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CENOVÁ NABÍDKA NA SKLADOVÝ MODEL 

DBDP4115ELEJ51241  

 

STEYR 4115 PROFI  

classic 
 

s lesní výbavou 
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ PROFI 
 

 

• Osvědčený motor o objemu 4,5 nebo 6,7 litru se systémem vstřikování Common Rail s technologií 

řešení emisí pomocí Hi-eSCR. Maximální výkon motoru s navýšením je až 175 koní. 

• Převodovka Převodovka 16 x 16 (Powershift) s reverzací (Power Shuttle), zajišťuje vždy tu nejlepší 

účinnost a přenos kroutícího momentu, jak při práci na poli, tak i v dopravě. 

• Otáčky vývodového hřídele jsou ideálně sladěné s výkonem motoru a výkonnostní křivkou. 

• Silný hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem s výkonem až 113 l/min za každé situace.   

• Traktory STEYR PROFI classic lze vybavit až 6 vnějšími hydraulickými okruhy pro špičkovou 

použitelnost na Vaší farmě pro každou práci. 

• Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu je standardem každého traktoru. 

Na přání lze traktor vybavit z výroby přípravou pro čelní nakladač, kompatibilní s předním TBZ.  

• STEYR PROFI lze vybavit originální lesnickou ochranou, která důmyslně ochrání Vás i Váš traktor. 

• Otočné řízení nebo pracoviště pro práci s vyvážecí soupravou nebo pro manipulaci s materiálem. 

 

 
 

PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ 
Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od 

tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. Ve spojení 

s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. Poprodejní služby 

zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemí, profesionálně vyškoleným 

personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme 

vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.  

Značka STEYR nově přibaluje 3letou tovární záruku (omezeno na 3000 provozních hodin) pro celou 

modelovou řadu od 55 do 300 koňských sil. V prvním roce záruky jsou podmínky stejné jako doposud, ve 2. a 3. 

roce výrobce přijímá nahlášení závad nad celkovou cenu 300 €. 
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4115 PROFI classic 
(85 kW/115 k) 

 

Motor • Vznětový 4válec, 16V, s elektronickým vstřikováním paliva 
(Common Rail) a mezichladičem, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 4 500 cm3, technologie Hi-eSCR 

• Jmenovitý výkon (ECE R120) 85 kW (115 k) při 2200 min-1 

• Maximální výkon s navýšením (ECE R120) 107 kW (145 k) 
1800-1900 min-1 

• Předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty 

• Dodatečné navýšení výkonu (Power Plus) 

• Management otáček s dvěma paměťmi 

• Objem nádrže: 250 litrů 
paliva, 39,5 l AdBlue 

• Viskózní spojka ventilátoru 

• Alternátor 150 A  

• Filtr vysoušeče vzduchu 

• Vertikální výfuk za A 
sloupkem kabiny 

Převodovka • S-Control 4™ se 4° násobičem, synchronizovaná, 40 km/h 

• Převodovka 16 x 16 (Powershift) s reverzací (Power Shuttle),  

• Reverze chodu (Power Shuttle) na sloupku řízení 

• 4 stupňový Powershift 

• Bez ECO převodu 

• Automatické řazení 

Vývodový hřídel (PTO) • 540/540E/1 000 ot./min. 

• Elektro-hydraulické ovládání, pozvolný start, disková spojka 

• Automatické spouštění vývodového hřídele 

• Externí ovládání na zadních 
blatnících 

Přední náprava/Řízení • Planetový pohon hřídele s elektro-hydraulickou uzávěrkou 
diferenciálu, senzor úhlu řízení, 

• Pohon předního kola ve středu a spojka 4 x 4 

• Nezávislý hydrogenerátor řízení 40 l/min. 

 

Brzdy/Uzávěrka 
diferenciálu 

• Bezúdržbové mokré kotoučové brzdy, hydraulicky ovládané 

• Parkovací brzda ovládaná mechanicky 

• Dvouokruhové vzduchové brzdy 

• Systém brždění všech kol 
(Opti Stop) 

Hydraulický systém • Elektro-hydraulická uzávěrka diferenciálu s funkcí 
managementu 

• Hydraulický systém s hydrogenerátorem, 86 l/min, 190 bar 

• 3 mechanické hydraulické vnější okruhy (2 konfigurovatelné 
a aretací) 

• Bezúkapové rychlospojky 

• Zpětný nízký tlak 

• Společná nádrž 
s převodovým olejem 

 

Zadní závěs • Tříbodový závěs kat. 2/3 s rychloupínáky 

• 2 externí zvedací písty (90 mm) 

• Automatický etážový závěs pro přívěs, čep 38 mm 

• Spodní tažná lišta 

Kabina • Vysoká střecha pevným předním oknem  

• Klimatizace   

• Kožený volant s červenou nití a tkaným kobercem STEYR 

• Přední a zadní stírač 

• Nastavitelný sloupek řízení 

• 3 pinová zásuvka (v kabině a venku) 

• Otvíratelné zadní okno 

• Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem 

• 2 přední pracovní v kapotě světla  

• 2 přední a 2 zadní pracovní světla na střeše 

• 1x Maják na levé straně 

• Tónovaná okna 

• Sedadlo spolujezdce 

• Elektronický odpojovač 
baterie 

• Fixní zpětná zrcátka 

• Zásuvky 8 Ah a 30 A  

• Zapalovač cigaret  

• SPZ na zadním blatníku 

• Příprava na rádio, dva 
reproduktory a anténu 

Přední závěs • Pouze tažné oko  

Pneumatiky • Přední 440/65R28 a zadní 540/65R38 (pevné disky) • Standardní zadní blatníky 

Záruka • 12 + 24 měsíců záruka (max. 3000 h, 2. a 3. roce min. událost nad 300 €) 

Hmotnosti a rozměry 
(dle provedení) 

• Šířka x Výška x Délka: 2.160 x 3.025 x 4.865 mm  

• Rozvor: 2 642/2 484 mm (odpružená náprava) 

• Celková hmotnost přívěsu: 23 750 kg 

• Provozní hmotnost: 5,1-
6,1t 

• Max. hmotnost: 9,5 tun 
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Volitelná výbava započtena v ceně 

Kód objednávky   
8270201 14.9-28 a 18.4-38 (Lesní NOKIAN®) pro nápravu kat. 3 a kat. 4  

390142 Palivová nádrž 210 litrů + 39,5 l AdBlue  

758427 Přední odpružená náprava kat. 4 (bez předních brzd) včetně hydrogenerátoru 121 l/min  

331619 Odpružená kabina  

758488 Alternativní potkávací světla pro provoz na silničních komunikacích  

758478 Boční výztuha na motor a převodovku  

743777 Úzké blatníky s rozšířením  

758519 Přední závaží o hmotnosti 499 kg  

 

STEYR 4115 PROFI classic                                                                                                        1 948 000,- Kč 

LESNÍ NÁSTAVBA PRO TRAKTOR STEYR FOREST PROFI 4115                  230 000,- Kč 
Cena nástavby pro traktor STEYR 4115 PROFI 
- Ochrana spodní části traktoru kompletní, dělená, s otvory pro servisní úkony,  
- Ochrana kabiny – ochranný rám, včetně ochrany světel, 
- Zadní okno – ochrana sítí a ochrana bočních zadních oken, 
- Boční a čelní ochrana motorové části + lanové ochrany před kabinou, 
- Kovová ochrana nádrže, 
- Ochrana zadních blatníků. 

 

STEYR 4115 PROFI classic 
S AKČNÍ LESNÍ VÝBAVOU (cena bez DPH)                                                                                     

2 178 000,- Kč 

 

Možná domontáž  

ČELNÍ NAKLADAČ STOLL SZ 35 vč. přípravy 280 000,- Kč 

RAMPOVACÍ LOPATA FOREST MERI 53 800,- Kč 

PŘEDNÍ TBZ A PTO 

ZUID Přední TBZ 67 300,- Kč 

ZUID Přední PTO 70 000,- Kč 

Celkem po slevě  130 000,- Kč 

 

 

Volitelná výbava, kterou si můžete objednat při nově objednávaném traktoru:                      
   

OTOČNÁ SEDAČKA                 EUR 

Otočné pracoviště pro obsluhu (Úprava prostoru pro nohy, otočné sedadlo o 180°, úprava 
topení, klimatizace) 

5 850,- € 

 
OTOČNÉ ŘÍZENÍ + SKYWINDOW                 EUR 

Otočné pracoviště pro obsluhu (pedály plynu, spojky a brzdy + stavitelný volant) 8.500,- € 

Zadní Skywindow pro lepší výhled na jeřáb (PMC-HF)  pro zákazníka 11.120,- € 

 


