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ORIGINÁLNÍ PROGRAM STEYR.

Radost se odlišit.
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JE NĚKOLIK ZPŮSOBŮ
JAK NOSIT DŘÍVÍ Z LESA. 

POKUD VŠAK HLEDÁTE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ,
JSOU TU LESNÍ SPECIALISTÉ STEYR.
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 MISTR V LESE. 
Práce v lese představuje pro traktory vysoké zatížení. Traktor STEYR Vám 
nabízí velký výběr modelů, variant motorů a převodovek, s kterým bude-
te perfektně vybaveni pro každou činnost. A to nejlepší je, že v porovnání 
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 240 k. Všechny součásti vybavení lze objednat již z výroby.

• Masivní lesní rám s nárazníkem větví v 4sloupkovém nebo 6sloupkovém 
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
• Masivní pneumatiky do lesa se zesílenými lesními ráfky a ochranou ventilků
• STEYR: trubkový rám pro nejlepší ochranu a perfektní výhled 
 
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 Profi Classic / 
Profi CVT

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

 Doporučeno  Nedoporučeno



4

 1. 
TRAKTOR 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 pro lehké až středně těžké práce.
•	 Nejmodernější motory se vstřikováním Common-

Rail od 75 do 115 k, odpovídají emisnímu 
stupni výfukových plynů IIIB.

•	 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.

 2. TRAKTOR 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. Nově je u této řady traktorů 
z města St. Valentin ochranný rám do lesa v 4 sloup-
kovém provedení a se zadním sklem odolným proti 
rozbití pro bezpečnou práci. Trubkový rám na přání 
poskytuje perfektní výhled při práci s čelním rampo-
vačem.

 

•	 Úsporný motor se vstřikováním Common-Rail 
s výkonem od 99 do 114 k s optimálním 
nárůstem točivého momentu pro nejlepší 
tahovou sílu.

•	 Robustní převodovka 32/32 s 4 stupni se řazení 
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 100 l.min-1.

 3. TRAKTOR STEYR PROFI CLASSIC A STEYR PROFI CVT. 
Efektivně, silně a promyšleně se prezentují traktory 
STEYR Profi Classic a STEYR Profi CVT jako vysoce 
inovativní traktory. Řada Profi spojuje sílu velkých 
traktorů s  hospodárností menších modelů. Ať již 
použití rampovače náročného na výkon nebo velkého 
vyvážejícího přívěsu s hydraulickým ramenem – řada 
Profi perfektně pokrývá celou oblast použití. Převodo-
vé ústrojí se dvěma, čtyřmi rychlostmi řazenými pod 
zatížením nebo plynulá převodovka CVT s aktivní kli-
dovou regulací při zastavení a technologií dvojité 
spojky nabízí optimální komfort při ovládání.

•	 STEYR Profi Classic jako 4válcový nebo 6válcový 
model s výkonem motoru od 110 do 140 k                
a s převodovým ústrojím se 2 nebo 4 stupni pro 
řazení pod zatížením.

•	 STEYR Profi CVT jako 4válcový model s výkonem 
motoru od 110 do 131 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  

až 125 l.min-1

•	 Výkonné motory s maximálním navýšením  
až 175 koní.

•	 Možnost otočného pracoviště nebo otočného 
řízení pro všechny druhy kabiny modelů Profi.

 4. 
TRAKTOR STEYR 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. Traktor STEYR 
CVT nabízí jako nejlepší ve své třídě maximum mož-
ností použití. S  pomocí úpravy pro jízdu vzad je i 
tento způsob použití vysoce ergonomický a lze pro-
vádět všechny úkoly při práci se štěpkovačem, mulčo-
vací stroj nebo při práci s vyvážecím přívěsem pohod-
lně z místa obsluhy.

•	 Výkonné šestiválcové turbodieselové motory 
s mezichladičem a technologii vstřikováním 
Common-rail s výkony od 150 do 240 koní.

•	 Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem 
STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, 
převodovky a pracovního zařízení.

•	 Luxusní kabina pro ergonomické práce.
•	 Efektivní přenos sil díky robustní a bezúdržbové 

mechanické převodovky s děleným tokem točivého 
momentu a s technologií dvojité spojky DKT®. 

•	 Hydraulický systém s max. průtokem až 170 
l.min-1 u modelů s výkonem motoru 150 až 240 k.

   ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ: LESNÍ TRAKTORY STEYR.  
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 1. 

 3. 

 4. 

 2. 



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

4075 Kompakt 4 / 3.400 55 / 75 309 / 1.500

 Mech. převodové ústrojí  
(12x12) se Synchroshuttle 

40 km/h volitelně s Pow-
ershuttle 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 nebo 
540/540E volitelně 

s výv. hřídelem s 
pojezd. závislostí 
nebo 540/1000 
volitelně s výv. 

hřídelem s pojezd. 
závislostí

48/64 
mechanická 

regulace zvedacího 
ústrojí nebo na 

přání elektronická 
regulace zvedacího 

ústrojí 

4.241 / 1.923 / 
2.494

4085 Kompakt 4 / 3.400
63 / 86
2.300

351 / 1.500

4095 Kompakt 4 / 3.400
73 / 99
2.300

407 / 1.500

4105 Kompakt 4 / 3.400
79 / 107
2.300

444 / 1.500

4115 Kompakt 4 / 3.400
84 / 114
2.300

457 / 1.500

4095 Multi 4 / 3.400
73 / 99 
2.200

407 / 1.500 Převodovka se 4 stupni pro 
řazení pod zatížením (32x32) 

s Powershuttle 
a Speedmatching

540 / 540E / 1.000 
/ 1.000E

60/100 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.372 / 2.100 / 
2.715

4115 Multi 4 / 3.400
84 / 114 
2.200

457 / 1.500

4110 Profi Classic 4 / 4.485
81 / 110 
2.200

590 / 1.500
Převodovka se 2 stupni pro 

řazení pod zatížením (24x24) 
s Powershuttle na přání s pla-
zivým převodem (48x48) nebo 

převodovka 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)

540 / 540E / 1.000

80/113 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.292 / 2.205 / 
2.876

6125 Profi Classic 6 / 6.728
92 / 125 
2.200

682 / 1.500

4.532 / 2.205 / 
2.920

6140 Profi Classic 6 / 6.728
103 / 140 

2.200
726 / 1.500

4110 Profi CVT 4 / 4.485
81 / 110 
2.200

590 / 1.500

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

nebo
540 / 1.000 / 

1.000E

125 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.307 / 2.205 / 
2.906

4120 Profi CVT 4 / 4.485
89 / 121 
2.200

634 / 1.500

4130 Profi CVT 4 / 4.485
96 / 131 
2.200

676 / 1.500

6150 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

125/140 
elektronická 

regulace zadního 
tříbodového závěsu 
s tlumením kmitů

4.719 / 2.470 / 
3.070

6165 CVT 6 / 6.728
121 / 165 

2.200
875 / 1.500

6175 CVT 6 / 6.728
132 / 180 

2.200
940 / 1.500

6185 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 CVT 6 / 6.728
147 / 200 

2.200
1.035 / 1.500

6220 CVT 6 / 6.728
162 / 220 

2.200
1.100 / 1.500

6240 CVT 6 / 6.728
177 / 240  

2.200
1.160 / 1.500

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče, tel.: +420 601 321 597, e-mail: zdmusil@agrics.cz                                         
Výhradní dovozce STEYR do ČR. www.steyr.cz


