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HLAVNÍ VÝHODY  
MULTI

Zcela nový motor o objemu 3,4 l 
s technologií Common Rail

Vysoký výkon, nízká spotřeba 
paliva

Nový motor je šetrný k životnímu 
prostředí a plní přísnou emisní 
normu TIER 3B

Nová převodovka s 32 stupni 
vpřed a vzad s režimem ECO, 
rychlost 40 km/h při 1750 min-1

4 stupně řazené pod zatížením, 
s Powerclutch a Powershuttle

Nový vzhled kabiny s nízkou
hladinou hluku 72 dB(A)

Velké střešní okno pro práci 
s čelním nakladačem

Komfortní sedadlo spolujezdce

Vysoká zvedací síla ramen a silný 
vývodový hřídel

Elektrohydraulicky zapínatelné 
uzávěrky diferenciálu

Nízké těžiště traktoru pro práci 
v horských terénech

Kompaktní a obratný

Vyvinutý a vyrobený v Rakousku
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Universální génius 
vyrobený
v Rakousku.
Nový model Steyr Multi ecotech splňuje všechny požadavky, 
které lze očekávat od moderního, univerzálního traktoru 
pro široké uplatnění. Traktor Steyr Multi byl vyvinut a vyrábí 
se v St. Valentinu v Rakousku. Vyznačuje se motorem 
s vysokým převýšením točivého momentu a nízkou 
spotřebou paliva, optimalizovanou převodovkou a nízkým 
těžištěm. Systém Powerclutch a Powershuttle se výborně 
hodí pro práci s čelním nakladačem. Nová kabina modelu 
Multi zajišťuje prvotřídní komfort v ergonomicky řešeném 
prostoru. Traktory Multi se nabízí s výkonem motoru od 99 
do 114 koní, který plně uspokojí vaše potřeby při práci 
v horách, kopcovitém terénu, lesnictví, komunální práci 
a hlavně zemědělství. Steyr Multi je ideální pracovník pro 
Váš dlouhodobý úspěch. 



Nově vyvinutá kabina dělá i ten nejdelší pracovní den 
potěšením. Bez ohledu na terén a polní podmínky nabízí 
nová kabina Multi maximální úroveň pohodlí a bezpečnost. 
Stejně jako řady Kompakt, Profi  a CVT i podlaha kabiny 
Multi je zcela rovná a nabízí neomezenou volnost pohybu. 
Kabina je přístupná z obou stran a to také přispívá k vyšší 
produktivitě na menších farmách.

Multi-komfortní
kabina
s nejlepším výhledem

Kabina Multi

Nízká hladina hluku, pouze 72 dB (A)

Optimální výhled na všechny
pracovní stroje 

Zvětšené čelní okno a jedinečné 
velké střešní okno pro práci
s čelním nakladačem

Komfortní sedadlo řidiče
i spolujezdce

Snadný přístup z obou stran

Svoboda pohybu díky velkorysému 
prostoru a rovné podlaze

Integrované pracovní světlomety 
promění noc v den

Optimalizované pracovní prostředí 
díky novému konceptu topení
a ventilace
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PROSKLENÍ KOLEM DOKOLA A VELKÉ STŘEŠNÍ OKNO. Jednou z klíčo-

vých vlastností je dokonalý výhled do všech stran. Boční okna jsou přerušena 

pouze úzkými sloupky a výsledkem je výhled 360 stupňů kolem dokola. Díky 

velkému prosklení a střešnímu oknu je sluneční clona rozdělena na dvě menší,

které pak dokonale ochrání řidiče před sluncem. S kabinou traktoru Multi

přesně vidíte na každé nářadí, které obsluhujete. Máte dokonalý přehled 

o nářadí v jakékoliv pozici, ať už manipulujete nízko nebo nakládáte s lopatou 

ve výšce.

POHODLNĚ A BEZPEČNĚ. Žádný pracovní den není tak dlouhý, když máte 

k dispozici v Multi ergonomicky optimalizované sedadlo řidiče a nadstan-

dardně komfortní sedadlo spolujezdce. Příkladně je řešeno rozmístění ovlá-

dacích prvků. Pracovní světlomety jsou integrovány do konstrukce kabiny 

a vytváří dokonalé osvětlení pro práci za soumraku i večer.

POZITIVNÍ ZMĚNA KLIMATU. Nově vyvinutý systém větrání, topení a klima-

tizace je navržen pro ideální pracovní podmínky po celý den. Optimalizovaná 

je i protihluková izolace kabiny Multi, která udržuje hladinu hluku na velmi 

nízké úrovni, pouhých 72 dB(A), což také přispívá ke zmírnění únavy řidiče. 

1

2

Perfektní osvětlení pro práci v noci.

Sedadlo řidiče a spolujezdce je prostorné, pohodlné a ergonomické.

2

1



Perfektní pracovní prostředí musí nabídnout více než jen nejlepší úroveň pohodlí a bezpečnosti. 
Systém logického ovládání Multicontroller zajišťuje vysokou míru výkonnosti a produktivity 
práce. Konstruktéři ze St. Valentinu ho společně se zemědělci navrhnuli do posledního detailu. 
Multicontroller tak přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu, která v této třídě není vůbec 
běžná. Vychází právě z know how velkých traktorů STEYR.
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Multicontroller
vkládá všechno do jedné ruky.

Klíčové funkce ovládání:

2 paměti otáček motoru

Powerclutch
elektronické ovládání spojky

Ovládání tříbodového závěsu

Spínač automatického
řazení převodovky

Reverzace pod zatížením
vpřed/vzad

Manuální řazení čtyř stupňů
pod zatížením 

Elektronické ovládání dvou
vnějších okruhů hydrauliky



MULTICONTROLLER. Stejně jako předchozí řada Steyr 9000 MT i nové Multi 

nabízí  Multicontroller, který sdružuje ovládání všech důležitých funkcí poho-

dlně a rychle na dosah. Multicontroller je umístěn na páce řazení synchro-

nizovaných stupňů. Do Multicontrolleru jsou integrovány všechny důležité 

funkce: Powershuttle, Powershift, Powerclutch, zvedání a spouštění tříbodo-

vého závěsu, ovládání hydraulických okruhů, přepínání konstantních otáček 

motoru. Multicontroller tak přispívá k rychlému a bezpečnému ovládání do-

slova pomocí jediného prstu. Řidič není zbytečně rozptylován nepřirozenými 

pohyby těla a rukou a může se plně soustředit na vykonávanou práci. 

JASNÝ PŘEHLED. Na přehledném, ergonomicky uspořádaném místě řidi-

če se budete cítit od prvního dne jako doma. Včetně Multicontrolleru jsou 

všechny prvky snadno po ruce. Přístrojová deska zobrazuje všechny důležité 

parametry pro práci a obsahuje i výkonnostní monitor. Pro dobrou viditel-

nost se sklápí spolu se sloupkem řízení. Změnu směru jízdy pod zatížením 

PowerShuttle můžete učinit pomocí tlačítka na Multicontrolleru a nebo také 

reverzační pákou pod volantem. Toto řešení je velice výhodné při práci s čel-

ním nakladačem. Řidič si může sám podle vykonávané práce vybrat, který typ 

ovládání je pro něj výhodnější.

Ovládání Multi

Nové a vylepšené ergonomické 
ovládání

Ovládání je logicky seskupené

Multicontroller pro intuitivní
ovládání
- Reverzace pod zatížením
 Powershuttle
- Elektronicky ovládaná spojka
 Powerclutch
- Tlačítka pro řazení pod zatížením
- Elektro-hydraulické ovládání
 hydraulických okruhů
- Rychlé zvedání a spouštění
 zadního tříbodového závěsu
- Nastavení konstantních otáček
 motoru
- Tlačítko pro zapnutí
 automatického řazení
 pod zatížením

Přístrojová deska poskytuje jasný 
přehled a naklápí se společně
s volantem



O 6 % MÉNĚ PALIVA

Technologie motorů
s náskokem před budoucností.
Traktory Multi používají turbodieselové motory s vysokotlakým vstřikovacím systémem Common 
Rail, které nastavují nové standardy v tahovém výkonu, elasticitě, úspornosti a šetrnosti 
k životnímu prostředí. Nejnovější technologie motorů ecotech v porovnání s konvenčním 
dieselovým motorem poskytuje vyšší výkon při výrazně redukované spotřebě paliva a o 90% 
nižšími emisemi oxidu dusíku. Současně se motory traktorů Multi vyznačují velkým točivým 
momentem, konstantním výkonem v širokém pásmu otáček a excelentní provozní spolehlivostí. 
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NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE. Dle vašich potřeb si můžete vybrat 

ze 3 modelů s různým točivým momentem a výkonem. Multi 4095 o výkonu 

99 koní a maximálním točivým momentem 407 Nm, model Multi 4105 o vý-

konu 107 koní a točivým momentem 444 Nm a nejvýkonnější model Multi 

4115 o maximálním výkonu 114 koní a točivým momentem 457 Nm. Objem 

moderního motoru modelu Multi je 3,4 l, jedná se o čtyřválcový přeplňova-

ný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu a s precizním vysokotlakým 

vstřikovacím systémem Common Rail. Typickou vlastností těchto motorů je 

razantní nástup výkonu a točivého momentu, to zaručuje vynikající zrychlení 

při přepravě a vysokou tahovou sílu při práci na poli i v nízkých otáčkách. 

Další výhodou je vysoký výkon na vývodovém hřídeli a výkonný hydraulický 

systém. Chladič s novou technologií má jemné mřížkování pro dokonalý od-

vod tepla i při extrémním zatěžování. Pro studené starty je motor vybaven 

předehřevem nasávaného vzduchu.

ČISTÁ EFEKTIVITA S TECHNOLOGIÍ ECOTECH. Výborný výkon je známkou 

dokonalého spalování motorů Steyr ecotech a klíčem k optimálnímu využití 

paliva a nízkých emisí. Tento fakt je docílen částečnou recirkulací výfukových 

plynů, které se chladí přes výměník a přivádějí zpět do sání.  Rychlé ochlazení 

výfukových plynů zabraňuje oxidaci molekul paliva, umožňuje efektivní spalo-

vání při nižších teplotách hoření a snižuje tvorbu oxidů dusíku.  Díky systému  

ecotech traktory Multi nejenom splňují přísnou emisní normu TIER IIIB, ale 

jsou zároveň čistým řešením v každém ohledu.

SPOLEHLIVOST V POHYBU. Robustní vznětové motory Multi nejsou navr-

ženy pouze pro výkon, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí, ale 

jsou konstruovány pro dlouhou životnost a spolehlivost.  Intervaly údržby 

jsou výrobcem stanoveny na výhodných 600 hodin provozu. To výrazně šetří 

náklady na servis a čas. Všechny součásti, které vyžadují denní kontrolu, jsou 

snadno přístupné a nemusíte nic složitě odstraňovat pomocí nářadí. Kapota 

se zvedá s pomocí plyno-kapalinové vzpěry a snadno se tak dostanete k měrce 

motorového oleje nebo ke kontrole napnutí klínového řemenu.

Motory Multi

Moderní 4 válcový přeplňovaný 
motor s mezichladičem
a s vysokotlakým systémem 
vstřikování Common Rail

Motor o objemu 3,4 l a výkonech 
99, 107 a 114 koní

Pro plnění emisních limitů se 
používá systém ecotech s chla-
zeným EGR ventilem pro větší 
efektivitu a snížení produkce NOx

Splňuje emisní normu TIER IIIB

Extrémně odolný a spolehlivý

Mimořádně široký rozsah otáček 
s konstantním výkonem

Dlouhé servisní intervaly 600 h

Výborný přístup k denní kontrole, 
čistění a údržbě
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High-tech 
pro všestranné
použití.

 Hospodárný

 Produktivní

 Se snadnou údržbou

Pomocí ovladačů ECO režim, si může obsluha lehce nastavit rozsah otáček,
v kterých bude motor pracovat s nejlepší měrnou spotřebou a maximálním
točivým momentem.

2

Chladiče jsou snadno vysouvatelné pro snadné čištění.1

(k
)

(N
m

)

(min-1)

Charakteristika motoru Multi 4115

27 250

41 300

54 350

68 400

82 450

50095

109

122

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

1. Výkon

2. Točivý moment

1

2
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Převodovka a vývodový hřídel
inteligentní ruku v ruce.
Nová, vysoce účinná převodovka byla speciálně a exkluzivně navržena pro Steyr Multi, aby 
dokázala přenášet konstantní výkon motorů ecotech na hnací ústrojí a na vývodový hřídel. 
Perfektní přizpůsobení výkonové křivce motoru, automatické spínání pohonu 4WD a uzávěrek 
diferenciálu, to vše je garancí optimálního přenosu výkonu za všech podmínek a v jakémkoliv 
terénu. 
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ZAMĚŘENO NA PRODUKTIVITU. Robustní a odolná převodovka s 32 pře-

vodovými stupni vpřed a vzad s reverzací pod zatížením a se 4 stupňovým 

řazením pod zatížením, funkcí Speedmatching umožňuje precizní změnu 

rychlosti a směru jízdy pouhým stiskem tlačítka. Funkce ovládání spojky 

Powerclutch tlačítkem je integrována do páky Multicotroller zajišťuje poho-

dlné řazení skupiny bez nutnosti sešlápnutí spojkového pedálu. S výhodou 

lze tuto pohodlnou funkci využívat při jízdě ve svahu, při práci na poli nebo 

tahání těžkých přívěsů. S pomocí moderní Eco převodovky, která dosahuje 

maximální rychlosti 40 km/h už při otáčkách 1750 min-1 výrazně ušetříte při 

dopravě s přívěsem nebo i jen pouhé cestě domů. 

PŘESNÁ, ROBUSTNÍ A ODOLNÁ. Nová převodovka je dimenzovaná pro 

odolnost při nejvyšším namáhání po dobu mnoha tisíc hodin provozu s řa-

zením hladkým jako od prvního dne. Skříň převodovky je ze speciální vysoko 

pevnostní litiny a všechna ozubená kola a ložiska jsou mazána tlakově pokro-

čilým systémem, aby byla zajištěna extrémní odolnost a dlouhá životnost.

MULTIFUNKČNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL. V souladu s celou konstrukcí trak-

toru Multi je i vývodový hřídel navržen optimálně pro tento fl exibilní a agilní 

traktor. Pro tuto třídu traktorů disponuje nadstandardním počtem čtyř rych-

lostí. 540/1000 ot./min a ke každé rychlosti je k dispozici také režim Eco, 

se kterým je možné uspořit nemalé množství paliva. Režim otáček Eco je 

dosahován při 1500 min-1 otáčkách motoru, v oblasti maximálního točivého 

momentu a nejnižší měrné spotřebě paliva. Normální režim vývodového 

hřídele pro pohon výkonově náročného nářadí je přesně navržen do oblasti 

maximálního výkonu motoru při 1900 min-1. Toto je chytré řešení, které řada 

ostatních traktorů nenabízí. Celá převodovka nabízí optimální dělení výkonu 

mezi nápravy, vývodový hřídel tak, aby při každé práci nabízel traktor Multi 

maximální produktivitu pro minimální čas a náklady.
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Snadné ovládání: Se Steyr Multicontroller můžete pohodlně ovládat Powershift s automatickým řazením,
Powershuttle a spojku Powerclutch stejně jako zadní a přední tříbodový závěs, elektrické vnější okruhy
a přepínat konstantní otáčky motoru.

2

Dokonalé řešení: přední vývodový hřídel a přední tříbodový závěs 
pro současné použití a vyšší produktivitu.

1

Řízení vývodového hřídele: pro větší pohodlí můžete naprogramovat spínání
a vypínání vývodového hřídele dle polohy zadního tříbodového závěsu.

3

1

2 3

Multi funkční
přenos výkonu

Převodovka 32 x 32 ECO jako náš 
standard dosahuje 40 km/h už při 
1.750 ot./min

4° Powershift s reverzací pod 
zatížením PowerShuttle 

Elektrohydraulické spínání pohonu 
přední nápravy a uzávěrky
diferenciálu s automatikou

4 rychlostní vývodový hřídel 
540/540E/1000/1000E, dosahuje 
normální otáček v oblasti
maximálním výkonu 1850 min-1,
Eco otáček se dosahuje při 
úsporných 1550 min-1 motoru

Nejvyšší možnost fl exibility
– v možnosti rozdělení výkonu
na pojezd, vývodový hřídel
a hydraulický systém

(k
)

(N
m

)

(min-1)

Výkonová charakteristika Multi 4115

27 250

41 300

54 350

68 400

82 450

50095

109

122

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

1

2

BA

A. 540E/1.000E

B. 540/1.000

1. Výkon

2. Točivý moment
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Hydraulický systém
dokonalý v celém rozsahu.
Zadní tříbodový závěs a hydraulický systém těží z mnohaletých zkušeností a vyhoví nárokům 
všech pracovních strojů. Standardně má elektronickou regulaci EHR a vysokou nosnost až 
5600 kg. V zadní části máte k dispozici až 4 vnější hydraulické okruhy s osmi rychlospojkami. 
Přímo z kabiny lze nastavit průtoky a časování u dvou zadních vnějších okruhů. Na přání lze Multi 
vybavit středovými okruhy s mechanickým nebo špičkovým elektrickým ovládáním joystickem 
přímo na loketní opěrce, například pro čelní nakladač. Pro pohodlné zapojování přípojných strojů 
je na obou blatnících připraveno ovládání zadního tříbodového závěsu, PTO.



MAXIMÁLNÍ ZVEDACÍ KAPACITA. Standardní výbavou je zubové čerpadlo 

s průtokem až 60 l/min. Top výbavou pro náročné pracovní stroje je axiální 

hydraulické čerpadlo HI-FLOW s průtokem až 100 l/min. Jeho velkou před-

ností je možnost snížení spotřeby paliva v okamžiku, kdy není potřeba tlakový 

olej a možnost dosahovat potřebného průtoku oleje už při nižších otáčkách 

motoru. Zadní tříbodový závěs se zvedacími písty o průměru 80 mm je silný 

a robustní už na první pohled. Jeho maximální zvedací síla dosahuje opravdu 

úctyhodných 5600 kg.

IDEÁLNÍ PRO PRÁCI S ČELNÍM NAKLADAČEM. Pro tuto práci je Multi 

skvěle vybaven. Můžete ho ovládat mechanicky nebo si zvolit špičkovou va-

riantu elektrického ovládání joystickem umístěným přímo na loketní opěrce. 

NEZÁVISLÁ PRACOVNÍ HYDRAULIKA. Pro individuální přání každého zá-

kazníka, může být traktor Multi vybaven různými hydraulickými systémy. Mů-

žete si vybrat mezi hydraulickým systémem s otevřeným středem a kontinu-

álním průtokem nebo s uzavřeným středem a proměnným průtokem. Multi 

má zároveň pro vyšší bezpečnost oddělenou olejovou náplň pro hydrauliku 

a převodovku. Hlavní hydraulický systém pracuje nezávisle na servořízení, 

které je napájeno z vlastního čerpadla. To zabezpečuje bezpečné a komfortní 

řízení při jakékoliv práci.

Multi hydraulika
 
Elektronická regulace robustního 
tříbodového závěsu

Na přání axiální hydraulické čerpadlo
(CCLS) s proměnným průtokem
až 100 l/min, které šetří palivo

Standardní hydraulické čerpadlo 
(OCLS) s průtokem 60 l/min

Až 4 hydraulické okruhy
s 8 rychlospojkami vzadu

Na přání 2 středové vnější okruhy
– mechanické nebo elektrické

Maximální zvedací síla 5600 kg

Zvedací síla v plném rozsahu 4100 kg
(OCLS) nebo 4700 kg (CCLS)*

Ideální pro práci s čelním nakladačem

Maximální zvedací síla předních
ramen je 2250 kg

Nezávislé okruhy pro řízení a pracovní 
hydraulický systém

Intuitivní systém ovládání čelního 
nakladače s mechanickým joystickem 
nebo elektronické ovládání pomocí 
joysticku na loketní opěrce

Dynamické tlumení kmitů 
tříbodového závěsu pro vyšší
pojezdovou rychlost s neseným 
nářadím

Automatika spínání PTO dle polohy
ramen zadního TBZ

Ovládání tříbodového závěsu
na zadních blatnících spolu s PTO 
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Všechny modely Multi jsou pro maximální přesnost a pohodlí
vybaveny hydraulickým systémem s elektronickou regulací.

1

* zvedací kapacita dle normy OECD 610 mm za kulovými koncovkami – standardní OCLS/na přání CCLS
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Elektronická regulace EHR zadního tříbodového závěsu přináší 
přesné a komfortní ovládání. Dynamický systém tlumení kmitů 
Ride Control automaticky stabilizuje nesené nářadí do klidové po-
zice i při vysoké pojezdové rychlosti na nerovném terénu.

RYCHLEJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ PŘIPOJOVANÍ STROJŮ díky univerzální konfi guraci 

zadního tříbodového závěsu. Standardem jsou rychloupínací koncovky na spodních 

ramenech tříbodového závěsu, které spoří čas a umožňují zapojování nářadí přímo 

z kabiny. Externí spínače na blatnících zajišťují pomalé zvedání a spouštění závěs-

ného zařízení pro pohodlné zapojení. Na přání je možné dodat Multi se spodními 

rameny kategorie 3. Snadno tak zapojíte stroj, se kterým pracují i vaše větší traktory.

BEZPEČNÝ PROVOZ ZA VŠECH TERÉNNÍCH PODMÍNEK díky automatickým sta-

bilizátorům spodních ramen. To zabezpečuje bezpečnost na strmých svazích nebo 

při práci s větším závěsným zařízením.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM S LOAD-SENSINGEM. Na přání lze objednat hydraulický 

systém s maximálním průtokem až 100 l/min s proměnným průtokem, který snižuje 

spotřebu paliva.

EHR a tlumení kmitů 

pro vyšší komfort a bezpečnost.

Joystick je ideální pro práci s čelním nakladačem.1

Na dosah ruky: ovládací prvky na obou zadních blatnících.2



2

Na silnici

V pícninách při přípavě senáže

Při orbě – Multi je charakteristický
vysokou efektivitou za každých 
podmínek

1

3

Multi-talent 
v každé situaci
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OVLADATELNÝ A VŠESTRANNÝ. S úhlem natočení kol 55° a poloměrem 

otáčení pouhých 4,2 se Multi hravě otočí i v těch nejtěsnějších prostorech. 

Odolné, robustní nápravy s pohonem všech kol 4WD pro nejlepší trakci 

na každém terénu. Elektrohydraulické spínání uzávěrky zadního diferenciálu 

lze spínat společně s uzávěrkou přední nápravy.

PŘIPRAVEN PRO JAKÝKOLIV ÚKOL. Vysoká možnost užitečného zatížení 

až 3000 kg při pohotovostní hmotnosti pouze 4500 kg, činí traktor Multi vel-

mi univerzální pro široké využití. S volitelným předním závažím má traktor 

Multi rovnoměrné rozložení hmotnosti 50/50 mezi obě nápravy. Díky tomu je 

možné zvedat i opravdu velmi těžké pracovní stroje. Standardem pro Českou 

a Slovenskou republiku jsou jedno a dvouokruhové brzdy. Pro práci na sva-

zích je ideální si zvolit přední brzděnou nápravu. Steyr Multi je díky přesnému 

řízení, bezpečným a silným brzdám, odolnému pohonu všech kol zárukou 

spolehlivého plnění všech náročných úkolů po celý rok.

Každý traktor série Multi byl vyvíjen s jasným cílem přenést 
veškerou sílu - efektivně, spolehlivě a bezpečně na zem. 
Toho bylo dosaženo pomocí nové generace motorů, převo-
dovky, hnacího ústrojí, řízení a brzd. Výsledem snažení je, 
že Multi poskytuje vše, co uživatelé přejí: co nejvyšší pro-
duktivitu, skvělou ovladatelnost a všestrannost. Optimalizo-
vaný podvozek nechá vyniknout svoje přednosti na polích, 
v horách, v lese i na farmě a v komunálním nasazení.

Všestrannost
jakou můžete zažít
jen s novým Multi.

4.2 m



Traktory Steyr jsou určeny pro tisíce hodin tvrdé práce. Nejdůležitějším fak-

torem je proto rychlá a kvalitní údržba. Díky snadné dostupnosti jednotlivých 

servisních míst je každodenní údržba snadno proveditelná.

Vynikající kvalita všech komponentů je zárukou nízkých nákladů na údržbu 

a servis jako například prodloužené servisní intervaly motoru na 600 hodin

– jednoznačně nejdelší na trhu.

Steyr
servisní koncept
přináší kvalitu
bez kompromisů.

www.steyr.cz
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Spolehlivý styl 
Steyr

Všechna místa údržby jsou
snadno dostupná

Rychlé a snadné čistění
chladičů a klimatizace

Snadné denní prohlídky

Kapotu motoru lze otevřít
i s připojeným příslušenstvím

Dlouhé intervaly výměny oleje
v motoru (600 hodin provozu)

Rozsáhlá servisní síť Steyr

Profesionální fi nanční
poradenství

Vynikající dodávka náhradních
dílů

Vysoce výkonné komponenty
pro perfektní start za každého
počasí



MAX – naše nová prémiová služba. Po 
celý rok jsme pro Vás k službám. Expresní 
doručení: protože Vaše sklizeň nepočká. 
Kdekoliv potřebujete, jsou Vám díly k dis-
pozici. Nejvyšší prioritou je pro nás vaše 
práce. Volejte naši bezplatnou linku 00800 
7839 7000 a MAX se o Vás postará.

Váš hovor je zdarma nebo za poplatek. Někteří poskytovatelé v Evropě 

službu účtují v případě, že je voláno z mobilního telefonu. Prosíme 

abyste se informovali předem u Vašeho poskytovatele služeb.

STEYR PROTECT. 
Exklusivní prodloužená
záruka a krytí rizik při provozu stroje.

00800 7839 7000
00800 STEYR 000

 BETTER TRACTORS. 
  

Rovné linie šetří peníze
Steyr S-Tech nabízí přímočaré řešení precizního zemědělství pomocí 

GPS technologie pro traktor Multi. Naváděcí systém EZ-Guide 250 se 

světelnou lištou a dotykovým displejem pomáhá řidiči šetřit palivo, zvyšovat 

produktivitu a zisky díky přesnému zpracování půdy a setí. Tato profesionální 

naváděcí sada nabízí intuitivní rozhraní pro okamžité použití. Stačí jen 

vybalit, nainstalovat do kabiny a připravit se na precizní zemědělství.

Systém EZ-Pilot™

Precizní. Produktivní. Profi tabilní.

Vaše přímá linka na vaše Steyr S-Tech 
specialisty. Neváhejte se obrátit s jakými-
koliv dotazy na používání, nastavení a tech-
nické parametry traktorů Steyr.

CENTRUM PODPORY
0800 080056

Systém EZ-Pilot™ disponuje integrovaným 

elektromotorem do sloupku řízení, který ko-

riguje směr jízdy při práci. Integrovaný systém 

neomezuje pohyb a prostor v kabině. Při vypnu-

tém navigačním systému,

můžete řídit normálně bez omezení. Sys-

tém EZ-Pilot™ nabízí vysokou úroveň přes-

nosti za rozumnou cenu.

FM-750 MONITOR



A max. délka včetně předního závaží a zadního závěsu [mm] 4,372 4,372 4,372

B min. šířka (přes standardní zadní blatníky) [mm] 2,100 2,100 2,100

C max. výška (mm) 2,715 2,715 2,715

D výška od středu zadní nápravy po horní hranu kabiny [mm] 1,915 1,915 1,915

E rozvor [mm] 2,420 2,420 2,420

F rozchod kol vpředu / vzadu [mm] 1,850 / 1,730 1,850 / 1,730 1,850 / 1,730

G min. světlá výška [mm] 351 351 351
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VÝKON MOTORU STEYR 4115 MULTI

1 Max. výkon motoru 84 kW (114 koní) při 1900 min-1

2 Jmenovitý výkon motoru 84 kW (114 koní) při 2300 min-1

3 Max. točivý moment 457 Nm při 1500 min-1

Multi síla
Převýšení
točivého
momentu

32 %!

ROZMĚRY1) 4095 MULTI 4105 MULTI 4115 MULTI

1) se standardními pneumatikami
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Otáčky motoru [min-1]
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A. 540E/1.000E

B. 540/1.000

Multi na první pohled.

ROZMĚRY STEYR MULTI: Liší se dle modelu



NAŠE ZNALOSTI. NAŠE SCHOPNOSTI. 
NÁŠ STEYR.

03

04 – 05

04 – 05

08 – 09

10 – 11

12 – 14

15

16 – 17

18 – 20

PŘEDSTAVENÍ

KABINA

OVLÁDÁNÍ

MOTOR

PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

HNACÍ ÚSTROJÍ

ÚDRŽBA A TECHNOLOGIE S-TECH

TECHNICKÁ DATA

  Standardně                 Na přání                 Není k dispozici               *) V souladu s právními předpisy ve vaší zemi               1) Dle normy ECE R120 v souladu ISO 14396 nebo 2000/25/EC nebo EG 98/68               2) Standardní pneumatiky               3) 3) Ostatní rozměry pneumatiky k dispozici na vyžádání

MODEL PŘEVODOVKA*

Čtyřstupňový Powershift 
s Poweshuttle a Speedmatching Jmenovitý výkon motoru

(ECE R1201) 

[kW (k)]

4 válcový motor s 2 ventily na válec, přeplňovaný s mezichladičem, vysokotlaké vstřikování Common Rail / emisní norma Tier IIIB Elektrohydraulické spínaní

Jmenovité otáčky motoru

[min-1]

Max. točivý moment
(ECE R1201)

[Nm při ot./min]

Převýšení
točivého momentu

[%]

Objem motoru /
počet válců

[cm3]

Objem nádrže

[l]

Otáčky vývodové hřídele
[min-1]

Při otáčkách motoru
[min-1]

Přední vývodová hřídel
1000 ot./min při 1928 min-132 rychlostí vpřed a vzad

(40 km/h Eco při 1750 min-1) 540/540E/1000/1000E 1,805/1,542/1,880/1,606

4095 MULTI 73 / 99 2,200 407 @ 1,500 34 3,400 / 4 150

4105 MULTI 79 / 107 2,200 444 @ 1,500 35 3,400 / 4 150

4115 MULTI 84 / 114 2,200 457 @ 1,500 32 3,400 / 4 150

VÝVODOVÝ HŘÍDELMOTOR

MODEL HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Elektrohydraulické
ovládání

(EHR)

Maximální průtok
hydraulického systému:

Standardní OCLS /
Na přání axiální CCLS 

[l/min]

Zvedací kapacita 610 mm za 
spodními rameny TBZ

dle normy OECD:

Standardní OCLS /
Na přání CCLS

[kg]

Max. počet hydraulických 
okruhů zadní/středové 

(mechanické a elektronické)

Integrovaný přední
tříbodový závěs*

s max. zvedací kapacita

[kg]

Elektrohydraulické spínání 
pohonu všech kol

s elektronicky spínanou 
uzávěrkou diferenciálu

Úhel natočení kol

[°]

Standardní
pneumatiky*

Pohotovostní hmotnost*
[kg]

Rádius otáčení

[m]

Přední Maximální přípustná 
hmotnost

[kg]Zadní

4095 MULTI 60 / 100 4,100 / 4,700 4 / 2 2,250
55° 480 / 65R24 4,500

Snadný přístup do prostorné kabiny, Multicontroller, hladina 
hluku uvnitř kabiny 72 dB (A), vzduchem odpružená sedačka, 
sedadlo spolujezdce, osvětlení interiéru, otevření čelního skla 

do úhlu 90°, prostorné střešní okno, otevírací zadní okno, 
světlomety na přední a zadní části kabiny, centrální ovládací 

panel pro pracovní světla, intuitivní uspořádání všech 
ovládacích prvků, výkonnostní monitor, teleskopická zrcátka, 

na přání: 2/4 refl ektory, stěrač s ostřikovačem na předním 
a zadním okně, klimatizace*

4.2 540 / 65R38 7,500

4105 MULTI 60 / 100 4,100 / 4,700 4 / 2 2,250
55° 480 / 65R24 4,500

4.2 540 / 65R38 7,500

4115 MULTI 60 / 100 4,100 / 4,700 4 / 2 2,250
55° 480 / 65R24 4,500

4.2 540 / 65R38 7,500

POHON VŠECH KOL A ŘÍZENÍ PNEUMATIKY3) KABINAHMOTNOST**
S KABINOU A POHONEM VŠECH KOL

.......... 




