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Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



POPOLNOMA PRILAGOJEN

VSESTRANSKI ZMAGOVALEC
LAHEK, OKRETEN IN FLEKSIBILEN

Modeli serije Kompakt so opremljeni s 
preizkušeno tehnologijo svojih večjih 
bratov in so nepogrešljivi pri vseh vrstah 
opravil. V serijah Kompakt S in Kompakt 
so odlični motorji z izjemnim razmerjem 
med močjo in težo ter z močmi med 58 
in 114 KM. Manevriranje s Kompaktom 
je lahkotno in učinkovito, odličen je tako 
za delo s priključki zadaj ali spredaj, za 
dvoriščna dela, komunalna opravila 
ali dela na polju. Kompakt je pravi 
vsestranski pomočnik na celotni kmetiji.

• Prenos 24 x 24 (40 x 40 s plazečimi hitrostmi) 
Dvostopenjski powershift s tremi stopnjami odzivne 
hitrosti smerne ročice (mehko, srednje, hitro)

• Prenos 24 x 24 synchro mesh 
Z mehanskim delilnikom, s smerno ročico ali 
Powershuttle

• Prenos 12 x 12 (20 x 20 s plazečimi hitrostmi) 
Z mehanskim delilnikom, s smerno ročico ali opcijskim 
Powershuttle za 30 ali 40 km/h
• Prilagojeni prenosi za vsa opravila 
Powershuttle za lahkotno manevriranje in spreminjanje 
smeri vožnje brez uporabe sklopke.



55°

360° MHR/
EHR

EFH

RESNIČNO VSESTRANSKI

Neprekosljiva 360º vidljivost

Ergonomsko upravljanje z ročico 
Multicontroller

Klimatska naprava in ogrevanje 
z izboljšanim prezračevalnim 
sistemom

ECOTECH - Več moči in manjša 
poraba goriva

Učinkovit sistem osvetlitve

Najnovejši štirivaljni turbosdizelski 
motor s tehnologijo skupnega voda 
z močmi med 58 in 114KM

Široka paleta prenosov za vsako 
opravilo

Impresivna okretnost s sistemom 
Powershuttle

Skupina plazečih hitrosti za delovne 
hitrosti samo 123 m/h

Mehansko (MHR) ali elektronsko 
(EHR) upravljanje dvigalke

Elektronsko upravljanje sprednje 
dvigalke (EFH) s sistemom za 
sprostitev obremenitve priključka

Elektrohidravlično upravljanje 
zapore diferenciala in štirikolesnega 
pogona (4WD)

Majhen obračalni polkrog do 55º

Štirikolesno zaviranje s sistemom 
Optistop

Nizka skupna višina - manj kot 
2,5m*

Pestra paleta kombinacij pnevmatik 
in kolesnih obročev za vse vrste 
opravil

S-Tech tehnologija natančnega 
kmetovanja - vedno korak pred 
ostalimi

600 -  urni servisni interval



UŽITEK JE SEDETI TUKAJ
Prostorna in udobna kabina je zasnovana na podlagi bogatih izkušenj 
iz načrtovanja odličnih kabin večjih traktorjev družine Steyr. Dostop v 
kabino je lahkoten in enostaven iz obeh strani, ergonomija kontrolnih 
elementov je vrhunska in v celoti prilagojena upravljalcu, vrhunsko udobje 
pa dopolnjujejo najkakovostnejši sedeži za voznika in sovoznika. Zvočna 
izolacija je odlična, prezračevanje in klimatizacija pa zagotavljajo popolne 
optimalne delovne pogoje.

V udobni Kompaktovi kabini ste vi gospodar. Ergonomsko 
oblikovana kabina je opremljena z najnovejšimi kontrolnimi 
elementi in inovativnimi instrumenti, ki vam omogočajo nadzor in 
učinkovito spremljanje opravil.

DELO S KOMPAKTOM JE UŽITEK:

• Sodobna kabina z ravnim dnom

• Vrhunska 360º preglednost

• Ergonomski sedeži

• Ergonomska razporeditev kontrol

• Izjemna zvočna izolacija

• Klimatska naprava 

• Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom 

   za prostoročno telefoniranje

ROČICA (MULTICONTROLLER)
Pri modelih Kompakt 4075 do 4115 je za lahkotnejše 
upravljanje na voljo Multicontroller, ki je nameščen na 
ločeni konzoli v bližini voznikovega sedeža. Poleg upravljanja 
štirih hitrosti, skupin hitrosti in elektronske sklopke sedaj 
Multicontroller nadzira tudi smer vožnje (Powershuttle). Z 
Multicontrollerjem lahko tudi dvigamo ali spuščamo zadnjo 
dvigalko in opcijsko sprednjo dvigalko.

VARNOST IN UDOBJE
Kompakt ponuja popolno udobje sedenja. Tudi po dolgih 
delovnih dneh bodo obremenitve vaše hrbtenice minimalne. 
Pregledno strešno okno ima vgrajeno zaščito proti soncu in je 
izjemno uporabno pri nadzoru sprednjega nakladalca. Močan 
paket osvetlitve, nameščen na strehi, pa spremeni noč v dan 
in omogoča varno in pregledno delo tudi ponoči.



MOČ V KOMPAKTNI PREOBLEKI
MANJ JE VEČ
Novi FPT štirivaljni motorji s tehnologijo 
skupnega voda ponujajo izjemno moč že pri 
nominalnih vrtljajih in sicer že pri izjemno 
varčnih 1.500 vrt/min. Poraba goriva je tako 
manjša, prav tako je udobnejša tudi vožnja, 
saj so hrup in vibracije bistveno zmanjšani.

MOČ JE V URAVNOTEŽENOSTI
Pri Steyrju smo vložili ogromno truda 
v uravnavnoteženje razmerij navora in 
moči motorja in se tako karseda približali 
dejanskim potrebam na terenu. Rezultati 
so več kot očitni. Maksimalni navor do 
457 Nm je tako na voljo že pri osupljivih in 
ekonomičnih 1.500 vrt/min.



STEYR - VRHUNSKA HIDRAVLIKA
Modeli Kompakt S imajo vgrajeno robustno hidravliko 
z mehansko regulacijo dvigala (MHR), medtem ko 
se modeli Kompakt 4075 do 4115 ponujajo izbiro 
med mehansko regulacijo in elektronsko regulacijo 
(EHR). Zadnja dvigalka z zunanjim pomožnim dvižnim 
cilindrom ponuja največjo dvižno kapaciteto do 
osupljivih 3.700 kg, opcijski sekundarni dvižni cilinder 
pa to moč poveča na kar 4,400 kg.

ZMOGLJIVA HIDRAVLIKA

Za zahtevna hidravlična opravila je mogoče modele 
Kompakt opremiti s črpalko s konstantnim pretokom 
64 l/min.  Tandemska črpalka skrbi za ločen pretok 
36 l/min v sistem krmiljenja. Veliko hidravlično moč 
prav tako omogoča črpalka na modelih S s pretokom 
48 l/min in ločeno črpalko za krmilo. Vse modele 
Kompakt je mogoče opremiti z do tremi mehanskimi 
zadaj nameščenimi distributorji, kar pomeni, da je na 
zadnji strani traktorja mogočih do 8 spojk.  Spojke so 
zasnovane za enosmerno in dvosmerno delovanje z 
možnostjo omejitve in plavajočega položaja. Dodatno 
mehansko kontrolno enoto je mogoče namestiti 
na področje prečne osi, kar je idealno ob uporabi 
sprednjega nakladalca.
Ergonomsko oblikovana ročica omogoča natančno 
pozicioniranje in upravljanje z obema distributorjema 
hkrati.

ZMOGLJIVA DVIGALKA

Modeli Kompakt z MHR so opremljeni s kontrolo 
hitrega dviga in hitrega spusta. Za modele Kompakt od 
4075 navzgor je na voljo opcija EHR z dvostopenjsko 
funkcijo Powershift. To omogoča hitro doseganje 
določenega dvižnega položaja. Medtem ko dvižni 
položaj upravljamo z mehansko enoto MHR, so dvižni 
gumbi na zadnjih blatnikih povezani z elektronsko 
enoto EHR. To omogoča enostaven priklop priključkov.



PRENOSI ZA VSAKO OPRAVILO
Glede na vaše potrebe in zahteve je v seriji Kompakt 
na voljo izbira prenosov, ki bodo zagotovo opravili 
svoje delo in upravičili vaše zahteve

USTREZNO RAZMERJE V VSAKEM TRENUTKU

S serijo Kompakt zanesljivo lahko pokrijete vsako 
zahtevo, bodisi z enostavnim prenosom 12 x 12, bodisi z 
dvostopenjskim Powershift prenosom (24 x 24) s sklopko 
Powerclutch. Zahvaljujoč elektronski sklopki (Powerclutch) 
je upravljanje z modeli Kompakt lahkotno in enostavno 
in stopalke za sklopko ni potrebno uporabljati. Vse vrste 
prenosov so prav tako na voljo z opcijskimi plazečimi 
hitrostmi. Prenosi zagotavljajo optimalno zanesljivost in 
produktivnost, vrhunsko za ta razred.

PRIKLJUČNA GRED ZA VSAKO ZAHTEVO

Vse modele Kompakt in Kompakt S je mogoče opremiti s 
prilagojeno priključno gredjo, ki ustreza vašim zahtevam, 
mogoče pa jih je opremiti tudi s stacionarno priključno 
gredjo. Hitrosti priključne gredi so perfektno usklajene z 
značilnostmi motorja. Modele Kompakt 4075 in navzgor je 
mogoče opremiti tudi z elektrohidravličnim aktiviranjem 
priključne gredi. Priključna gred na modelih Kompakt S se 
aktivira s servohidravlično pomočjo. Standardne hitrosti 
priključne gredi se popolnoma skladajo z maksimalno 
močjo motorja. Ekonomična hitrost priključne gredi 540E 
je dosežena pri vrtljajih motorja zgolj 1.535 vrt/min. Pri teh 
vrtljajih motor razvije največji navor pri najnižji specifični 
porabi goriva.

VARNI NA VSAKEM TERENU

Prenose s sistemom Powershuttle je mogoče opremiti s 
parkirno zavoro, kar pomeni, da je ob uporabi zavore prenos 
blokiran, kar preprečuje, da bi se traktor neprostovoljno 
premikal, ne glede na vrsto terena. 



MOTOR Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Nazivna moč motorja (ECE R1201) kW/KM 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107 84 / 114

Vrtljaji motorja pri nazivni moči vrt/min 1.500

Maksimalni navor (pri 1.400 vrt/min mo-
torja) Nm 309 351 407 444 457

Porast navora po OECD (standard/Power-
Plus) % 36 34 34 35 32

Število valjev / kapaciteta / tip motorja 4 / 3.400 / Tehnologija skupnega voda

Zalogovnik za gorivo Diesel/
AdBlue 115

PRENOS Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Synchromesh (4 prestave, 3 območja),
12 naprej, 12 vzvratno, 40 km/h • • • • •

2-stopenjski powershift (4 prestave, 3 območja v 3 skupinah), 
24 naprej, 24 vzvratno, 40 km/h o o o o o

Synchromesh prenos (4 prestave, 3 območja),
24 naprej, 24 vzvratno, 40 km/h o o o o o

HIDRAVLIKA Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Maks. pretok hidravlične črpalke 
(hidravlika/krmilo) l/min 64/36

Maksimalna kapaciteta dviga kg 4.400

Maks. število zadaj nameščenih distributorjev 3

Maks. število sredinsko nameščenih distributorjev 2

Maks. kapaciteta dviga sprednje dvigalke 1.670

PRIKLJUČNA GRED Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Tip priključne gredi 540/540E/1000
Sprednja priključna gred o o o o o

OS/PREMA Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Štirikolesni pogon z nadzorom oprijema elektrohidravlični

Kot obrata koles º 55

Minimalni obračalni polkrog1) m 4.33

PNEVMATIKE / TEŽA Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Standardne pnevmatike* (spredaj/zadaj) 13.6R24 / 16.9R30

Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena 
teža kg 3.600 / 6.000

KABINA Kompakt 75 Kompakt 85 Kompakt 95 Kompakt 105 Kompakt 115

Prostorna kabina z nastavljivim sedežem in podporo ledvenega dela, minimalne vibracije, maksimalni hrup v kabini 75 dB(A), 
sistem za ogrevanje in klimatska naprava, široko vetrobransko steklo in odlična vsestranska vidljivost, izpušna cev ob A-stebričku, 

pregledno strešno okno, močan paket delovne osvetlitve, ergonomsko postavljene kontrole, monitor traktorja.

• standard   o opcija  - ni na voljo   1) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EG   2) pnevmatike na zahtevo  * odvisno od specifikacij v državi

Vaš pooblaščeni zastopnik:

TRAKTORJI

TEHNIČNI PODATKI


