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CENOVÁ NABÍDKA  
NA TRAKTOR STEYR 4100 MULTI ECOTECH (demo stroj) 

V Kroměříži dne: 15. července 2019 

VYPRACOVÁNO PRO: - 

KONTAKTNÍ OSOBA: Tomáš Šípek / NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. 

PLATNOST NABÍDKY DO: do prodeje stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ MULTI 

 Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail, chlazeným systémem EGR a 
systémy DOC a SCR poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh. 

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

 Nově vyvinutá robotická převodovka zaručuje nejvyšší výkon, optimální produktivitu se 
systémem ECOTRONIK, který umožňuje automatické řazením při každé situaci. 

 Samostatná olejová nádrž pro hydraulický systém s možností využití až 33 litrů. 

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

 Možnost volby axiálního hydrogenerátoru s maximálním průtokem oleje až 100 l/min. K dispozici 
až 6 vnějších okruhů s různými modifikacemi.  

 Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu. Na přání příprava pro čelní 
nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů. 

 Nový design pohodlné kabiny s odpružením, klimatizací a otevíratelným předním oknem 
(hladina hluku 72 dB (A) s nejlepším konceptem ovládání ve své třídě. Vše po ruce díky 
Multicontrolleru. 

 Nové LED diodové osvětlení pro dokonalé osvětlení ve stájích a při práci v noci. 

 Traktor řady STEYR jsou vyráběny v Rakousku.
  

 

PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ 

Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od 
tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. 
Ve spojení s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. 
Poprodejní služby zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemí, 
profesionálně vyškoleným personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké 
zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4100 MULTI ecotech 
(73 kW/99 k) 

 

Kód modelu: VS9P4C   

Motor  Vznětový 4 válec s elektro. vstřikováním paliva (Common Rail), 
mezichladičem a turbodmychadlem, 3 400 cm
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 Tier 4B, EGR & DOC & SCR 

 Jmenovitý výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 2 200 ot./min 

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

 Paměť konstantních otáček motoru (2 rychlosti) 

 Předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty 

 Viskózní spojka ventilátoru 

 Baterie 132 Ah 

 Alternátor 200 A 

 Objem nádrže: 150 litrů 

 Objem Adblue: 15 litrů 

 Před čistič nasávaného 
vzduchu 
 

Převodovka  32 x 32 rychlostí, 40 km/h Eco při 1 730 ot./min 

 Power Shuttle na volantu a Multicontrolleru 

 Speed Matching (přizpůsobení stupně Power Shift při 
manuálním přeřazení) 

 Automatické řazení (polní/silniční režim) s možností 
nastavení okamžiku řazení pomocí ECODRIVE™ 

 4 rychlosti ve 2 skupinách, 

 4° řazené pod zatížením 

 Robotické řazení 
skupinových převodů 

 Nastavení agresivity 
reverzace ve třech krocích 
 

Vývodový hřídel (PTO)  540/540E/1 000/1 000E a 1 805/1 542/1 880/1 606 ot./min 

 Páka ovládání rychlosti na pravé konzole 

 Externí ovládání hřídele s pozvolným rozběhem na pravém a 
levém zadním blatníku 
 

 Elektro-hydraulické ovládání 

 Auto management 
vývodového hřídele 

Přední náprava/Řízení  Pevná náprava kategorie 1,5 bez brzd 

 Přední samosvorný diferenciál 

 Elektro-hydraulické ovládání pohonu 4x4 

 Automatické spínání pohonu 4x4 při brždění 
 

 Dynam. před. blat. 

 Samostatný hydro. řízení 35 
l/min. 

Brzdy/Uzávěrka 
diferenciálu 

 Mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě 

 Uzávěrka zadního diferenciálu ovládána elektrohydraulicky  

 Dvouokruhové vzduchové brzdy přívěsu 
 

 Parkovací brzda ovládaná 
mechanicky 

 

Hydraulický systém  Axiální hydrogenerátor o výkonu až 100 l/min 

 Oddělená nádrž oleje hydrauliky o objemu 44 l 

 Oddělené olejové systémy převodovky a hydrauliky (33 l pro 
externí použití) 

 2 mech. zadní vnější okruhy (jedno a dvojčinné, plovoucí 
poloha a regulace průtoku) 

 Nízkotlaká vratná větev 

 Bezúkapové rychlospojky 

 1 elektrohydraulický zadní 
vnější okruh (s možností 
nastavení časování, průtoku 
a zámku) 
 

Zadní TBZ  Tříbodový závěs (TBZ) kat. 2 s rychloupínáky, 

 2 externí zvedací písty 80 mm 

 Mechanické stabilizátory TBZ 

 Automatický etážový závěs pro přívěs, čep 38 mm 

 Elektronické ovládání 
zvedacího zařízení (EDC) 

 Zadní blatníky bez rozšíření 
 
 

Přední TBZ  Přední tříbodový závěs 
 

 

Pneumatiky  Přední: 480/60R28 a zadní  600/60R38 



 

 

Kabina  Komfortní odpružená kabina s klimatizací 

 Hladina hluku 72 dB (A) 

 Systém topení a ventilace 

 Loketní opěrka s integrovaným Multicontrollerem a 
joystickem pro vnější hydraulické okruhy  

 Zadní a boční okna 

 Přední a zadní stírač 

 Nastavitelný sloupek řízení – horizontálně a vertikálně 

 Premium nízkofrekvenční vzduchem odpružené sedadlo 
řidiče s loketní a hlavovou opěrkou a vyhříváním 
bezpečnostním pásem 

 2 přední světlomety umístěné na sloupku A pro ČN 

 Rádio s Bluetooth, výkonnými reproduktory a anténou 

 Elektronický odpojovač baterie 

 Digitální přístrojová deska s výkonnostním monitorem 

 Střešní okno  

 Sluneční clona 

 Teleskopická zadní zrcátka 

 Vnitřní zpětné zrcátko 

 Sedadlo spolujezdce 
s bezpečnostním pásem 

 Držák SPZ na střeše 

 8 LED předních a zadních 
pracovních světel ve střeše 

 Zásuvky 8 A a 40 A  

 Schránka na nářadí 

 Popelník a 2 zásuvky 
zapalovač cigaret  

 1x Maják oranžové barvy 

 

Doplňková výbava (součástí výbavy stroje)  
8224604 480/60R28 a 600/60R38 1.447,- € 

743999 Zadní blatníky s rozšířením 270,- € 

336763 Uzamykatelné víčka nádrží 40,- € 

744557 2 elektrické a 2 mechanické zadní vnější okruhy (plovoucí poloha a regulace průtoku, časovač) 2.371,- € 

758387 Super Deluxe pack Integrovaný přední TBZ ovládán elektrohydraulicky EHF (s předním PTO, 
ovládáno ze vnějších elektronických zadních okruhů 

7.849,- € 

758620 2 přední rychlospojky vnějších okruhů 1.596,- € 

330964 Spodní ramena kat. 2, Automatické stabilizátor 364,- € 

336730 Odpružená kabina s klimatizací  + otvíratelné přední okno 1.451,- € 

758365 Čelní nakladač (systém Hydrac verze pro Steyr) 
 

9.135,- 

 

Ceníková cena traktoru STEYR 4100 Multi v €: 110 001,- € bez DPH 

 

Cena nového stroje v uvedné specifikaci po slevě: 76.900,- € bez DPH  

 

 

CENA DEMO STROJE VČ. NAKLADAČE: 1.609.000,- Kč bez DPH 

 

- stav MTH: cca 750mth (stroj je předváděn, mth nutno aktualizovat) 
- fotodokumentace viz. dále 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotodokumentace stroje: 

 

 
 
 

Poznámky: 

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH; 
- Ceny případné doplňkové výbavy v cizí měně se při zúčtování převádí dle sazby „devizy 

prodej“ kurzovního lístku Komerční banky, a.s. ke dni zdanitelného plnění;  
 

Termín dodání: ihned (stroj je skladem) 

Platnost nabídky: do prodeje stroje nebo do konce září 2019 (co nastane dříve)                                            

Zpracoval: Tomáš Šípek 
 
Tato nabídka je činěna pouze v rámci předsmluvního jednání vedeného za účelem dosažení shody na obchodních náležitostech, zaměstnanec prodávajícího 

činící tuto nabídku není oprávněn uzavírat za prodávajícího žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně  pověřen.  

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.  

Prodávající vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.  

Prodávající trvá na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech a výlučně ve formě písemné smlouvy 

podepsané oběma stranami. 


