PŘÍKLADY VYUŽITÍ TRAKTORŮ STEYR
PRO PŘEPRAVU DŘEVA.

PŘEPRAVA DŘEVA
S MAXIMÁLNÍM KOMFORTEM

Traktory řady STEYR Profi CVT s originální lesnickou nástavbou a otočným
řízením pro maximální komfort a produktivitu v lesním provozu.

Traktory řady STEYR Profi CVT s lesnickou nástavbou od českého dodavatele
a otočným řízením pro maximální komfort a produktivitu v lesním provozu.

Radost se odlišit.

PŘEPRAVA DŘEVA S MAXIMÁLNÍM KOMFORTEM.
Pro ty, kteří se zabývají problematikou svážení nebo dopravou dřeva, nabízí
značka STEYR traktory řady PROFI a CVT.

MODELY PRO PŘEPRAVU DŘEVA

Traktory STEYR lze od 115 koní vybavit otočným pracovištěm nebo plným
otočným řízením s velkorysým prostorem pro obsluhu. Ve spojení s plynulou
převodovkou CVT a vyvážecí soupravou se stává traktor komfortním
společníkem pro vývoz dřeva. Výhodou otočného pracoviště je maximální
výhled pro manipulaci například se dřevem, nebo při práci s lesní frézou
bez únavy a s maximálním komfortem. Integrovaná loketní opěrka je přímo
na sedadle řidiče, a tudíž je vždy otočená s vámi. Kabinu lze doplnit i zadním
střešním oknem, tzv. Skywindow.
Traktory řady PROFI lze taktéž vybavit mechanickými převodovkami, které
lze vybavit i plazivými převody. Důležitým parametrem pro práci s vyvážecím
přívěsem je výkon hydraulického systému, který je od 113 až do 170 l/min
u největších modelů řady CVT.
Dalšími prvky výbavy může být nízká střecha z odolnějšího materiálu a zadní
úzké blatníky. Všechny traktory jsou vybaveny klimatizací a komfortním
sedadlem s nízkofrekvečním pružením.

PŘEPRAVA DO LESA
Práce v lese vyžaduje pečlivost a trpělivost, pro kterou je důležitý komfort
a pohodlí pro obsluhu. Otočné řízení od značky STEYR je navrhované tak
,aby tyto služby zajistila a nebyl narušován Váš pracovní výkon.

STEYR PROFI

STEYR CVT

Výkon: 115 –145 k
Převodovka: mechanická nebo
plynulá CVT
Agregace: s vyvážecím přívěsem
a otočným řízením.

Výkon: 150 – 240 k
Převodovka: plynulá CVT
Agregace: s vyvážecím přívěsem
a otočným řízením.
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