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C  me tradici zemědělství Zastoupení značky STEYR na území České republiky těmi nejlepšími surovinami

BETTER TRACTORS.

Hlavním cílem značky STEYR je co nejvíce pomoci zemědělcům a usnadnit jim 
každodenní práci. Traktory STEYR jsou spolehlivým pomocníkem, který c   odkaz 
našeho zemědělství. S historií už více než 60 let jsou synonymem pro hrdost, tradici 
nejen v domovském Rakousku. STEYR není pouze traktor, ale je členem rodiny, 
který Vám pomáhá plnit Vaše cíle a požadavky.
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BETTER TRACTORS.

Váš obchodní zástupce



Zemědělství je obor, který se může pyšnit velmi dlouhou tradicí. Od nepaměti 
představuje hlavní zdroj surovin pro naše potraviny. Za každým soustem či douš-
kem se skrývá tvrdá práce lidí na našich polích, stejně jako odkaz našich předků.  
Každý den jejich práce přináší na naše stoly kvalitní potraviny celosvětově vyhlá-
šené svojí chutí.

KOMPAKT S (55–65 koní)
Řada Kompakt S jsou univerzální kompaktní traktory 
vhodné pro lehčí práce na farmě. Srdcem je nový 
motor o objemu 3,2 l přeplňovaný turbodmychadlem. 
Účinná převodovka s reverzací pod zatížením se ide-
álně hodí pro práce s čelním nakladačem nebo častou 
změnu směru.

Svojí poctivou prací farmáři zásobují naše rodiny STEYR RODINA, která Vám pomůže s tvrdou prací na Vaší farmě

KOMPAKT Eco Tech (85–105 koní)
Moderní kompaktní traktory s výkonem až 105 koní
a technologií motoru eco tech zhodnocují dlouholeté 
zkušenosti při výrobě kompaktních traktorů. Čtyřvál-
cové  common rail motory, převodovky s PowerShi-
ftem a PowerShuttle, komfortní kabinou, excelentní 
viditelností a skvěle rozmístěnými ovládací prvky.

MULTI Eco Tech (95–114 koní)
Multi talent - jednoduchá charakteristika nových trak-
torů Multi. Nejmodernější technologie motoru a pře-
vodovky kombinuje legendární kvalitu značky STEYR
s luxusní kabinou. Velice nízký poměr hmotnosti k vý-
konu, skvělá ovladatelnost a nad tím vším široké mož-
nosti využití staví tuto řadu na vrchol ve třídě 100 koní.

PROFI Eco Tech (110–178 koní)
Inteligence traktorů Profi je naopak založena na vy-
spělé automatizaci ovládacích úkonů, které se provádí 
mnohokrát po celý den, což traktor Profi činí rychlý
a lehce ovladatelný.

CVT Eco Tech (131–269 koní)
Každý traktor z řady CVT s plynulou převodovkou je do-
slova mistrovské dílo špičkové techniky. Od komfortní 
výbavy luxusní kabiny přes vysoký výkon všech klíčo-
vých komponentů. Každý z detailů byl implementován 
s použitím optimálního technického řešení na základě 
více než 60-ti letých zkušeností s výrobou traktorů.
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