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Nie ulega wątpliwości, że na razie w Pol-
sce od ciągników Steyr bardziej znane są 
właśnie Case’y IH i New Hollandy. Jed-
nak już pojawiły się u nas punkty diler-
skie marki Steyr, a docelowo ma ich być 
kilkanaście. Można się więc spodziewać, 
że niejeden rolnik będzie się teraz jesz-
cze bardziej zastanawiał, jaki ciągnik kon-
cernu CNH kupić. W dokonaniu wyboru 
mogą pomóc informacje o nowych Stey-
rach z Sankt Valentin. Warto wiedzieć, że 
produkcja odbywa się tam według zasad 
World Class Manufacturing (WCM). Sys-
tem ten zakłada stałe doskonalenie zasad 
panujących na liniach montażowych i ce-
chuje się  minimalizacją wypadków, strat, 
defektów oraz awarii.

Na tym 
samym silniku

O zaletach najnowszych modeli trakto-
rów Steyr mówili przedstawiciele produ-
centa podczas spotkania dla dziennikarzy 
europejskich czasopism branżowych, któ-
re odbyło się pod koniec września 2012 r. 
w fabryce Sankt Valentin w Austrii. Za-
prezentowano na nim dwie serie Steyrów: 
Multi Ecotech i Kompakt Ecotech – pierw-
sza będzie w sprzedaży na naszym rynku 
od października 2013 r., a druga od maja 
2013 r. Ciągniki te mają czterocylindrowe 
turbodoładowane silniki Fiat Powertrain 
Technologies o pojemności 3,4 l, produko-

wane w technologii dwuzaworowej. Pali-
wo dostarczane jest do cylindrów poprzez 
listwę wysokiego ciśnienia Common Ra-
il, a oczyszczanie spalin następuje dzięki 
systemowi recyrkulacji spalin EGR, kata-
lizatorowi DOC i filtrowi cząstek stałych 
DPF. W efekcie traktory z tymi silnikami 
spełniają normę emisji spalin Euro IIIB 
bez płynu AdBlue.

Multi Ecotech 
(99, 107 i 114 KM)

Seria nowych ciągników Steyr Multi 
Ecotech składa się z trzech modeli: 4095, 
4105 i 4115 o mocach maksymalnych wy-
noszących odpowiednio – 99, 107 i 114 KM 
(według normy ECE R-120). Uzyskiwane 
są one przy 1900 obr./min, a maksymal-

Nowe ciągniki Multi Ecotech i Kompakt Ecotech

Steyr 
– marka z Austrii

Ciągniki Steyr to najlepiej sprzedająca się marka traktorów w Austrii. Nic dziwnego, bo tam są produkowane 

i austriaccy rolnicy traktują je jako dobro narodowe. Ponadto są to po prostu solidne ciągniki montowane z wielu 

takich samych podzespołów co traktory Case IH i New Holland. W końcu te wszystkie marki należą do jednego 

koncernu – CNH.

Prezentacja nowych modeli ciągników Steyr połączona była z uroczystym otwarciem nowego 
Centrum Szkoleniowego (Sankt Valentin Experience) dla dilerów i klientów tej marki. Mieści się 
ono tuż przy fabryce i ma powierzchnię 1200 m2. Znajdują się tam sale mogące pomieścić 
w sumie 200 osób. Symbolicznego uruchomienia Centrum poprzez naciśnięcie guzika dokonał 
m.in. Andreas Klauser – prezes Case IH & Steyr w Europie (pierwszy z lewej).


