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Flexibilní a všestranný.
"S" znamená silný, výkonný a úsporný.
Ideální pro malé a střední zemědělce, podhorské oblasti, sadaře, 
zelináře, zahradnictví, vinohradnictví a komunální služby.

Flexibilní a všestranný.

Kompakt S hraje velmi významnou roli v efektivnosti 
a ceně. Různé doplňky a extra výbava dělají 
Kompakt S jedinečným traktorem ve své třídě. 
Platforma traktoru staví na prostornosti kabiny, 
pohodlném sedadlu řidiče a také spolujezdce. 
Přístup do kabiny z obou stran je bezproblémový 
a  ničím neomezovaný. Samozřejmostí je dokonalý 
výhled a exkluzivní střešní okno, které mnohde 
nenajdete. Můžete se také těšit na prvotřídní 
odhlučnění kabiny a kvalitní audio systém, který 
podporuje přehrávání MP3 a iPod. Technické 
parametry ukazují, že traktor Kompakt S  je efektivní 
s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon.

Mistr ve své třídě.

NEJLEPŠÍ VÝKON

Motor o objemu 3,2 l přináší prvotřídní 
výkon a rychlou odezvu. Na výběr pak 
máte převodovku s 12 rychlostními 
stupni vpřed a vzad s hydraulickým 
PowerShuttlem. Další převodové 
ústrojí, které se nabízí, je s plazivými 
rychlostmi. Nejnižší rychlost plazivých 
převodů je 123 m/h.

VÝKONNÝ  
A UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

S maximální zvedací silou 2150 kg, 
3 zadními a 2 středovými vnějšími 

hydraulickými okruhy hravě zvládnete 
ovládat velké množství nesených strojů.

DOBŘE VYBAVENÝ KOMPAKT
Vývodový hřídel nabízí dostatek točivého 

momentu pro rotační sekačky, sběrací 
lisy nebo rotační brány. Otáčky 540E setří 

palivo a slouží pro lehčí práce  
například v pícninách.

3.75 m

VYNIKAJÍCÍ 
OBRATNOST. 

Kompaktní konstrukce motoru  
a pohonného ústrojí s úhlem natočení 

předních kol až 55° dovolují poloměr  
otáčení pouze 3,75 metru.

ROZMĚRY STEYR KOMPAKT S

B

ROZMĚRY2) 	 4055	S	 4065	S
Min.: A délka/B šířka/C výška [mm] 
D rozvor [mm]

3,789/1,922/2,420 
2,102

HMOTNOST2) 	 4055	S	 4065	S
Min. hmotnost [kg] 2,800

2) se standardními pneumatikami

D

A

C

TeCHNiCkÉ	úDAje

MODeL

Počet válců / objem motoru [cm3] / přeplňování

MOTOR

PřevODOvkA

POHONNÉ	úSTROjí	A	říZeNí

vývODOvý	HříDeL

HYDRAuLiCký	SYSTÉM

STANDARDNí	PNeuMATikY

12 × 12 synchronizovaná – standard / na přání

Max. průtok hydraulického čerpadla / čerpadlo řízení [l/min]

Přední

Typ

Pohon všech kol

Max. točivý moment ECE R1201) při 1300 min-1 [Nm]

Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při 2300 min-1 [kW/koní]

20 × 20 s plazivými rychlostmi - standard / na přání

Max. zvedací kapacita [kg]

Zadní

Zadní vývodový hřídel s rychlostmi / na přání

Poloměr otáčení [mm]

Objem nádrže [l]

41/56

s mechanickým Synchroshuttle / s hydraulickým Powershuttle

s mechanickým Synchroshuttle / s hydraulickým Powershuttle

49/28

11.2R24 (280/85R24)

elektrohydraulické spínání

elektrohydraulické spínání s uzávěrkou diferenciálu

2,150

16.9R30 (420/85R30)

540 – 540E / 540 – 540E se závislostí na pojezdové rychlosti 540 – 540E / 540 – 540E se závislostí na pojezdové rychlosti

3,750

90

221

48/65

49/28

11.2R24 (280/85R24)

elektrohydraulické spínání

2,150

16.9R30 (420/85R30)

3,750

90

260

4055	S 4065	S

4 / 3200 / turbodmychadlem

1) Norma ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC

Váš prodejce:

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
 +420 519 402 285,  info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR.
www.agrics.cz



Investice, která 
má smysl:

Efektivní investice při nákupu, 
v provozu i údržbě

Nejvyšší míra komfortu, rovná 
podlaha kabiny, střešní okno, 
otevírací čelní a boční okna 

Pohodlné sedadlo spolujezdce 
s bezpečnostním pásem

Snadné použití:
integrovaný joystick  
pro čelní nakladač

Nízká výška (2420 mm) je 
ideální pro práci ve dvoře 
a v hospodářských staveních

Vysoce výkonný přeplňovaný 
motor o objemu 3,2 l a výkonech 
56 nebo 65 koní 

Synchronizované převodové 
ústrojí s 12 rychlostmi vpřed 
a vzad nebo 20 × 20 s plazivými 
rychlostmi

Rychlé a snadné manévrování 
s hydraulickým PowerShuttle

Lehký a snadno ovladatelný 
(hmotnost 2800 kg, poloměr 
otáčení 3,75 m)

Vzadu až 3 vnější hydraulické 
okruhy a na přání 2 středové 
hydraulické okruhy

Pohon všech kol  
do těžkého terénu

1

Servisní koncept Steyr: 
Kromě vysoké spolehlivosti Vašeho traktoru 
Kompakt S, se můžete těšit na kvalitní služby Steyr. 
Naši školení technici Vám pomohou se vším co budete 
potřebovat.  Totéž platí i o spolehlivosti originálních 
náhradních dílů Steyr, které jsou dostupné do 24 
hodin. Váš prodejce Steyr Vám rád zajistí výhodné 
financování Vašeho nového traktoru Kompakt S.

NAŠE PRÁCE. 
NAŠE SÍLA. 

NAŠ STEYR.
www.steyr.cz

Vstup 
do KOMPAKTNÍ 
třídy traktorů.
Steyr Kompakt S byl vyvinut společně s našimi 
zákazníky. Stejně jako legendární typy 80, 84, 
86 a série Steyr plus, které se používaly snad 
na každém statku. Nová série Kompakt S nabízí 
nejlepší výhled a optimální ovladatelnost.
Jakoukoliv práci zvládá lehce a ekonomicky 
s prostorností, spolehlivostí a výkonností, která je 
obvyklá spíše u větších traktorů. Kompakt S najde 
uplatnění u hospodářských zvířat, na pastvinách, 
na farmách, v horských oblastech, ve vinicích, 
v sadech  nebo u pěstitelů zeleniny. Velmi dobře 
se uplatní v komunálním použití jako traktor pro 
obec nebo pro údržbu areálu kolem větší firmy.
  
Bez ohledu na to, kde je Kompakt S používán, 
nastavuje nové standardy univerzálnosti. 

Dokonalý výhled po celý pracovní den2

Ergonomické uspořádání ovládacích prvků s pohodlným sedadlem spolujezdce1

Střešní okno – ideální pro práci s čelním nakladačem3

Komfort v kombinaci 
s výkonností

Hydraulický Powershuttle pro nejlepší manévrovatelnost5

Perfektní manipulace – vše v dosahu ruky a logicky umístněné4
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NÍZKÁ HMOTNOST, VYSOKÝ VÝKON

S poměrně nízkou hmotností 2800 kg, excelentní ovladatelností a vý-
konem nezapře Kompakt S skvělé vlastnosti pro horské s podhorské 
oblasti. Díky své univerzálnosti si výborně poradí na poli, v sadu, 
vinici nebo v zelinářství. Kompakt S je Váš spolehlivý pomocník.

OSVĚTLENÍ SHORA

Alternativní potkávací světla na stře-
še kabiny a dalších 6 pracovních 
světlometů promění noc v den. 
Velké střešní okno nabízí bezkon-
kurenční výhled na čelní nakladač 
i ve zvednuté pozici.


