) se standardními pneumatikami bez lesního rámu

Model

Motor Převodové ústrojí 3) Vývodový hřídel
Hydraulický 

systém
Rozměry 4)

Válce/ 
zdvihový 
objem 
[cm3]

Jmenovitý 
výkon dle ECE 
R120 [kW/k] 1)

při otáčkách 
motoru [min-1]

Max. točivý 
moment při 

otáčkách motoru 2) 
[Nm/min-1]

Typ převodovky a počet 
rychlostí [vpřed x vzad]

Počet otáček 
vývodového 

hřídele [min-1]

Max. výkon 
hydraulického 
systému stan-
dard / na přání 

[l.min-1] 
typ hydr. systému

Max.: délka / 
šířka / výška

4055 Kompakt S 4 / 3.387
41 / 56
2.300

244 / 1.500 Mech. převodové ústrojí
(12x12) nebo Powershuttle

40 km/h volitelně
a plazivým převodem

(20x20)

540/540E
volitelně

s výv. hřídelem
s pojezd. závislostí

47,5
mechanická 

regulace
zvedacího ústrojí

4.241 / 1.922 /  
2.495

4065 Kompakt S 4 / 3.387
48 / 65
2.300

275 / 1.500

4075 Kompakt 4 / 3.387
57 / 77
2.300

309 / 1.500 Mech. převodové ústrojí
(12x12) s Powershuttle

40 km/h volitelně
a plazivým převodem

(20x20) nebo mech. převodové
ústrojí s rozdělovačem (24x24)

se Synchroshuttle 40 km/h
volitelně s Powershuttle nebo
převodové ústrojí se 2 stupni

pro řazení pod zatížením
(24x24) s Powershuttle

na přání s plazivými převody
(40x40)

540/540E/1000
volitelně

s výv. hřídelem
s pojezd. závislostí

64
mechanická

regulace
zvedacího ústrojí

nebo na přání
elektronická

regulace
zvedacího ústrojí

4.352 / 2.173 /
2.581

4085 Kompakt 4 / 3.387
63 / 86
2.300

351 / 1.500

4095 Kompakt 4 / 3.387
73 / 99
2.300

407 / 1.500

4105 Kompakt 4 / 3.387
79 / 107
2.300

444 / 1.500

4115 Kompakt 4 / 3.387
84 / 114
2.300

457 / 1.500

4100 Multi 4 / 3.400
73 / 99 
2.200

430 / 1.500
Převodovka se 4 stupni pro 

řazení pod zatížením (32x32) 
s Powershuttle 

a Speedmatching

540 / 540E / 1.000 
/ 1.000E

80/100 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.372 / 2.100 / 
2.7154110 Multi 4 / 3.387

79 / 107 
2.200

468 / 1.500

4120 Multi 4 / 3.387
86 / 117 
2.200

491 / 1.500

4100 Expert CVT 4 / 4.485 81 / 110      
2.200 520 / 1.300

Plynulá převodovka 0-40 km/h 540 / 540E / 1.000

80/110 
86/121/133/150 

elektronická 
regulace zadního 

tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.532 / 2.205 / 
2.920

4110 Expert CVT 4 / 4.485 88 / 120      
2.200 551 / 1.300

4120 Expert CVT 4 / 4.485
96 / 130 
2.200

610 / 1.300

4130 Expert CVT 4 / 4.485
103 / 140 

2.200
630 / 1.300

4115 Profi 4 / 4.485
85 / 116 
2.200

590 / 1.500
Převodové ústrojí

se 4 stupni pro řazení pod
zatížením (16x16). 40 km/h

s Powershuttle na přání
s plazivým převodem (32x32)
nebo 40 km/h ECO (17x16)

Nebo převodové ústrojí 24x24 
(48x48 s plazivými převody) 

s 8 stupni řazenými pod zátěží 
s funkcí S-Tronic 

540 / 540E / 1.000 
nebo

540 / 1.000 / 
1.000E

86/121/133/150 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.307 / 2.205 / 
2.906

4125 Profi 4 / 4.485
92 / 125 
2.200

637 / 1.500

4135 Profi 4 / 4.485
99 / 135 
2.200

700 / 1.500

4145 Profi 4 / 4.485
107 / 145 

2.200
700 / 1.500

6145 Profi 6 / 6.728
107 / 145 

2.200
740 / 1.500

6150 IMPULS CVT 6 / 6.728
110 / 150 

2.200
805 / 1.500

Plynulá převodovka 0-40 km/h

540 / 540E / 1.000 
nebo 

540 / 1.000 / 
1.000E

140/160 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.719 / 2.470 / 
3.070

6165 IMPULS CVT 6 / 6.728
121 / 165 

2.200
875 / 1.500

6175 IMPULS CVT 6 / 6.728
132 / 180 

2.200
940 / 1.500

6185 ABSOLUT CVT 6 / 6.728
136 / 185 

2.200
940 / 1.500

540E / 1.000 
nebo

1.000 /
1.000E / 

nebo 
540 / 540E / 1.000 

/ 1.000E

150/170 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

5.017 / 2.682 / 
3.090

6200 ABSOLUT CVT 6 / 6.728
147 / 200 

2.200
1.035 / 1.500

6220 ABSOLUT CVT 6 / 6.728
162 / 220 

2.200
1.100 / 1.500

6240 ABSOLUT CVT 6 / 6.728
177 / 240  

2.200
1.160 / 1.500

6250 TERRUS CVT 6 / 6.728
184 / 250  

2.200
1.173 / 1.500

Plynulá převodovka 0-40 km/h

540 / 540E / 
1.000 /
1.000E 

a přední PTO 
1.000/1.000E

165/223 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

5.017 / 2.980 / 
3.339

6270 TERRUS CVT 6 / 6.728
199 / 271  

2.200
1.194 / 1.500

6300 TERRUS CVT 6 / 6.728
221 / 300  

2.200
1.282 / 1.500
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AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce traktorů STEYR do České republiky.

 
Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Musil

Telefon:  +420 601 321 597
E-mail: zdmusil@agrics.cz

www.STEYR.cz


