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Az Ön szakmája nem csupán egy foglalkozás. Kemény munkáról van szó. Gazdálkodóként 

nem az irodából való internetböngészés teszi ki munkanapjait.  Gyakran akkor áll munká-

ba, mikor mások már leültek a délutáni frissítő italuk mellé, mivel Ön a természet ritmusát 

követve dolgozik. Ön mindig tudja mit akar és munkája az élete is egyben.  Munkájával 

nemcsak saját és családja megélhetését biztosítja, hanem számos embertársáét is. Mind-

ezek miatt nélkülözhetetlen, hogy minden egyes napból a legtöbbet hozza ki, hogy olyan 

gépet tudjon a szolgálatában, melyben vakon megbízhat.
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT
MERT ÖN IS MINDIG A LEGJOBBAT

NYÚJTJA.
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STEYR fejlesztőmérnökeink lenyűgöző teljesítményt 
nyújtva olyan traktort alkottak, melynél a legmagasabb 
elvárások voltak a fejlesztés alapkövetelményei. Az 
eredmény:Terrus CVT, minden idők legerősebb STEYR 
traktora. A széria két modellje a legmodernebb 
technológiákat felvonultató, kiemelkedően takarékos 
ECOTECH motorokkal, 271 és 300LE teljesítményben 
érhető el.  Ideális teljesítmény-tömeg arányának 
köszönhetően a Terrus CVT egyaránt tökéletes választás 
gyors szállítási feladatokhoz és nehéz talajmunkához.

STEYR TERRUS CVT 
MINDEN IDŐK LEGERŐSEBB STEYR TRAKTORA.
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ABS

CVT

A TERRuS CVT FŐBB JELLEMZŐI

Az akár 5.500 kg-os hasznos terhelhetőség segíti 
a pótsúlyozást és a nehéz munkagépek 
üzemeltetését.

Easy-Tronic II automatikus táblavégi forduló 
menedzsment rendszer, akár idő, vagy távolság 
alapú vezérléssel.

Gumiabroncs és felnikombinációk minden 
alkalmazási területre, beleértve az ikerkerekezési 
lehetőséget.

4 kerékre ható fékezés Opti-Stop rendszerrel.

Rendkívül alacsony – 69 dB(A) – zajkibocsátás a 
stresszmentes munkavégzésért, és a mobiltelefon 
kihangosító zavartalan használatáért.

Fülke- és mellső hídrugózás a nagyobb kényelem 
érdekében.

Intelligens blokkolásgátló fékrendszer.

munkavK ényelmes égzés a Multikontrolleres 
kartámasz segítségével.

Fokozatmentes hajtómű páratlan mechanikus 
hatásfokkal.

 50 km/h végsebesség üzemanyag takarékos 1600 
f/min motorfordulaton.

,,Aktív-STOP” funkció, mely lejtőn is stabilan tart 
az üzemi fék használata nélkül.

 S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások 

– mindig egy sorral előrébb.

S-TRONIC rendszer az optimális és automatikus 
teljesítmény átvitelhez..

ECOTECH motorok a nagyobb teljesítményért és 

alacsonyabb fogyasztásért.

Akár 20, nagy fényerejű LED munkalámpa a 
tökéletes 360°megvilágításért.

11.058 kg maximális emelőkapacitás a hátsó 

függesztőművön, 5.821 kg az elsőn.

A Terrus CVT támogatja az ISOBUS II és III 
szabványokat egyaránt.

4 fokozatú hátsó TLT és akár 2 fokozatú mellső TLT 
normál és ECO üzemmóddal.
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT 

AMIKOR ÓRIÁSI

TELJESÍTMÉNY KELL. 



NAGYSZERŰ TELJESÍTMÉNY!
Intelligens teljesítmény átvitel. Az ECOTECH rendszernek köszönhetően a 
Terrus CVT-be épített motorok kategóriájuk legjobbjai.  Jövedelmezőség, 
produktivitás, környezetkímélés és a legmodernebb teljesítmény szabályo-
zás egyesül tökéletes összhangban. A teljesítmény, reakcióképesség és 
üzemanyag fogyasztás optimális kapcsolatát az egyedi Hi-eSCR kipufogó-
gáz kezelőrendszer teszi lehetővé. A CVT hajtómű konstrukciójából adódó-
an nagy arányban mechanikus úton közvetíti a teljesítményt, így a kevésbé 
igénybe vett hidrosztatikus ág hosszú élettartamú.

Az Easy-Tronic II táblavégi forduló menedzsment teljesen automatizált 
munkafolyamatokkal segíti a mindennapi szántóföldi munkálatokat. Az 
ISOBuS III szabványnak köszönhetően új szintre emelkedik a traktor és 
munkaeszköz közötti információ áramlás és vezérléstechnika, mely azt is 
lehetővé teszi, hogy a munkaeszköz szabályozza a traktor bizonyos üzemi 
paramétereit. Mindkét Terrus CVT modell lenyűgöző manőverezhetőségről 
tesz tanúbizonyságot, akár a maximális 5.500 kg-os hasznos terhelhetőség 
kihasználtsága mellett is. Alkalmazástól függően, akár 2.000 kg-nyi pótsúly 
tehető a gép elejére, míg a hátsó tengely terhelését 1.182 kg-nyi keréksúly-
lyal növelhetjük. Mindezen tulajdonságok eddig nem tapasztalt vezetési 
élményt nyújtanak kimagasló kényelem mellett.
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Szántóföldtől az állattartó telepig, szállításban vagy ipari 
feladatok ellátásához, a STEYR CVT minden 
követelménynek megfelel. Fokozatmentes hajtóművének 
és számos technikai innovációjának köszönhetően lehen-
gerlően kényelmes munkavégzést tesz lehetővé 
utolérhetetlen költséghatékonysággal párosítva. A széria 
hét modellel szolgálja ki az igényeket 150 és 270 lóerő 
között. Az egyedi tervezésű hajtómű – mely egyben a 
széria névadója - kiváló teljesítményt szavatol 
fokozatmentesen változtatható áttételének 
köszönhetően.

STEYR CVT:  
KATEGÓRIATEREMTŐ.



ABSCVT
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A STEYR CVT FŐBB JELLEMZŐI.

 PowerPlus teljesítménynövelő rendszer akár 45 
extra lóerőért.

Easy-Tronic II automatikus táblavégi forduló 
menedzsment rendszer, akár idő, vagy távolság 
alapú vezérléssel.

Gumiabroncs és felnikombinációk minden 
alkalmazási területre, beleértve az ikerkerekezési 
lehetőséget.

4 kerékre ható fékezés Opti-Stop rendszerrel.

Intelligens blokkolásgátló fékrendszer.Fokozatmentes hajtómű páratlan mechanikus 
hatásfokkal.

 50 km/h végsebesség üzemanyag takarékos 1550 
f/min motorfordulaton.

,,Aktív-STOP” funkció, mely lejtőn is stabilan tart 
az üzemi fék használata nélkül.

 S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások 
– mindig egy sorral előrébb.

10.463 kg maximális emelőkapacitás a hátsó 
függesztőművön, 3.785 kg az elsőn.

A CVT támogatja az ISOBuSS II és III szabványokat 
egyaránt.

Akár 4 fokozatú hátsó TLT normál ésECO 
üzemmóddal.

STEYR CVT:  
KATEGÓRIATEREMTŐ.

Rendkívül alacsony – 69 dB(A) – zajkibocsátás a 
stresszmentes munkavégzésért és a mobiltelefon 
kihangosító zavartalan használatáért.

Fülke- és mellső hídrugózás a nagyobb kényelem 
érdekében.

Kényelmes munkavégzés a Multikontrolleres 
kartámasz segítségével.

S-TRONIC  rendszer az optimális és automatikus 
teljesítmény átvitelhez.

ECOTECH motorok a nagyobb teljesítményért és 
alacsonyabb fogyasztásért.

Akár 16 nagy fényerejű LED munkalámpa a 
tökéletes 360°megvilágításért.
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA ÉRTÉKELI A MAXIMÁLIS

KÉNYELMET.
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HATÉKONYABB GAZDÁLKODÁS
A széria mind a hét modellje a legmodernebb megoldásokat felvonultató henge-
renként négy szelepes közös nyomócsöves turbódízel motorokkal van szerelve. 
6,75 l hengerűrtartalommal, turbófeltöltővel és töltőlevegő-hűtéssel ezek a mo-
torok már a rendkívül alacsony, 1400 f/perc-es fordulatszámon leadják maximális 
forgatónyomatékukat. Amennyiben a körülmények megkívánják, akár 45 extra 
lóerővel támogatják a munkavégzést. Az automata teljesítményszabályozó rend-
szer mindig a lehető legkisebb motorfordulatszámot tartja, hozzájárulva ezzel az 
optimális üzemanyaghatékonysághoz. Mindezek által a STEYR CVT traktorok je-
lentős költséget takarítanak meg szállítási munkálatok során, amit tovább fokoz 
a maximális 50 km/h végsebességhez tartozó 1550 f/perc motorfordulatszám.

A változtatható folyadékszállítású hidraulika szivattyú segítségével biztosítható, 
hogy az olaj mindig oda kerüljön megfelelő mennyiségben, ahol arra szükség 
van. 10.463 kg-s maximális emelőkapacitásának köszönhetően a CVT minden 
fajta függesztett munkaeszközzel elbír. A rendkívül alacsony, 69 dB(A) zajkibocsá-
tásnak köszönhetően a gépkezelő végig az elvégzendő munkára koncentrálhat 
még egy hosszúra nyúlt munkanapon is. A gépkezelő kényelmét tovább növeli a 
magasságban és dőlésben állítható kormányoszlop, valamint a hossz- és kereszt 
irányban állítható üléspozíció, mely minden légrugós csillapítással és állítható 
deréktámasszal ellátott vezetőülést jellemez.



A Profi és Profi CVT modellek a legtöbb ismétlődő feladat 
elvégzésének terhét leveszik a válláról. Az intelligens 
automatizáló rendszerek nagymértékben leegyszerűsítik 
a munkavégzést és megnövekedett produktivitást 
szavatolnak . A Profi és Profi CVT traktorokkal minden 
eddiginél egyszerűbben és gyorsabban végezhető 
minden feladat. Mindezek mellett mindkét típus kellő 
biztonságot és kényelmet nyújt.

STEYR PROFI ÉS PROFI CVT:
NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET.
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CVT
Gumiabroncs és felnikombinációk minden 
alkalmazási területre, beleértve az ikerkerekezési 
lehetőséget.

 S-TECH  precíziós gazdálkodási megoldások 
– mindig egy sorral előrébb.

7.864 kg maximális emelőkapacitás a hátsó 
függesztőművön, 3.100 kg az elsőn.

A CVT támogatja a legújabb ISOBuS 
szabványokat.

3 fokozatú hátsó TLT normál és ECO üzemmóddal.

Rendkívül alacsony – 69 dB(A) – zajkibocsátás a 
stresszmentes munkavégzésért és a mobiltelefon 
kihangosító zavartalan használatáért.

Fülke- és mellső hídrugózás a nagyobb kényelem 
érdekében.

Kényelmes munkavégzés a Multikontrolleres 
kartámasz segítségével .

S-TRONIC  rendszer az optimális és automatikus 
teljesítmény átvitelhez.

ECOTECH  motorok a nagyobb teljesítményért és 
alacsonyabb fogyasztásért.

Akár 16 nagy fényerejű LED munkalámpa a 
tökéletes 360°megvilágításért.

PowerPlus teljesítménynövelő rendszer akár 34 
extra lóerőért.

Easy-Tronic II automatikus táblavégi forduló 
menedzsment rendszer, akár idő, vagy távolság 
alapú vezérléssel.

Fokozatmentes hajtómű páratlan mechanikus 
hatásfokkal a Profi modellekben.

 Eco üzemmód: 40 km/h sebesség 1.550 f/perc 
motorfordulaton.

,,Aktív-STOP” funkció, mely lejtőn is stabilan tart 
az üzemi fék használata nélkül a Profi CVT 
modellekben.

Megbízható, hosszú élettartamú 4 fokozatú 
PowerShift váltó 16x16, vagy 17x16 fokozattal.

Gyárilag elérhető STEYR homlokrakodó 
előkészítés.

A PROFI ÉS PROFI CVT FŐBB JELLEMZŐI.STEYR PROFI ÉS PROFI CVT:
NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET.

15



PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA A LEGÚJABB TECHNOLÓGIA

MINDEN ELŐNYÉT ÉLVEZNÉ.
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PROFI CVT ÉS PROFI: 
MINDKETTŐ EGYFORMÁN 
KIEMELKEDŐ
A Profi CVT – ahogyan a neve is sugallja – fokozatmentes hajtóművel 
felszerelve biztosítja az alacsony fogyasztást olyan funkciók mellett, mint 
az Aktív-STOP és az egyedileg állítható tempomat.
A Profi továbbfejlesztett 4- fokozatú PowerShift váltója még hatéko-
nyabban és könnyedebben vált fokozatot. Alapkivtelben a váltó 16 előre 
és 16 hátrameneti fokozattal rendelkezik, melyek száma mászófokozati 
kiegészítővel 32x32-re növekszik. További opcióként minden Profi traktor 
szállítható egy 17. előremeneti fokozattal, mellyel a haladási sebességet 
50 km/h-ra növelhetjük, illetve segítségével csökkentett fordulatszámon 
érjük el a 40 km/h-t.

A függesztőművet és a kihelyezett hidraulikaköröket nagy teljesítményű 
terhelés érzékelős (CCLS) rendszer táplálja. A 113 l/perc folyadékszállí-
tás a Profi esetében, vagy a 125 l/perc a Profi CVT traktoroknál mindig 
elegendő olajmennyiséget biztosít a munkaeszközök számára. A hátra 
kiépített maximum 4 pár csatlakozóval, illetve atovábbi 3 pár – opcionális 
– kivezetéssel középen mindkét típus készen áll az összetettebb munka-
eszközök fogadására is.

Kategóriájában a Profi és a Profi CVT rendelkezik az egyik legnagyobb 
vezetőfülkével. A háttérvilágítású gombokkal szerelt Multikontroller 
kar valóban kényelmes munkakörülményeket biztosít. Mindezen felül a 
kartámaszba akár az S-TECH 700- as monitor is integrálható. Ez az ISOBuS 
kompatibilis terminál a munkaeszközök kényelmes vezérlése mellett az 
automata kormányzási rendszert is támogatja.

17



A Profi Classic a gazdaságos belépő szintet képviseli a 
Profi szériában. Felszereltebb változataihoz hasonlóan 
116-145 lóerő névleges teljesítménnyel elérhető, tágas 
és kényelmes fülkével és egyszerű kezelhetőséggel. 
Mindezeken felül ugyancsak megtalálható benne az 
elektronikus vezérléstechnika, tökélyre fejlesztett 
befecskendező rendszer és a legmodernebb Hi-eSCR 
kipufogógáz utókezelő rendszer is.

STEYR PROFI CLASSIC: 
KLASSZIKuS HATÉKONYSÁG
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55°

EHR

Légkondicionáló rendszer, opcióban automata 
hőmérséklet-szabályozással.

Automata összkerék-meghajtás és differenciálzár 
kapcsolás.

Mindössze 4,6 m-es fordulási sugár, 55°-os 
bekormányzási szög mellett.

Elektronikus függesztőmű-szabályzó 
rendszer ( EHR) a munkaeszközök precíz 
vezérléséhez.

A legújabb 4- és 6 hengeres közös nyomócsöves 
turbófeltöltéses, köztes levegőhűtéses 
dízelmotorok 116-145 LE névleges 
teljesítménnyel.

Mászófokozat az akár 190 m/h 
munkasebességhez.

Gumiabroncs és felnikombinációk minden 
alkalmazási területre, beleértve az ikerkerekezési 
lehetőséget.

 S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások 
– mindig egy sorral előrébb.

7.864 kg maximális emelőkapacitás a hátsó 
függesztőművön, 3.100 kg az elsőn.

3 fokozatú hátsó TLT normál és ECO üzemmóddal.

Alacsony – 73 dB(A) – zajkibocsátás a 
stresszmentes munkavégzésért.

Fülke- és mellső hídrugózás a nagyobb kényelem 
érdekében.

ECOTECH motorok a nagyobb teljesítményért és 
alacsonyabb fogyasztásért.

Nagy fényerejű LED munkalámpa a tökéletes 
megvilágításért.

PowerPlus teljesítménynövelő rendszer akár 34 
extra lóerőért.

 ECO üzemmód: 40 km/hsebesség1.550 f/perc 
motorfordulaton.

Megbízható, hosszú élettartamú 4 fokozatú 
PowerShiftváltó 16x16,vagy17x16 fokozattal.

Gyárilag elérhető STEYR homlokrakodó 
előkészítés.

A PROFI CLASSIC FŐBB JELLEMZŐI.STEYR PROFI CLASSIC: 
KLASSZIKuS HATÉKONYSÁG
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA MAGASAK AZ ELVÁSÁRAI.
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IGAZI KLASSZIKuS.

4-fokozatú 16x16 kiosztású PowerShift váltó képezi az alapfelszereltség részét. 
Opcióban egy kiegészítő 17. fokozattal a 40 km/h sebességet csökkentett motor-
fordulatszámon érhetjük el, illetve a végsebességet 50 km/h-ra növelhetjük. Az 
elektronikusan vezérelt hátsó függesztőmű 7.864 kg-s emelőkapacitásával a 
legtöbb feladattal megbírkózik. 

Szélesre nyíló ajtók, ergonomikusan kialakított kezelőszervek, légkondicionáló 
rendszer és nagy méretű ablakok emelik ki a Profi Classicot kategóriájából. Az 
éjszakai munkavégzés sem jelent problémát a háttérvilágítású vezérlőpanel és a 
nagy fényerejű munkalámpák jóvoltából. Opcióként elérhető fényszórók segítsé-
gével a mellső függesztésű munkaeszközökkel való közlekedés sem okoz gondot.
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A Steyr Multi kategóriájának leginnovatívabb traktora. 
Minden elvárásnak megfelel, amit a gazdálkodók egy 
valódi univerzális traktorral szemben támasztanak. 
Fejlesztése több, mint 700 gazdálkodó segítségével 
zajlott. Az alsó-ausztriai St. Valentinban található 
gyártósorról legördülve a sokoldalú felhasználhatóságot 
és a kimagasló kényelmet testesíti meg.

STEYR MuLTI: 
EGYSZERŰEN SOKOLDALÚ.
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EHR

EFH

55°ECOTECH motorok a nagyobb teljesítményért és 
alacsonyabb fogyasztásért.

Automata összkerék-meghajtás és differenciálzár 
kapcsolás.

Elektronikus mellső függesztőmű-szabályzó 
rendszer (EFR) tehermentesítő funkcióval a 
biztonságos lejtőn végzett kaszálásért.

Power Clutch – elektronikus kuplungolás.

S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások 
ISOBUS II-vel és szakaszolás vezérléssel.

4 fokozatú hátsó TLT normál és ECO üzemmóddal.

Gyárilag elérhető STEYR SF homlokrakodó 
előkészítés.

Elektronikus függesztőmű-szabályzó rendszer 
(EHR) a munkaeszközök precíz vezérléséhez.

Alacsony – 72 dB(A) – zajkibocsátás a 
stresszmentes munkavégzésért és mobiltelefon 
kihangosító zavartalan használatáért.

Légkondicionáló rendszer továbbfejlesztett 
szellőzéssel.

Mindössze 4,3 m-es fordulási sugár, 55°-os 
bekormányzási szög mellett.

A legújabb 4-hengeres közös nyomócsöves 
turbófeltöltéses köztes levegőhűtéses 
dízelmotorok 99-117 LE maximális 
teljesítménnyel.

Megbízható, hosszú élettartamú 4 fokozatú 
automata PowerShift váltó 32x32 sebességgel és 
PowerShuttle irányváltóval.

ECO üzemmód:40 km/h sebesség 1.730 f/perc 
motorfordulaton.

Ergonomikus munkavégzés a Multikontrolleres 
kartámaszsegítségével.

ECOTRONIC –  a motor és váltó tökéletes 
kapcsolatáért.

Továbbfejlesztett mellsőhíd rugózás a jobb 
vonóerő kifejtésért és a még nagyobb 
kényelemért.

Terhelés-érzékelős (CCLS) hidraulika rendszer 80 
l/perc szállítási teljesítménnyel (opcióban 100 l/
perc).

A MuLTI FŐBB JELLEMZŐI.STEYR MuLTI: 
EGYSZERŰEN SOKOLDALÚ.
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA UNIVERZÁLIS

TRAKTORRA VAN SZÜKSÉGE.
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SOKOLDALÚSÁG A JAVÁBÓL.

A Multi olyan eszköztárral nyűgözi le a felhasználót, mint az automati-
zált 32x32 sebességes hajtómű 4 PowerShift fokozattal és PowerShuttle 
irányváltóval, mellsőhíd rugózással és forradalmi Multikontrolleres kar-
támasszal, melyekkel a munkavégzés igazán egyszerű. További magas-
ságokba emelik a szériát a beépített környezetbarát ECOTECH motorok 
akár 117 LE maximális teljesítménnyel. Köszönhetően az optimális 
hajtómű-áttételeknek és az alacsony súlypontnak a Multi egyaránt 
remekel a szántóföldön, az erdőkben, valamint az állattartó telepeken is.

A zökkenőmentes munkavégzést az állítható érzékenységű elektro-hid-
raulikus irányváltó és a két eltárolható motorfordulatszám biztosítja, 
míg a homlokrakodóval végzett munkát az ergonomikus és több 
funkció gombbal is ellátott joystick teszi gyerekjátékká. További segít-
séget jelent a rakodós munkálatokhoz az alapfelszereltséghez tartozó 
nyitható tetőablak, mellyel az egyébként is kiváló látási viszonyok még 
tovább javulnak.

Az 5.600 kg teherbírású elektro-hidraulikusan vezérelt hátsó függesz-
tőmű minden munkaeszközzel könnyedén elboldogul. Az alapfelsze-
reltség részét képező 80 l/perc folyadékszállítású terhelésérzékelős 
(CCLS) szivattyú a homlokrakodó üzemeltetése mellett a hidromotorral 
rendelkező munkagépekhez is elegendő tartalékkal bír. Amennyiben 
még nagyobb teljesítményre van szükség, úgy opcióban 100 l/perc 
folyadékszállítású szivattyú is kérhető.
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A Steyr Kompakt modelleket könnyű szerkezet és nagyfokú 
manőverezhetőség jellemzi, így több féle feladatkörben is 
megállják a helyüket. A nagyobb testvéreiből származó 
technológiákkal felszerelkezve könnyedén veszi a mindennapi 
akadályokat. 58 és 114 LE közötti teljesítménnyel és kimagasló 
teljesítmény-tömeg aránnyal a Kompakt sorozat igazán 
gazdaságos üzemeltetésű. Az egyedülálló manőverező 
képesség különösen alkalmassá teszi a traktort 
homlokrakodóval való munkavégzésre az állattartó telepeken 
és a gazdaságon belül.

STEYR KOMPAKT ÉS KOMPAKT S:  
KICSI, DE ERŐS!
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55°
360°

MHR/
EHR

EFH
Elektronikus mellső függesztőmű vezérlés (EFH) 
tehermentesítő funkcióval a biztonságos lejtőn 
való kaszáláshoz.

Alacsony építés. A teljes magasság nem haladja 
meg a 2,5 métert.

Elektro-hidraulikus összkerék-meghajtás és 
differenciálzár kapcsolás.

600 órás szervizintervallumok.

Szűk fordulókör, akár 55°-os bekormányzási 
szöggel.

Felnik és gumiabroncsok széles választéka a 
különböző alkalmazási területekhez.

Akár 4-kerékre ható fék Opti-Stop rendszerrel.

Körkörös, 360°-os kilátás a fülkéből.

Mechanikus (MHR), vagy elektronikus (EHR) 
függesztőmű vezérlés.

Erőátviteli rendszerek széles választéka minden 
feladatra.

Kiváló manőverezőképesség az elektrohidraulikus 
PowerShuttle irányváltóval.

Akár 123 m/h munkasebességet biztosító 
mászófokozat.

S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások – 
mindig egy sorral előrébb.

Nagy fényerejű munkalámpák.

ECOTECH motorok a nagyobb teljesítményért és 
alacsonyabb fogyasztásért.

A legújabb 4-hengeres közös nyomócsöves, 
turbófeltöltéses, köztes levegőhűtéses 
dízelmotorok 58-114 LE maximális 
teljesítménnyel.

K ényelmes kavégzés a Multikontrolleres 
kartámasz segítségével.

Légkondicionáló rendszer továbbfejlesztett 
szellőzéssel.

A KOMPAKT ÉS KOMPAKT S FŐBB JELLEMZŐI.STEYR KOMPAKT ÉS KOMPAKT S:  
KICSI, DE ERŐS!
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA MEGŐRIZNÉ

RuGALMASSÁGÁT.
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KOMPAKT ÉPÍTÉS, MAXIMÁLIS FuNKCIONALITÁS.

A Kompakt S 2.500 kg, illetve a Kompakt – kategóriáját meghazudtoló – 4.400 kg 
maximális emelési kapacitással rendelkezik, melyet a külső segédmunkahengerek 
tesznek lehetővé. A széles választékban elérhető hajtóművek az egyszerű 12x12 
sebességes mechanikus szerkezettől a két lépcsős PowerShift fokozattal rendelkező 
24x24 sebességes változatig konfigurálhatók olyan opciókkal, mint a mászófokozat 
és elektro-hidraulikus irányváltó.

A fülkéből való tökéletes kilátást az alapfelszereltséget képező nyitható tetőablak 
segíti, míg az éjszakai munkavégzés az állítható nagy fényerejű munkalámpák segít-
ségével lesz zökkenőmentes. A szélesre nyíló ajtók segítségével igazán egyszerű az 
ergonomikus fülkébe való bejutás. A vezető kényelmét fokozza a kiváló zajszigete-
lés, a sík fülkepadló, a kényelmes légrugós szövetülés, valamint az opcióban elérhető 
légkondicionáló berendezés.
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Az Ön Steyr traktora tökéletes választás kommunális, 
erdészeti, vagy akár ipari alkalmazásokhoz egyaránt. A 
hatékonyság, megbízhatóság és kényelem legfelső 
szintjét garantálják minden területen. Különleges 
feladataihoz 8 modell közül mindig megtalálja a 
megfelelőt: a rugalmas Kompakt S, a sokoldalú Kompakt, 
az univerzális Multi, a gazdaságos Profi Classic, az 
innovatív Profi és Profi CVT az erőteljes CVT és a 
legerősebb Terrus CVT képében.

HATÉKONY MEGOLDÁSOK KOMMuNÁLIS, 
ERDÉSZETI ÉS IPARI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ.

.
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Parkápollás

Ipari

Erdészeti

Kommunális

Terrus CVT CVT Profi CVT Profi Profi Classic Multi Kompakt Kompakt S

Téli munkák: hótolás, hómarás, sószórás ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Közúti karbantartás: Kasza/rézsűkasza, sövényvágó/ágvágó ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Takarítás: Útseprő, gyomfésű ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Vízgazdálkodás: Rézsűkasza, ároktisztító, szárzúzó ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Rönkmozgatás: drótköteles csörlő, forwarder ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Szállítás és rakodás: Darus átrakókocsi, daru, rönkszállító pótkocsi ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Aljnövényzet ápolás: Sövényvágó, mulcsozó, bozót aprító ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Apríték készítés: Faapríték készítő meghajtása és etetése ¢ ¢

Parkok és zöld területek fűnyírása: rotációs és alternáló kaszák, 
kalapácsos zúzók

¢ ¢

Parkápolás: gyomfésű, fűmag vetőgép ¢ ¢ ¢

Nagy füves területek kaszálása: alternáló kaszák, kalapácsos zúzók ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Tereprendezés: Homlokrakodó, hátsó függesztésű kotró, pótkocsi, hátsó 
függesztésű daru

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Szállítás: nyílt platós tréler, billentős pótkocsi ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Ipari munkagépek: emelődaruk, homlokrakodó, pótkocsik ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Anyagmozgatás: Homlokrakodó, mellső függesztésű billenős konténer ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Építőipar: Billentős pótkocsi, bulldózer tolólap ¢ ¢ ¢

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT A FŐBB JELLEMZŐKRŐL.HATÉKONY MEGOLDÁSOK KOMMuNÁLIS, 
ERDÉSZETI ÉS IPARI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ.

.
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PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT

HA MINDEN HELYZETRE FEL AKAR 

SZERELKEZNI.

32



KOMMUNÁLIS MINDENES.

Minden kommunális kivitelű Steyr traktor az egyénileg testreszabott speciális 
tartozékokkal szerelve kerül leszállításra a gyárból. Ilyen például az integrált 
speciális kommunális mellső csatlakozókeret, mellyel a különböző eszközökre 
való átállási idő drasztikusan lecsökken, vagy akár a különleges védőcsomag, 
amivel a traktor az erdőkben is megállja a helyét. Természetes módon a 
traktor gumizását is mindig az elvégzendő feladathoz igazíthatjuk. A Steyr 
traktorokra érvényes általános szabály: Egyszerűen minden lehetséges.

Az ECOTECH rendszernek hála a Steyr traktorok kategóriájuk legjobbjai közé 
sorolandók. Jövedelmezőség, produktivitás, környezetkímélés és a legmoder-
nebb teljesítmény szabályozás egyesül tökéletes összhangban. Köszönhetően 
a különleges Hi-eSCR füstgáz utókezelő rendszernek az üzemanyag fogyasztás 
optimális értéken tartható a Multitól egészen a Terrus CVT szériáig, valamint a 
motorok reakcióképessége is jelentősen javul. A Steyr traktorokat nem csak 
rendkívüli megbízhatóságuk emeli ki a tömegből: kényelmükkel és könnyű 
kezelhetőségükkel épp úgy hódítanak. A fülkék kiváló körkörös kilátást 
biztosítanak, kényelmes és ergonomikus ülésekből érhetjük el a kézre eső 
kezelőszerveket, ráadásul mindehhez kimagaslóan jó zajszigetelés párosul. 
Ilyen környezetben a munka stresszmentesen és könnyen végezhető.
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MAXIMÁLIS PRECIZITÁS, MAXIMÁLIS HÁLÓZATI LEFED-
ETTSÉG AZ S-TECH ÉS STEYR RTK+ RENDSZEREKKEL.

PARTNER, AKIRE SZÁMÍTHAT 
HA IDŐT ÉS PÉNZT SZERETNE

MEG TAKARÍTANI.
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A MEZŐGAZDASÁG FORRADALMASÍTÁSA: 

STEYR S-TECH: Profi gazdálkodók és bérvállalkozók részére kifejlesztve. Az RTK+ 
rendszerrel kombinált GPS technológia precíz helymeghatározást és kormányzást 
biztosít. A kiváló lefedettség mellett az xFill technológiának köszönhetően a 20 
percnél nem hosszabb jelkiesések áthidalhatók. Ez a szántóföldön akár 2,5 cm-es 
pontossággal végzett munkát jelent. Ezzel az S-TECH jelentős terheket vehet le a 
gépkezelőről és nagyban csökkentheti az üzemeltetési költségeket.

Egyszerűen fogalmazva: Az S-TECH időt és pénzt takarít meg.

STEYR S-TECH.
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FELKÉSZÜLVE A JÖVŐRE.

Az S-TECH segítségével minden folyamat állandó felügyelet alatt tartható: nyom-
vonal követés, munkaeszköz vezérlés, fontos üzemi paraméterek és napi teljesít-
mények. Semmi nem kerüli el a figyelmét és a munkaszervezés egyszerűbb és 
hatékonyabb, mint valaha. Az S-TECH kijelzők nem csak minden fontos információ 
megjelenítésére alkalmasak, hanem egyben interaktív beviteli eszközként is 
szolgálnak a traktor paramétereinek állításához. Az ISOBuS-11783 szabvánnyal 
kiegészítve a traktor mellett a munkagépeket is vezérelhetjük ugyan azon felüle-
ten keresztül.

Az S-Guide automata kormányzási rendszer új mércét állít a precizitásban. 
Garantálja a párhuzamos nyomvonal követést legyen szó egyenesről, görbékről, 
vagy akár táblavégi fordulókról. Az akár 2,5 cm-es (RTK+) visszatérési pontossággal 
megszűnnek az átfedések és a kihagyások a legnehezebb talaj- és időjárási 
viszonyok között is, legyen szó nappali, vagy éjszakai munkavégzésről. Az S-TECH 
rendszer több változatban érhető el, különböző pontossági szintekkel. A legegysze-
rűbb utólag beépíthető GPS alapú EZ-Pilot-tól a teljesen integrált S-Guide 
rendszerig válogathat, melynek S-TECH 700-as monitora könnyedén átszerelhető a 
gazdaságában található többi Steyr traktorába.
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S-GuIDE

RTK+: akár 2,5 cm-es pontosság, 
ismételhető és megbízható.

Az xFill rendszer áthidalja a 20 percnél 
nem nagyobb jelkieséseket.

Teljes ISOBuS kompatibilitás.

Az S-TECH szoftverrel mindig pontosan 
látja merre jár.

S-TECH 700-as monitor.

utólag beszerelhető kormányzási 
rendszerek.

STEYR S-Guide: integrált automata 
kormányzási rendszer..

utólag beszerelhető egységes 
monitorok.

Szinte teljesen átfogó RTK+ lefedettség 
Európában.

Flottamenedzsment rendszerek 
használatával.

AZ S-TECH FŐBB JELLEMZŐI.
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MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK
Névleges teljesítmény ECE R1201) @ 2.100 f/perc 

[kW/LE]
Standard

Max. emelőkapacitás [kg] / max. folyadékszállítás 
standard / opcionális [l/perc]

Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 
[mm] 

6300 TERRUS CVT 221 / 300 Fokozatmentesen változtatható hajtómű
0 – 40 km/h ECO 1.450-es motorfordulatnál

vagy
0 – 50* km/h ECO 1.600-as motorfordulatnál

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

MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK

Rated engine power ECE R1201) @ 2,200 rpm [kW/PS]
    Standard (mászófokozattal) 

Opció (mászófokozattal)
Max. emelőkapacitás 610 mm-nél [kg] / 

max. folyadékszállítás standard/opcionális [l/perc]
Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 

[mm] 

4145 PROFI CVT 107 / 145

Fokozatmentesen változtatható hajtómű
0 – 40 km/h ECO 1.600-as motorfordulatnál

vagy
0 – 50* km/h ECO 1.750-es motorfordulatnál

7,864 / 125 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4135 PROFI CVT 99 / 135 7,864 / 125 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4125 PROFI CVT 92 / 125 7,864 / 125 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4115 PROFI CVT 85 / 116 7,864 / 125 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

6145 PROFI 107 / 145

4 fokozatú powershift Powershuttle irányváltóval 
16 x 16 (32 x 32) 40 km/h

4 fokozatú powershift Powershuttle irányváltóval 
17 x 16 40 km/h Eco vagy 50 km/h

7,864 / 113 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4145 PROFI 107 / 145 7,864 / 113 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4135 PROFI 99 / 135 7,864 / 113 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4125 PROFI 92 / 125 7,864 / 113 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

4115 PROFI 85 / 116 7,864 / 113 CCLS / - 4,556 / 2,470 / 3,025

MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK

Rated engine power ECE R1201) @ 2,200 rpm [kW/PS] Standard
Max. emelőkapacitás [kg] / max. folyadékszállítás 

standard / opcionális [l/perc]
Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 

[mm]

6240 CVT 177 / 240

Fokozatmentesen változtatható hajtómű
0 – 40 km/h ECO 1.400-as motorfordulatnál

vagy
0 – 50* km/h ECO 1.550-as motorfordulatnál

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
Fokozatmentesen változtatható hajtómű

0 – 40 km/h ECO 1.400-as motorfordulatnál
vagy

0 – 50* km/h ECO 1.550-as motorfordulatnál

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
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MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK
Névleges teljesítmény ECE R1201)  @ 2.300 f/perc 

kW/LE
Standard (mászófokozattal) 

Opció (mászófokozattal)
Max . emelőkapacitás 610 mm -nél [kg ] / max . 

folyadékszálíltásstandard/ opcionáls[l/perc]
Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 

[mm] 

4115 KOMPAKT 84 / 114

Szinkronváltó 12x12 fokozattal (20x12)

2-fokozatú PowerShift váltó PowerShuttle  
irányváltóval 24 x 24

Szinkronváltó PowerShuttleirányváltóval,12x12  
(20 x 20)

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 Szinkronváltó 12 x 12 fokozattal (20 x 20)
Szinkronváltó Powershuttle irányváltóval 12 x 12 

(20 x 20)

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

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

MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK

Névleges teljesítmény ECE R1201)  @ 2.200 f/perc 
kW/LE

Standard
Max. emelőkapacitás 610 mm-nél, 80 l/perces / 100 

l/ perces szivattyúval [kg] / max. folyadékszálíltás 
standard/ opcionáls [l/perc]

Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 
[mm]

4120 MULTI 86 / 117

Automatizált 4 fokozatú powershift Powershuttle 
irányváltóval, 32 x 32 and 40 km/h Eco 1,730-as 

motorfordulatnál

4,100 / 4,700 / 80 CCLS / 100 CCLS 4,403 / 2,100 / 2,740

4110 MULTI 79 / 107 4,100 / 4,700 / 80 CCLS / 100 CCLS 4,403 / 2,100 / 2,740

4100 MULTI 73 / 99 4,100 / 4,700 / 80 CCLS / 100 CCLS 4,403 / 2,100 / 2,740

MODELLEK MOTORTELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰ HIDRAULIKA MÉRETEK
Névleges teljesítmény ECE R1201)  @ 2.200 f/perc 

kW/LE
  Standard (mászófokozattal) 

Opció (mászófokozattal
Max. emelőkapacitás 610 mm-nél, 113 l/perces szivattyúval / max. 

folyadékszállítás standard/opcionális [l/perc]

Max. hosszúság/ Min. szélesség / Teljes magasság 
[mm] 

6145 PROFI CLASSIC 107 / 145

4 fokozatú powershift Powershuttle irányváltóval 
16 x 16 (32 x 32) 40 km/h

4 fokozatú powershift Powershuttle irányváltóval 
17 x 16 40 km/h Eco vagy 50 km/h

7,864 / 80 OCLS / 113 CCLS 4,556 / 2,470 / 3,025

4145 PROFI CLASSIC 107 / 145 7,864 / 80 OCLS / 113 CCLS 4,556 / 2,470 / 3,025

4135 PROFI CLASSIC 99 / 135 7,864 / 80 OCLS / 113 CCLS 4,556 / 2,470 / 3,025

4125 PROFI CLASSIC 92 / 125 7,864 / 80 OCLS / 113 CCLS 4,556 / 2,470 / 3,025

4115 PROFI CLASSIC 85 / 116 7,864 / 80 OCLS / 113 CCLS 4,556 / 2,470 / 3,025

1) ECE R120 az ISO 14396 és 97/68EC szabványnak megfelelően. *Az adott országban életben lévő szabályoknak és a specifikációnak megfelelően. 39
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