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  Standard                 Na přání                 Není k dispozici               *) Dle legislativy Vaší země          1) ECE R120 koresponduje s normou ISO 14396 nebo 2000/25/EC nebo EG 97/68          2) Se standardními pneumatikami          3) Jiné pneumatiky k dispozici na vyžádání 

MODEL

MODEL PŘEVODOVKA

Synchronizovaná 
převodovka s reverzací 

směru

12 rychlostí vpřed a vzad

20 rychlostí vpřed
a 20 vzad (Kompakt S),

20 rychlostí vpřed
a 12 vzad (Kompakt)

s plazivými rychlostmi

Synchronizovaná 
převodovka

s PowerShuttle

12 rychlostí vpřed a vzad

20 rychlostí vpřed
a 20 vzad s plazivými 

rychlostmi

2 – stupňový PowerShift
a PowerShuttle

Jmenovitý výkon 
ECE R120 1)

[ kW/k ] 

Common Rail, 2 ventilový vznětový motor, turbodmychadlo s mezichladičem / emisní norma Tier 3B Přepínatelný  elektro-hydraulicky

Jmenovité otáčky 
motoru

[ min-1 ]

Max. točivý
moment 

ECE R1201) 
[Nm/min-1 ]

Zvýšení točivého 
momentu dle 

OECD
[%]

Objem motoru/
Počet válců 

[cm3]

Objem
palivové nádrže

[l]

Rychlost PTO
[ot./min.]

Při otáčkách motoru
[ot./min.]

Pojezdová
rychlost

PTO24 rychlostí
vpřed a vzad 540 540/540E 540/1 000

540/540E/
1 000

1 950 1 950/1 550 1˝950/1 950
1 950/1 550

1 950

4055 
KOMPAKT S

41 / 56 2 300 221 / 1 400 35 3 200 / 4 90

4065 
KOMPAKT S

48 / 65 2 300 260 / 1 400 35 3 200 / 4 90

4085 
KOMPAKT

63 / 86 2 300 351 / 1 500 34 3 400 / 4 115

4095 

KOMPAKT
73 / 99 2 300 407 / 1 500 34 3 400 / 4 115

4105 
KOMPAKT

79 / 107 2 300 444 / 1 500 35 3 400 / 4 115

MOTOR PTO

Mechanické
ovládání zadního

závěsu
(MHR) 

Elektronické
ovládání zadního

závěsu
(EHR)

Max. kapacita
Standard/Volitelně

[l/min-1]

Max. zvedací kapacita
/stálá zvedací kapacita

na konci ramen
zadního závěsu OECD

[kg]

Max. počet mechanických 
vnějších okruhů

zadních/středových

Elektrohydraulické
spínání
4 x 4

Úhel natočení kol
[°]

Standardní
pneumatiky

Pohotovostní hmotnost
[kg]

Maximální povolená 
hmotnost ve standardní 

výbavě
[kg]

Poloměr otáčení
[m]

Přední

Zadní

4055 
KOMPAKT S

48 / - 2 800 / 2 100 3 / 2
55° 14.9R20 2 800

Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče,
účinné vytápění a klimatizace, nejlepší výhled do všech stran, výfuk na sloupku A, nový design vytápění a větracího systému

pro nejvyšší úroveň komfortu, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světlometů,
konzola obsluhy na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.

3,75 16.9R30 4 800

4065 
KOMPAKT S

48 / - 2 800 / 2 100 3 / 2
55° 14.9R20 2 800

3,75 16.9R30 4 800

4085 
KOMPAKT pouze v kombinaci

s 24 x 24
48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2

55° 14.9R20–360/70R20 3 600

Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče,
odpružení kabiny, hladina hluku v kabině 76 dB (A), účinné vytápění, široké čelní sklo, nejlepší výhled do všech stran,

výfuk na sloupku A, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světel,
konzola operátora na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

4095 

KOMPAKT pouze v kombinaci
s 24 x 24

48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2
55° 14.9R20–360/70R20 3 600

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

4105 
KOMPAKT  pouze v kombinaci

s 24 x 24
48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2

55° 14.9R20–360/70R20 3 600

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

HYDRAULICKÝ SYSTÉM POHON 4x4 A ŘÍZENÍ PNEUMATIKY3) KABINAHMOTNOST*
S KABINOU 4x4
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Maximální výhody 
s minimálními
náklady
Nový Steyr Kompakt přináší revoluci v poměru nákladů a výnosů. 
Je lehký, snadno ovladatelný, fl exibilní a přitom vybavený osvěd-
čenými technologiemi velkých traktorů. Kompakt je ideálním 
strojem pro prakticky každou práci, od zemědělství, přes le-
snictví až po komunální využití. Optimální účinnost zajistí motory 
s 56 až 107 k a vynikající poměr výkonu k hmotnosti. díky své 
vynikající ovladatelnosti je třída Kompakt také optimální pro práci 
s čelním nakladačem jak uvnitř hospodářských budov, tak na 
dvoře. Nový Steyr Kompakt Vám nabízí maximální všestrannost, 
při nejnižších provozních nákladech. 

POHODlí PŘi PrÁCi. Nová, prostorná a pohodlná kabina s plochou podlahou 

je standardem u všech traktorů Kompakt a poskytuje výborné pracovní podmínky. 

díky optimalizovanému ergonomickému uspořádání ovládacích prvků, mohou být 

všechny funkce ovládány intuitivně a bezpečně. Výrazně lepší zvuková izolace 

snižuje hladinu hluku uvnitř kabiny. integrované střešní okno a dokonalá viditelnost 

z kabiny do všech stran rovněž nabízí ničím nerušený výhled na čelní nakladač,          

i když je zvednutý.

VÝKONNÝ TAHOUN. S ideálním poměrem výkonu k hmotnosti a nejnovější

generací robustních výkonných motorů Kompakt zvládne jakýkoliv úkol. Tyto tur-

bodieselové motory poskytují optimální výkon při současně snížené spotřebě pali-

va. Tři moderní převodovky, které jsou k dispozici s plazivými převody a PowerShut-

tle společně s elektrohydraulickým spínáním pohonu všech kol, zajišťují efektivní 

přenos síly hladce ke kolům. Zároveň je vždy dostatek energie pro pohon vývodové 

hřídele PTO. 

rObuSTní ZÁvĚS. díky zesílené konstrukci zadního závěsu a výkonnému sys-

tému mechanické (MHR) nebo elektronické regulace (eHR) má Kompakt zvedací 

kapacitu zadního tříbodového závěsu až 3 900 kg a Kompakt S  až 2 800 kg.

Naprosto
všestranný

Kompakt S s osvědčeným 4vál-
covým, turbodieselovým motorem 
o objemu 3,2 l

Model Kompakt s novým 3,4 l
4 válcovým turbodieselovým mo-
torem, elektronickým vstřikováním 
Common Rail a technologií 
ecotech

Moderní převodovka typu 12 x 
12 nebo 24 x 24, s reverzací pod 
zatížením PowerShuttle, Power-
Shift, PowerClutch a možností 
volby plazivé rychlosti

2 nebo 3 rychlostní PTO i s 
pohonem vývodového hřídele se 
závislostí na pojezdové rychlosti ve 
standardu

Výkonný hydraulický systém, 
ovládaný elektronicky nebo 
mechanicky

Komfortní kabina Steyr s plochou 
podlahou, optimálním
výhledem do všech směrů a po-
hodlným sedadlem spolujezdce

Ergonomický a uživatelsky 
příjemný koncept ovládání

Ú
VO

d



Komfortní a prostorná kabina s plochou podlahou Kompaktu S 
vychází z návrhu konstrukce určené pro velké traktory. Velké dveře 
na obou stranách Vám usnadní nastupování. Moderní ergono-
mie ovládacích prvků, pohodlná sedadla řidiče a spolujezdce, 
vynikající zvuková izolace a zdokonalený systém ventilace a kli-
matizace vytváří ideální podmínky pro každou práci. Naklápění 
předního, zadního a bočního okna, stejně jako střešního okna 
je ve standardu a zajišťuje maximální výhled ve všech směrech.

POCiT velkÉHO PrOSTOru. Rovná podlaha kabiny bez tunelu pro převodovku 

umožňuje mnohem snazší ovládání. Nastupování a vystupování z kabiny je nejen 

jednodušší, ale také plynulejší a bezpečnější. Velkorysé rozměry kabiny a vynikající 

výhled dává pocit prostoru, který obvykle máte pouze ve velkých traktorech.

CHYTrÉ OvlÁDACí PrvkY. ergonomické a intuitivní rozložení ovládacích prvků 

v kabině traktoru Steyr Kompakt Vám zajistí, že máte v každé chvíli nad strojem 

plnou kontrolu. Páka pro přepínání pohonu vpřed a vzad je integrována do sloupku 

řízení, takže použití je velice snadné.

PerFekTní PrACOvní kliMA. inovovaný systém cirkulace vzduchu pro 

vytápění, větrání a klimatizaci zajišťuje trvale příjemné klima. Mlžení oken je spolehlivě 

zabráněno, zajištěna je tedy co nejlepší viditelnost za všech povětrnostních pod-

mínek a venkovních teplot. Spolu s tím byla zlepšena zvuková izolace a řidič se 

spolujezdcem si tak mohou lépe užít pracovní prostředí, na které jsou zvyklí spíš 

z větších traktorů.

Pohodlná kabina
s  prvky velkých 
traktorů

Vše
pod kontrolou

Moderní pohodlná kabina
s plochou podlahou

Ergonomické rozložení ovládacích 
prvků a výhled 360°

Příjemné nastupování i vystupování 
na obě strany a perfektní pohodlí 
pro řidiče a spolujezdce

K dispozici také vzduchem 
odpružené otočné sedadlo řidiče

Zlepšená zvukotěsnost a nový
koncept ventilace pro ideální
pracovní klima

Polohovací střešní okno pro opti-
mální práci s čelním nakladačem

Vysoce výkonný systém
pracovního osvětlení

21
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POHODlí A beZPeČnOST. Kompakt nabízí dosud nevídaný stupeň pohodlí na 

sedadlech řidiče a spolujezdce. dolní části zad a bederní oblast jsou chráněny, 

a to i při dlouhém pracovním dni. Okno vybavené sluneční clonou zajišťuje díky 

perfektnímu výhledu pohodlný a bezpečný provoz nakladače. Vysoce výkonný sys-

tém pracovního osvětlení se světlomety zabudovanými ve střeše změní v případě 

potřeby noc v den, aby využití modelu Kompakt bylo ještě efektivnější.

5

6
Přístrojová deska se sklápí společně se sloupkem
volantu tak, aby vždy a za všech pracovních podmínek
byla v ideální poloze.

díky ergonomickému rozmístění všech ovládacích prvků
se v Kompaktu cítíte jako doma.

inovovaná ventilace vzduchu udržuje konzistentní klima
pro pohodlnou obsluhu.

Jak řidič, tak spolujezdec si užívají výhod komfortních 
sedadel a nejvyššího stupně bezpečnosti.

Kompakt je vybaven až 8 pracovními světly pro práci v noci.

Střešní okno se sluneční clonou dělá z Kompaktu ideální 
stroj pro čelní nakladač.

3

2

1

4

5

6



nová generace motorů
s technologií budoucnosti 
Potřebný výkon poskytují traktoru Kompakt S osvědčené turbodieselové 4válcové motory o objemu 
3,2 l a 56 až 65 k. Modely Kompakt S 86, 99 a 107 k jsou vybaveny 3,4 litrovými motory ecotech se 
vstřikováním Common rail, turbodmychadlem a mezichladičem. Tyto motory jsou vybaveny přímým 
elektronickým vstřikováním a jsou schopny udržet maximální výkon na konstantní úrovni mezi 1 900              
a 2 300 ot./min. Rychlost PTO je dokonale přizpůsobena křivce výkonu motoru tak, aby snadno zvládla 
práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

O 3,7 %  MÉnĚ PAlivA
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1

Nové srdce 
řady Kompakt 
ecotech

07HOSPODÁrnÉ MOTOrY. Motory vyvinuté pro traktory Kompakt S a Kompakt 

zaručují příznivý poměr výkonu k hmotnosti a velmi nízkou spotřebu paliva. Moderní 

systém čištění spalin na motorech ecotech (Kompakt 4085, 4095, 4105), zajišťuje 

v souladu s emisní normou stage iii B minimální emise znečišťujících látek. V dů- 

sledku toho Kompakt není jen velmi šetrný k životnímu prostředí, ale je také velmi 

hospodárný.

SPOleHlivý A nenÁrOČný nA ÚDrŽbu. Při vývoji nových motorů jsme se 

snažili o jejich maximální spolehlivost a zároveň jsme mysleli na pohodlí uživatelů. 

Motor se spustí i při velmi nízkých teplotách. Jeho pružné vlastnosti pro vysokou 

tahovou sílu poskytují působivý výkon za všech provozních podmínek. Všechny 

servisní body jsou lehce přístupné pro zajištění snadného čištění a údržby kdykoliv 

to bude třeba. Tyto motory jsou navrženy tak, aby přispěly k úspěchu Vašeho pod-

nikání den za dnem, rok za rokem.

PrODukTivní DíkY COMMOn rAil. Systém elektronického vstřikování paliva 

Common Rail zaručuje maximální výkon při nejnižší spotřebě paliva a stálý výkon     

v širokém rozsahu otáček motoru začínajících při 400 ot./min. Rychlost PTO je 

dokonale přizpůsobena výkonové křivce motoru. 

M
O

TO
R

 Hospodárné

 Produktivní

 nenáročné na údržbu

Srdce Kompaktu

Výkon motoru
od 56 do 107 koní

Převýšení točivého
momentu o 35 %

Extrémně ekonomický
a emisně čistý motor

Dlouhé servisní intervaly 600 h

Vysoká rentabilita
a snadná údržba

Kompakt S – osvědčený
4válcový motor
s objemem 3,2 l

Kompakt – nový přeplňovaný
4válcový motor o objemu 3,4 l
s technologii vstřikování
Common Rail

Snadná údržba: 
chladící jednotky můžete
při čištění vysunout

1

1. Power

2. Torque

Vý
ko

n 
[k

]

To
či

vý
 m

om
en

t [
Nm

]

Otáčky motoru [min-1]

Jmenovitá charakteristika motoru 4105 Kompakt

27 250

41 300

54 350

68 400

82 450

95

109

122

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 300

1

2

1. Výkon motoru

2. Točivý moment
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Převodovka a PTO  
pro optimální distribuci výkonu 
V závislosti na úkolu, máte na výběr ze tří vyspělých převodovek, které jsou k dispozici pro co nejúčinnější 
distribuci točivého momentu z motoru na kola a PTO. Od jednoduché převodovky 12 x 12 s reverzací až po 
2rychlostní přepínatelnou převodovku (24 x 24) s PowerClutch, čímž je ideálně pokryt každý požadavek 
na převod. Všechny modely Kompakt jsou k dispozici také s převodovkou s plazivými rychlostmi. Navíc 
všechny tyto převody nabízejí nejvyšší úroveň spolehlivosti a produktivity, které za normálních okolností 
nelze v této třídě považovat za samozřejmost.
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ZeSílenÉ nÁPrAvY PrO JeŠTĚ vĚTŠí výkOn A vYSOkOu nOSnOST.

Nejlepší modely Kompakt (4085, 4095, 4105) jsou vybaveny vpředu a vzadu ze-

sílenou nápravou Heavy duty (Hd). Tyto Hd nápravy jsou navrženy tak, aby bez 

větší námahy zvládly extrémně dlouhý provoz s nejvyšším přípustným celkovým 

zatížením více než 6 tun. Pro lepší trakci a ještě vyšší výkon v tahu mohou být 

dodána až 34“ široká zadní kola.  

PTO PrO kAŽDOu APlikACi. Všechny modely Kompakt S jsou vybaveny 2ry-

chlostním PTO s 540/540e ot./min. Výkonnější modely Kompakt (4085-4105) mají 

3rychlostní PTO s integrovaným systémem závislosti otáček vývodové hřídele 

na pojezdové rychlosti. Počet otáček vývodového hřídele je ideálně přizpůsoben 

výkonovým charakteristikám motoru. Na těchto modelech je PTO spínáno elektro-

hydraulicky. 

elektro-hydraulicky přepínatelné PTO běží standardně na 540 nebo 1 000 ot./min., 

zatímco otáčky vývodového hřídele odpovídají přesně otáčkám motoru pro max-

imální výkon. Nicméně, ekonomické rychlosti PTO 540e je dosaženo při pouhých 

1 550 otáčkách motoru za minutu. To je bod, ve kterém motor poskytuje nejvyšší 

točivý moment při nejnižší spotřebě paliva.

neJvYŠŠí MOŽný výkOn. Tři osvědčené převodovky, dvě s možností liána pře-

vodovky a jedna s 2rychlostním PowerShuttle. K dispozici v různých konfi guracích, 

které společně s Hd nápravami a velkými pneumatikami (až do 34”) poskytují ma-

ximální výkon.

09

Vybaven
k úspěchu

Výběr ze 3 převodových ústrojí

Převodovka 12 x 12 (20 x 12                  
s plazivými převody) s reverzí 
pro 30 nebo 40 km/h

Převodovka 12 x 12 (20 x 20                 
s plazivými rychlostmi) elektro-         
hydraulickým řazením pod
zatížením PowerShuttle
pro 30 nebo 40 km/h

Převodovka 24 x 24 HI-LO
s 3rychlostní odezvou na rychlost
řazení (pomalé, střední, rychlé)

Vybaven zesílenou nápravou vpředu
 a vzadu pro vyšší zatížení
(možné 34 “pneu) 

P
ř
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Zadní tlačítko PTO s funkcí modulovaného startu

Páka s volbou rychlosti PTO  1

2

2

1

1. Power

2. Torque

k N
m

min-1

Jmenovitá charakteristika motoru 4105 Kompakt

27 250

41 300

54 350

68 400

82 450

95

109

122

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2300

1. 540 E

2. 540/1000

1 2

Výběr ze 3 převodových ústrojí



10

Spolehlivý a výkonný hydraulický systém na novém Kompaktu je navržen pro ještě větší zvedací sílu. 
Modely Kompakt S jsou vybaveny robustní mechanickou regulaci závěsu (MHR), zatímco u modelů 
Kompakt si můžete vybrat mezi MHR a elektronickou regulací závěsu (eHR). Zadní závěs s přídavným 
externím hydraulickým válcem nabízí maximální nosnost až 3 900 kg.

H
yd
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K

a

Hydraulický systém Kompakt 
s ještě větší kapacitou 



Flexibilní PrůTOk výkOnu. S hydraulickým výkonem 48 l/min ve standardu 

pro modely Kompakt S, který poskytuje více než dostatečný výkon. Pokud však 

opravdu potřebujete víc, pak každý Kompakt může být vybaven vysoce výkonným 

čerpadlem o maximálním průtoku 64 l/min. Všechny modely Kompakt mohou být 

vzadu vybaveny až 3 vnějšími okruhy a rozdělovačem, takže je k dispozici celkem 

8 spojek. Ve středu lze namontovat další 2 ventily k ovládání čelního nakladače. 

Přesné ovládání hydrauliky zevnitř kabiny je zajištěno ergonomicky umístěným joy-

stickem. Samozřejmě, že hydrauliku lze také ovládat i mimo kabinu pomocí ovlá-

dacích prvků umístěných na zadních blatnících.

výkOnný ZÁvĚS. Všechny modely Kompakt s převodovkami 12 x 12, 20 x 12                                                   

nebo 20 x 20 jsou standardně vybaveny mechanickou regulací závěsu MHR. Rychlý 

zdvih a spouštění umožňuje tlačítko pro rychlé ovládání závěsu.

 

Modely Kompakt vybavené převodovkou 24 x 24 s 2stupňovou spojkou Power-

Clutch jsou standardně vybaveny elektrohydraulickou regulací závěsu eHR.

 

Modely Kompakt S mají maximální nosnost na 2 800 kg, zatímco silnější modely 

Kompakt zvednou až 3 900 kg.Pohyb vpřed
 
Odolný zadní tříbodový závěs

Mechanická regulace zadního 
tříbodového závěsu (MHR) 
s převodovkami 12 x 12 

elektrohydraulická regulace závěsu 
(eHR) s převodovkami 24 x 24 

Maximální nosnost až 3 900 kg
(Kompakt 4085, 4095 a 4105)
nebo až 2 800 kg na modelech
Kompakt S (4065S, 4075S)

Hydraulické čerpadlo 48 l/min
(vysoce výkonné čerpadlo 64l/min
také k dispozici)

až 8 zadních vnějších okruhů,
2 středové hydraulické okruhy

Čelní nakladač ovládaný pomocí
ergonomického joysticku v kabině 

eHR lze ovládat zvenku pomocí
ovládacích prvků na blatníku
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SYSTÉM elekTrOHYDrAuliCkÉHO ŘíZení. 
Modely s převodovkou 24 x 24 jsou ve standardu vybaveny pro maximální přesnost 
a pohodlí elektronickou regulací hydrauliky a senzory dolního zapojení.

SYSTÉM JeDnODuCHÉHO MeCHAniCkÉHO ZAPOJení. 
S výjimkou modelů vybavených převodovkami 24 x 24, jsou všechny traktory
Steyr k dispozici také s mechanickou regulací hydrauliky
s jednoduchou pákou pro snadné ovládání.

exTerní OvlÁDÁní zadního závěsu je standardem u modelů
s převodovkami 24 x 24.

1

3



Mimořádná obratnost umožňuje modelu KOMPaKT dostatečnou 
fl exibilitu, aby si poradil s jakoukoli prací. S poloměrem otáčení 
pouhých 3,75 m může Kompakt S manévrovat i v těch nejužších 
místech. Systém OptiStop automaticky sepne pohon všech kol 
4x4, jakmile jsou aktivovány oba brzdové pedály. Práce s pří-
věsem, zejména na strmých svazích, se tím ve výsledku stane 
mnohem bezpečnější. elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu 
zaručuje výbornou trakci za všech podmínek. díky hydraulické-
mu hydrogenerátoru, zůstává řízení lehké a přesné i při velkém 
zatížení. Volitelné kotoučové brzdy na předních nápravách posky-
tují mimořádný účinek a zvýšení bezpečnosti. 

ZvýŠenÁ kAPACiTA. Obě přední a zadní nápravy jsou vybaveny zesílenou kon-

strukcí Heavy duty. Tím je zvýšena nejvyšší povolená nosnost modelu Kompakt na     

6 200 kg. Kromě toho zadní zesílená náprava Hd umožňuje v případě potřeby montáž 

větších 34 palcových pneumatik (maximální rozměry 540/65R34 nebo 600/60R30).

lePŠí MAnÉvrOvATelnOST. S poloměrem otáčení pouhých 3,75 m (Kompakt S)

ušetříte čas při práci na dvoře, ve stáji i na souvrati.

vĚTŠí beZPeČnOST. Mokré kotoučové brzdy vždy poskytují dostatečný brzdný 

účinek i s těmi nejtěžšími náklady.

víCe POHODlí. elektrohydraulické ovládání 4x4 a uzávěrka diferenciálu jsou na 

ovládacím panelu vpravo.

12

Extrémní 
ovladatelnost

Poloměr otáčení traktoru Kompakt 
S jen pouhých 3,75 m 

Systém OptiStop 
pro větší bezpečnost

Elektrohydraulická uzávěrka
diferenciálu na přední a zadní nápravě

Posilovač řízení s jednoúčelovým
hydraulickým čerpadlem

Kotoučové brzdy dispozici
na přední nápravě

Pro větší zatížení jsou zesílené
nápravy Heavy Duty vpředu i vzadu 

k dispozici 34 “kola

Spolehlivost
v každém ohledu

P
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3.75 m Kompakt S

2

1

2

Mokré kotoučové brzdy poskytují dostatečný brzdný účinek.
i s těmi nejtěžšími náklady. 

elektrohydraulické ovládání 4x4 a uzávěrka diferenciálu jsou
na ovládacím panelu vpravo.

1



Spolehlivý
styl Steyr

Snadná denní údržba

Rychlé a jednoduché čištění 
chladiče a radiátoru klimatizace

Výborná dostupnost 
 míst údržby

Dlouhé intervaly výměny
motorového oleje
(600 provozních hodin)

Vynikající servis náhradních dílů.
Rozsáhlá zákaznická servisní síť

Profesionální personál 
zákaznického servisu
 
Profesionální fi nanční poradenství

Atraktivní nabídky leasingu
a pronájmu

Servisní koncept Steyr 
poskytuje vše, co kvalita
Steyr slibuje.

 Robustní
     hliníkové pouzdro

 Jasný, neoslňující
     4,3 palcový barevný displej

 Zaměřovací světelná lišta
     ukazující dráhu 15
    světelnými led diodami

 Podporuje přímou
     dráhu a rovné tvary

 Vysoce kvalitní GPS přijímač aG 15 

 Výstup signálu rychlosti k dispozici pro tažené stroje 

 Rychlá záměna mezi různými stroji

 Mapování a sběr údajů pomocí rozhraní uSB

Přesný
Produktivní
Ziskový

Naváděcí systém s eZ-Guide 250 light bar 

pomáhá snížit námahu řidiče, šetřit palivo, 

zkracuje pracovní dobu a zvyšuje zisk díky 

přesnému setí a zpracování. Tento profesionální 

naváděcí systém GPS pro všechny vozidla na 

Vaší farmě nabízí intuitivní uživatelské rozhraní 

a je okamžitě připraven k akci. Vybalte z kra-

bice, nainstalujte do kabiny a jste připraveni na 

přesné zemědělství! 

     hliníkové pouzdro

 Jasný, neoslňující
     4,3 palcový barevný displej

 Zaměřovací světelná lišta
     ukazující dráhu 15
    světelnými led diodami

 Podporuje přímou
     dráhu a rovné tvary

 Vysoce kvalitní GPS přijímač aG 15 

vAŠe PŘíMÁ linkA nA ODbOrníkY STeYr S-TeCH 
Pro jakékoliv dotazy týkající se použití, nastavení a oblasti použití. 
S radostí Vám pomůžeme!

CenTruM PODPOrY 
0800 080056

Steyr S-Tech nabízí jednoduché
řešení s řadou Kompakt pro GPS                                                                       
technologii asistovaného přesné-
ho zemědělství.
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Kompakt na první pohled

rOZMĚrY STeYr kOMPAkT S A˝kOMPAkT: údaje o modelu

výkOn MOTOru STeYr 4105 kOMPAkT výkOnOvý DiAGrAM 
STeYr 4105 kOMPAkT

1 Max. výkon při 1 800 min-1 = 79 kW (107 k)

2 Jmenovitý výkon při 2 300 min-1 = 79 kW (107 k)

3 Max. točivý moment při 1 500 min-1 = 444 Nm

Motory Kompakt ECOTECH
s plným navýšením
točivého momentu

až 35 %!

ROZMĚRY1) 4055 KOMPAKT S 4065 KOMPAKT S 4085 KOMPAKT 4095 KOMPAKT 4105 KOMPAKT
Max.: A délka/B šířka/C výška 
[mm] 
D rozvor
E šířka stopy přední/zadní 
F min. světlost 
G výška od středu zadní nápravy    
   k horní hraně střechy [mm]

4 001/1 922/2 459 

2 102
1 545/1 518 

351
1 784

4 243/1 923/2 559 

2 258
1 637/1 527 

400
1 859

1) se standardními pneumatikami

D

A

C

B

E

F

G

točivého momentu

35 %! 27

41

54

68

82

95

109

122
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NÁŠ PŘÍNOS. NAŠE BUDOUCNOST. 
NÁŠ STEYR.

  Standard                 Na přání                 Není k dispozici               *) Dle legislativy Vaší země          1) ECE R120 koresponduje s normou ISO 14396 nebo 2000/25/EC nebo EG 97/68          2) Se standardními pneumatikami          3) Jiné pneumatiky k dispozici na vyžádání 

MODEL

MODEL PŘEVODOVKA

Synchronizovaná 
převodovka s reverzací 

směru

12 rychlostí vpřed a vzad

20 rychlostí vpřed
a 20 vzad (Kompakt S),

20 rychlostí vpřed
a 12 vzad (Kompakt)

s plazivými rychlostmi

Synchronizovaná 
převodovka

s PowerShuttle

12 rychlostí vpřed a vzad

20 rychlostí vpřed
a 20 vzad s plazivými 

rychlostmi

2 – stupňový PowerShift
a PowerShuttle

Jmenovitý výkon 
ECE R120 1)

[ kW/k ] 

Common Rail, 2 ventilový vznětový motor, turbodmychadlo s mezichladičem / emisní norma Tier 3B Přepínatelný  elektro-hydraulicky

Jmenovité otáčky 
motoru

[ min-1 ]

Max. točivý
moment 

ECE R1201) 
[Nm/min-1 ]

Zvýšení točivého 
momentu dle 

OECD
[%]

Objem motoru/
Počet válců 

[cm3]

Objem
palivové nádrže

[l]

Rychlost PTO
[ot./min.]

Při otáčkách motoru
[ot./min.]

Pojezdová
rychlost

PTO24 rychlostí
vpřed a vzad 540 540/540E 540/1 000

540/540E/
1 000

1 950 1 950/1 550 1˝950/1 950
1 950/1 550

1 950

4055 
KOMPAKT S

41 / 56 2 300 221 / 1 400 35 3 200 / 4 90

4065 
KOMPAKT S

48 / 65 2 300 260 / 1 400 35 3 200 / 4 90

4085 
KOMPAKT

63 / 86 2 300 351 / 1 500 34 3 400 / 4 115

4095 

KOMPAKT
73 / 99 2 300 407 / 1 500 34 3 400 / 4 115

4105 
KOMPAKT

79 / 107 2 300 444 / 1 500 35 3 400 / 4 115

MOTOR PTO

Mechanické
ovládání zadního

závěsu
(MHR) 

Elektronické
ovládání zadního

závěsu
(EHR)

Max. kapacita
Standard/Volitelně

[l/min-1]

Max. zvedací kapacita
/stálá zvedací kapacita

na konci ramen
zadního závěsu OECD

[kg]

Max. počet mechanických 
vnějších okruhů

zadních/středových

Elektrohydraulické
spínání
4 x 4

Úhel natočení kol
[°]

Standardní
pneumatiky

Pohotovostní hmotnost
[kg]

Maximální povolená 
hmotnost ve standardní 

výbavě
[kg]

Poloměr otáčení
[m]

Přední

Zadní

4055 
KOMPAKT S

48 / - 2 800 / 2 100 3 / 2
55° 14.9R20 2 800

Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče,
účinné vytápění a klimatizace, nejlepší výhled do všech stran, výfuk na sloupku A, nový design vytápění a větracího systému

pro nejvyšší úroveň komfortu, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světlometů,
konzola obsluhy na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.

3,75 16.9R30 4 800

4065 
KOMPAKT S

48 / - 2 800 / 2 100 3 / 2
55° 14.9R20 2 800

3,75 16.9R30 4 800

4085 
KOMPAKT pouze v kombinaci

s 24 x 24
48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2

55° 14.9R20–360/70R20 3 600

Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče,
odpružení kabiny, hladina hluku v kabině 76 dB (A), účinné vytápění, široké čelní sklo, nejlepší výhled do všech stran,

výfuk na sloupku A, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světel,
konzola operátora na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

4095 

KOMPAKT pouze v kombinaci
s 24 x 24

48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2
55° 14.9R20–360/70R20 3 600

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

4105 
KOMPAKT  pouze v kombinaci

s 24 x 24
48 / 64 3 900 / 3 200 3 / 2

55° 14.9R20–360/70R20 3 600

5,3 16.9R30–420/70R30 6 200

HYDRAULICKÝ SYSTÉM POHON 4x4 A ŘÍZENÍ PNEUMATIKY3) KABINAHMOTNOST*
S KABINOU 4x4

03

04 – 05

06 – 07

08 – 09

10 – 11

12

13

14 – 16

ÚVOD

KABINA A OVLÁDÁNÍ

MOTOR

PŘEVODOVKA A PTO

HYDRAULIKA

PODVOZEK

S-TECH A SERVIS

TECHNICKÁ DATA

KABINA A OVLÁDÁNÍ
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