PŘÍKLADY VYUŽITÍ TRAKTORŮ STEYR
PRO TĚŽBU DŘEVA.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
PRO TĚŽBU DŘEVA

Traktor STEYR Multi s originální lesnickou nástavbou, která vyniká robustností
a univerzálností provedení.

STEYR Multi UKT s lesnickou nástavbou od českého dodavatele, která
umožňuje spojení s předním nízkým/středním nebo vysokým rampovačem
a dvoububnovým navijákem s tažnou silou až 6 tun.

Radost se odlišit.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO TĚŽBU DŘEVA.
Traktory STEYR nabízejí ve svém sortimentu kompaktní a spolehlivé traktory,
které jsou ideální pro těžební práce v lese a zároveň se dají přímo z výroby
obléct do originální lesní ochrany.

MODELY PRO TĚŽBU DŘEVA

Modelová řada KOMPAKT představuje jednodušší traktor, který zastane
práci v lehké probírce. Vyrábí se od 55 do 115 koní s možností plně
mechanického převodového ústrojí nebo s možností 2° násobiče a plazivých
převodů v jednom. Zadní tříbodový závěs se zvedací sílou 4270 kg je vhodný
pro aplikaci s navijáky IGLAND 5001 se západkou.
Větší modelová řada MULTI představuje třídu samu pro sebe, nabízí kompaktní
rozměry, zároveň komfort a technologie velkých traktorů. Traktory MULTI
jsou k dispozici od 100 do 120 koní. Nové modely mají navýšenou celkovou
hmotnost na 8000 kg. Zvedací síla zadního tříbodového závěsu je až 5600 kg
a traktor disponuje hydrogenerátorem o výkonu 80 nebo 100 l/min. Výhodou
jsou taktéž oddělené nádrže převodového ústrojí a hydraulického systému.
Traktory řady MULTI jsou vhodné pro přestavbu dvoububnového navijáku
IGLAND 6002 Pronto pro použití v českých podmínkách.

OCHRANA DO LESA
Ochrany traktoru pro práci v lese lze dodávat ve dvou provedení. První
varianta je přímo od výrobce traktorů STEYR. Tato ochrana vyniká precizním
zpracováním a uchycením k podvozku traktoru. Druhá varianta je montovaná
v České republice a vyhovuje pro zástavbu navijáku na pevno.

STEYR KOMPAKT

STEYR MULTI

Výkon: 75 –115 k
Převodovka: 12x12 až 40x40
s plazivými převody.
Agregace: s předním rampovačem
a zadním navijákem do tříbodového
závěsu.

Výkon: 110 – 120 k
Převodovka: 32x32 s robotickým
řazením a 4° pod zatížením.
Agregace: s předním rampovačem
a zadním navijákem na pevno nebo
do tříbodového závěsu.

NABÍZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NAVIJÁKY
IGLAND

STEYR UKT

ČESKÉ ŘEŠENÍ PRO
ČESKÉ PODMÍNKY.

LESNÍ
PNEUMATIKY
RAMPOVAČE

