Innowacje rocznika 2016 dla sektora komunalnego - maksymalne osiągi dla
najbardziej wymagających zadań
Od dawien dawna firma STEYR produkuje nie tylko wyśmienite ciągniki do prac polowych i w
gospodarstwie, lecz także przeznaczone do wszystkich prac komunalnych, w gospodarce leśnej i
przemyśle.

St. Valentin, 1 czerwiec 2016

Efektywne rozwiązania dla profesjonalistów
Unikalna niezawodność, wyśmienity komfort i maksymalna efektywność są cechami wyróżniającymi
ciągniki produkowane w zakładach w St. Valentin. Dotyczy to również specjalnych modeli w
pomarańczowych barwach produkowanych z myślą o zastosowaniu przy pracach w sektorze
komunalnym. Program dostawczy obejmuje pięć serii ciągników, które sprostają każdemu zadaniu:
elastyczne ciągniki serii Kompakt, uniwersalne serii Multi, szczególnie ekonomiczne serii Profi oraz
komfortowe serii CVT, a także wyróżniające się ogromną mocą modele flagowe marki STEYR - Terrus
CVT.
„W ostatnich latach zauważyliśmy wyraźną tendencję do wzrostu szerokości roboczej i mocy
ciągników, również tych znajdujących zastosowanie przy pracach komunalnych oraz pielęgnacji
terenów zielonych. Nasze nowe maszyny serii Multi i Profi wychodzą naprzeciw wymogom tej grupy
klientów“ - mówi David Schimpelsberger, menadżer ds. produktu w sektorze maszyn do prac
komunalnych i leśnych marki STEYR. Ukoronowaniem oferty ciągników do prac komunalnych są
modele Steyr 6150 - 6240 CVT oraz nowy model flagowy - Terrus CVT.
Mniejsze spalanie, niższe koszty
Silniki ECOTECH firmy STEYR nie tylko zwiększają produktywność, ale również obniżają zużycie
paliwa, a tym samym i koszty eksploatacyjne. Jednocześnie wszystkie ciągniki do prac komunalnych
marki STEYR o mocy powyżej 99 KM spełniają wymogi normy emisji spalin Euro IV, dzięki czemu
chronią środowisko naturalne. 4- i 6-cylindrowe silniki diesla z układem wtrysku typu common rail,
turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową osiągają moc maksymalną 300 KM, łącząc w sobie
najwyższą jakość z maksymalna efektywnością.
Wygoda w standardzie
Obecnie nie jest już żadną tajemnicą, że ciągniki marki STEYR wyróżniają nie tylko efektywność i
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niezawodność, lecz równie wysoki poziom komfortu i prostoty obsługi.

Wielofunkcyjne kabiny

poszczególnych modeli zapewniają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, ergonomiczne
fotele i elementy sterowania, jak również nadzwyczaj solidną izolację akustyczną - zapewnia to
operatorowi komfortową pracę przez długie godziny.
Wszystkie modele ciągników marki STEYR dla sektora komunalnego posiadają uniwersalną
dźwignię sterowania Multicontroller, która umożliwia perfekcyjne sterowanie każdego z nich.
Umożliwia ona kierowcy łatwą i wygodną obsługę pojazdu i podłączonych do niego narzędzi.
Prostota obsługi Multicontrollera zapewnia operatorom ciągników marki STEYR łatwy dostęp do
poszczególnych funkcji ciągnika.
Modele do prac leśnych są wyposażone fabrycznie w sprawdzone w praktyce elementy ochronne:
4-słupkową kabinę w serii Multi i 6-słupkową w serii Profi, a ponadto bezpieczną szybę tylną.
Umożliwia to eliminację tradycyjnie stosowanej kratki ochronnej i zapewnia optymalny widok na tył
maszyny.
„Nasi inżynierowie przykładają dużą wagę do ogólnej koncepcji maszyny i już w fazie konstrukcyjnej
uwzględniają wymogi klientów. Jako przykład może służyć nowy ciągnik Terrus CVT, w którym
zoptymalizowano odległość pomiędzy osią przednią a przednim TUZ-em. Dzięki nowej konstrukcji
osiągnęliśmy kompaktowe gabaryty i wyśmienity rozdział masy, co przekłada się na maksymalny
komfort jazdy. Ponadto zmodyfikowana konstrukcja i specjalny kształt zbiornika paliwa pozwoliły
uzyskać bardzo duży kąt skrętu kół." - podkreśla Schimpelsberger.

Niezwykle uniwersalna rama
Rama ciągników do prac komunalnych marki STEYR 2.0 pozwala na osiągnięcie nowego poziomu
wydajności w tym sektorze. Nowy model przeznaczony do prac komunalnych, z EURO III System
Adapter oparty jest na stabilnej, a tym samym jeszcze wydajniejszej konstrukcji. "EURO III" oznacza
wielkość płyty konstrukcyjnej, "system" - różne warianty wyposażenia, takie jak trzy różne długości,
zaś "adapter" - zintegrowany interfejs umożliwiający montaż narzędzi powszechnie stosowanych do
prac komunalnych, optymalnie dostosowany do ciągnika. Modułowa seria maszyn do prac
komunalnych marki STEYR posiada na wyposażeniu nie tylko zintegrowaną belkę holowniczą, lecz
także na przykład zdejmowane nakładki zabezpieczające obrotowe złącza śrubowe do narzędzi.
Cała rama do prac komunalnych bazuje na sztywnej konstrukcji łączonej śrubami bez stosowania
sworzni, a dzięki trzem długościom: 210 mm (standardowo), 330 mm i 450 mm jest doskonale
przystosowana do podłączenia wszystkich powszechnie stosowanych narzędzi. Nowa, wzmocniona
wersja gwarantuje lepsze zabezpieczenie momentu skręcającego. Ponadto z nowej ramy do prac
komunalnych można korzystać wymiennie z przednim układem zawieszenia; w tym celu dostępne
jest specjalne ośrubowanie lub elementy mocujące. Rama do prac komunalnych firmy STEYR 2.0

jest fabrycznie przygotowana do montażu ładowacza czołowego i posiada także elektryczny
przełącznik do pracy z ładowaczem. Optymalną wszechstronność ciągnika zapewnia wyposażenie
obejmujące 4 lub 6 przyłączy, bezciśnieniowy obieg powrotny oraz seryjnie montowane 7-biegunowe
gniazdo. Wyposażenie opcjonalne obejmuje przed WOM, przekładnia pośrednia oraz blokada osi
przedniej.
Oferta maszyn do pracy komunalnych marki Steyr w telegraficznym skrócie:


5 serii ciągników o mocy od 58 do 300 KM



System selektywnej redukcji katalitycznej Hi-eSCR w modelach od Multi do Terrus CVT,
pozwalający osiągnąć wymogi normy emisji spalin Euro IV



Wyposażenie specjalne, obejmujące poniższe elementy:

-

Adapter systemowy do ramy do prac komunalnych EURO III

-

Pełne wyposażenie ochronne modeli stosowanych w gospodarce leśnej

-

Ogrzewana szyba przednia i tylna

-

Ogumienie do prac komunalnych i w gospodarce leśnej

-

Pełen pakiet oświetlenia

-

Specjalna powłoka lakierowa do prac komunalnych



Wysoka ładowność



Długi okres pomiędzy przeglądami ogranicza koszty konserwacji



Wydajny układ hydrauliczny



Maksymalny komfort operatora i prostota obsługi



Różne wersje przekładni, jak np. przekładnia bezstopniowa w wersji 40 km/godz. ECO
Wersja 50 km/godz. ECO, aktywna regulacja blokady postojowej



ABS / udoskonalony ABS i automatyczny hamulec postojowy (w serii CVT i Terrus)



Magistrala ISOBUS klasy II/III i obsługa sygnału RTK na wyposażeniu fabrycznym

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej www.steyr-traktoren.com
Marka STEYR od ponad 60 lat jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji
ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania oraz wysoką wartością. Szeroka
gama modeli STEYR przekonuje do siebie klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami zorientowanymi na

użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, leśnych i komunalnych.
Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia klientom optymalną opiekę na miejscu.

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych,
notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy włoskiej
(MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com.

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający!
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