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CENOVÁ NABÍDKA  

 

STEYR 4095 

KOMPAKT HD 

ECOTECH 
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ KOMPAKT 
 

• Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail, chlazeným systémem EGR a systémy 

DOC a DPF poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh. 

• Konstantně vysoký maximální výkon motoru je zajištěn v rozmezí 1900 až 2200 otáček za minutu. 

• Nabídka převodovek od jednoduchých mechanických 12x12 až po vrcholné převodovky 

s dvoustupňovým násobičem a plazivými rychlostmi (40x40) a minimální rychlostí pouze 130 m/h. 

• Odolný hydraulický systém s celkovým výkonem až 111 l/min   

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

• Pro dokonalou práci s přední žací lištou, STEYR jako jediný na trhu nabízí přední tříbodový závěs 

uchycený na přední nápravě pro dokonalé kopírování terénu. 

• Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu. Na přání příprava pro čelní 

nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů. 

• Nový design pohodlné kabiny, klimatizací a otevíratelným předním oknem s nejlepším konceptem 

ovládání ve své třídě díky Multicontrolleru. 

• Široký výběr pneumatik od kultivačních rozměrů až po široké nízkotlaké pneumatiky s rozměrem 
až 540 mm. Další možností můžou být pneumatiky pro komunální služby nebo pro travní speciály. 

 
 

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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4095 KOMPAKT ecotech HD 
(73 kW/99 k) 

 

Motor • Vznětový 4 válec, elektronické vstřikování paliva (Common 
Rail), přeplňovaný turbodmychadlem, 3 400 cm3 

• Tier4a / Euro IIIB, EGR & filtr pevných částic 

• Jmenovitý výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 2 300 ot./min 

• Max. výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 1 900 ot./min 

• Objem nádrže 160 litrů 

• Viskózní spojka ventilátoru 

• Baterie 100 Ah 

• Alternátor 120 A 

• Předehřev nasávaného 
vzduchu pro studené starty 

• Vertikální výfuk 

Převodovka • Převodovka 24 x 24, HI-LO, 40 km/h s Powershuttle, 4 
rychlosti ve 3 skupinách, 2° násobič rychlostí 

• Aktivace spojky tlačítkem na řadící páce (PowerClutch) 

• ECO převod pro úsporu paliva 

• Nastavení agresivity 
reverzace 

Vývodový hřídel (PTO) • 540/540E/1000 a 1 938/1 535/1 926 ot./min. 

• Páka ovládání rychlosti na panelu vlevo 

• Elektro-hydraulické 
ovládání 

Přední náprava/Řízení • Přední HD náprava kat. 1,5 

• Elektro-hydraulické ovládání 

• Elektrohydraulická uzávěrka diff. Přední nápravy 

• Průtok hydrogenerátoru řízení 37 l/min 

• Dynamické přední blatníky 
 

Brzdy/Uzávěrka 
diferenciálu 

• Zadní náprava HD s přírubovými poloosami (275 mm) 

• Mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě 

• Parkovací brzda ovládaná mechanicky 

• Elektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciálu 

• Dvouokruhové vzduchové brzdy 

• Automatické spínání 
pohonu 4x4 při brždění 

Hydraulický systém • Hydrogenerátor o průtoku 64 l/min 

• 3 mechanické zadní vnější okruhy (dvojčinné, 2 okruhy s 
plovoucí polohou) 

• Bezúkapové rychlospojky  

Zadní závěs • Tříbodový závěs kat. 2 s rychloupínáky, 

• Elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu (EDC) 

• Automatický etážový závěs pro přívěs, nastavitelný 

• 2 pomocné zvedací písty zadního tříbodového závěsu (50 mm) 

• Externí ovládání PTO a zadního tříbodového závěsu 

• 7 pólová zásuvka pro přívěs 

• Max. zvedací síla 4270 kg 

• Spodní tažná lišta  
 

Kabina • Komfortní kabina s klimatizací  

• Topení 

• Vnitřní zrcátko 

• Otvíratelné zadní a boční okna 

• Přední a zadní stírač 

• Schránka na nářadí 

• Vzduchem odpružené sedadlo řidiče v provedení „Deluxe“ s 
natáčením o 15° 

• Multifunkční řadící páka Multicontroller (ovládání spojky, 
násobiče, reverzace a zvedání ramen) 

• Nastavitelný sloupek řízení 

• Přístrojová deska na sloupku řízení (analogové/digitální 
ukazatele) 

• 2 přední světlomety a 2 přední pracovní světla na střeše 

• 2 zadní pracovní světla 

• Rádio s Bluetooth, reproduktory a anténa 

• Velké střešní okno  

• Sluneční clona 

• Teleskopická zpětná 
zrcátka 

• Držák monitoru vpravo 

• Pohodlné sedadlo 
spolujezdce 
s bezpečnostním pásem 

• Držák SPZ na střeše 

• Zásuvky 8 Ah a 25 Ah  

• Držák externích monitorů 

• Elektronický odpojovač 
baterie 

• 2x USB zásuvka 

• Maják na levé straně 

• 2 zásuvky zapal. cigaret 

Přední závěs • Multifunkční konzole pro závaží s tažným okem • Přední závaží 330 kg 

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

Hmotnosti a rozměry • Šířka x Výška x Délka: 2.173 x 2.581 x 4.352 mm  

• Rozvor: 2.291 mm 

• Celková hmotnost přívěsu: 15 500 kg 

• Provozní hmotnost: 3,4-
4,2t 

• Max. hmotnost: 6,5 tun 

340624 2 středové vnější okruhy včetně joysticku včetně tlačítek pro 3. funkci, ovládáním spojky a řazení PS  

Nokian Lesnické pneumatiky a disky Nokian 13.6R24 (stav) a 16.9R34 (Stav)  
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STEYR 4095 KOMPAKT HD ecotech                                                                                       1 530 000,- Kč 

ČELNÍ NAKLADAČ STOLL SOLID 38-20P vč. přípravy 196 700,- Kč 

RAMPOVACÍ LOPATA TRACLIFT 29 900,- Kč 

LESNÍ NÁSTAVBA PRO TRAKTOR STEYR FOREST PROFI                  190 000,- Kč 
Cena nástavby pro traktor STEYR 4095 Kompakt HD 
- 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. 

 

  

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK KRPAN 5,5 EH + DO + OL        143 399,- Kč 

Jednobubnový naviják Krpan 5,5 EH – elektrohydraulicky ovládaný, vlastní hydraulický okruh, snímatelný 
tažný závěs, odvíjení lana, dálkové ovládání, ocelového lano 10mm/100m, kardan, 4x řetězové úvazky 
7mm/2m + kluzné spony, technické osvědčení  
 
   

 

MOTOROVÁ PILA STIHL MS 362 1,- Kč 

výkon 3,5 kW; objem 59 cm3; antivibrační systém, hmotnost 5,6kg; délka lišty 40cm; řetěz 3/8“;  

 
 

 

STEYR 4095 KOMPAKT HD ECOTECH  
S AKČNÍ LESNÍ VÝBAVOU (cena bez DPH)                                                                                     

2 099 000,- Kč 
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