
BE A FARMER. WE TAKE CARE OF THE REST.

S-TECH

Partner, na którym możesz polegać

BĄDŹ INTELIGENTNYM  ROLNIKIEM 

Wyświetlacz XCN-750
•  Wyświetlacz 17,8 cm o wytrzymałej kon-

strukcji
•  Aplikacja Precision-IQ oparta na systemie 

operacyjnym Android
•  Możliwość rozszerzenia do automatycznego 

kierowania i sterowania dawkowaniem

S-TECH 700 Autopilot  
MotorDrive S-Guide
•  Oszczędzaj czas dzięki uproszczonemu 

montażowi bez ingerencji w układ 
hydrauliczny

•  Nieograniczony czas kierowania pod-
czas cofania

•  AccuTurn: nawroty na końcu rzędu 
(opcja)

XCN-1050 z EZ-Pilot Pro
•   Sprawdzony, nowoczesny wyświetlacz 

z ekranem dotykowym 25,6 cm
•   Sterowanie maksymalnie 256 sekcjami 

poprzez magistralę Isobus
•   Silnik elektryczny do kierowania bez użycia 

rąk

 �Kontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 
do 19:00

 �Zyskaj fachową pomoc naszego zespołu doświadczonych inżynierów

 �Znajdź szybkie i efektywne rozwiązania dostosowane do Twojej 
sytuacji

S-TECHsupporteur@steyr.com 
0800 70 24 42
48 22 306 06 84

TWOJE CERTYFIKOWANE ODDZIAŁY DEALERSKIE
Nie masz pewności, który osprzęt S-Tech jest dla Ciebie najlepszy?
Potrzebujesz pomocy przy pierwszych krokach?
Spotkaj się ze specjalistą z zakresu rolnictwa precyzyjnego w jed-
nym z oddziałów dealerskich STEYR. Dzięki dużemu doświadczeniu 
w zakresie rolnictwa precyzyjnego są oni gotowi wspierać Cię na 
każdym etapie, od wyboru właściwego rozwiązania po indywidualną 
pomoc posprzedażną. Skontaktuj się z własnym dealerem, aby 
znaleźć najbliższego specjalistę.

CENTRUM WSPARCIA S-TECH

OFERTA 1
PROSTY I EWOLUCYJNY 

OFERTA 3

WŁAŚCIWY WYBÓR

OFERTA 2

Szczegóły ofert na wybrane produkty Rolnictwa Precyzyjnego dostępne są u autoryzowanego Dealera Steyr.

S-TECH RTK+ WYSOKA PRECYZJA ZLICZANIA
NIE WYBIERAJ SPOŚRÓD PRĘDKOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I POKRYCIA:  
Upewnij się, że Twoje maszyny są połączone z wiodącą, Europejską siecią sygna-
łów korekcyjnych S-TECH RTK+. Bez kompromisów dzięki szybkiej konwergencji, 
bardzo dużemu pokryciu i niezawodnym osiągom będziesz w każdym miejscu 
korzystać z dokładności 1,5 cm między przejściami i 2,5 cm rok do roku. 

Discover the advantages  
of S-TECH RTK+ Features

S-TECH RTK+

Czas konwergencji <1min

Między przejściami 1,5cm

Powtarzalność z roku na roki 2,5cm

Bezpośrednie wsparcie dostawcy usługi Tak

Wydajność pod drzewami Dobra

Zastosowania
• Uprawy rzędowe • Ścieżki   
• Sadzarki  • Wyrównywanie pól  
• Pomiar powierzchni • Melioracja

NASZE REWELACYJNE OFERTY

PRZEKSZTAŁĆ
ŚWIAT ROLNICTWA
Nasze rolnictwo precyzyjne.

steyr-traktoren.com 
facebook.com/SteyrTraktoren

Partner, na którym możesz polegać



WYŚWIETLACZE XCN-750™ I XCN-1050™  są sercem Twojego systemu S-TECH. Po-
łącz je ze sterownikiem prowadzenia i jednym z naszych układów kierowania, aby stworzyć 
idealne rozwiązanie zwiększające efektywność wszystkich prac w gospodarstwie. 

    JEST WIODĄCĄ PLATFORMĄ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W SEKTORZE ROLNICZYM
Opracowujemy i dostarczamy przełomowe technologie pozwalające rolnikom poprawić efektywność, co 
wiąże się z większą zyskownością.

Łatwiejsze zarządzanie gospodarstwem
Za pomocą karty Gospodarstwo można 
zarządzać pracami zapisanymi w polu 
i innymi danymi agronomicznymi, aby móc 
je później analizować oraz śledzić osiągi 
i powiązane koszty. 
Możliwe jest również zarządzanie danymi 
konfiguracyjnymi, takimi jak struktura 
hodowca/gospodarstwo/pole, granice i linie 
prowadzenia, oraz przenoszenie ich do 
innych maszyn bez użycia karty pamięci USB 
z wykorzystaniem opcji przesyłania plików, jeśli 
maszyny są wyposażone w układy telematyki. 
Dostępny jest również system szczegółowego 
raportowania do szybkiego tworzenia plików 
według zastosowania lub warstw. 

S-Fleet Connect to nowy portal do zarządzania gospo-
darstwem, flotą i danymi umożliwiający podejmowanie 
lepszych decyzji dotyczących zarządzania na podstawie 
danych dostarczanych niemal w czasie rzeczywistym oraz 
danych historycznych generowanych przez Twoje maszyny.   

Efektywne zarządzanie flotą 
Karta Zarządzanie flotą pozwala właścicielom/kierownikom 
i operatorom monitorować dane maszyn, takie jak liczba 
godzin pracy silnika, wartości temperatury, prędkości 
obrotowej silnika, zużycia paliwa z poziomu wyświetlacza 
w kabinie lub portalu internetowego bądź aplikacji. Te 
dane są w sposób ciągły zapisywane i aktualizowane. Jeśli 
ciągnik pracuje poza wstępnie ustawioną wartością, na 
telefon wysyłane są ostrzeżenia. To ułatwia planowanie 
i wykonywanie konserwacji. 

XPU jest częścią rodziny elektrycznych rozwiązań 
odchwaszczania XPower. Opracowane i przystosowane 
do konkretnych potrzeb w zakresie odchwaszczania 
w szczególnych obszarach, takich jak strefy przemy-
słowe i alejki.  

W 100% WOLNE OD CHEMIKALIÓW. W 100% PRZYJAZNE 
DLA ŚRODOWISKA. 

ZALETY:
 Szybkie działanie i trwałe efekty: nie generuje 

odpadków i działa w większości warunków atmosfe-
rycznych
 Działanie ogólne aż po korzenie
 Długotrwały efekt
 Kontrola chwastów wszystkich typów

 Pomiary polowe rzeczywistych potrzeb dotyczących upraw
  Automatyczne dawkowanie w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem wyliczonych wartości dawkowania

  Łatwe planowanie, dokumentowanie i analizowanie 
danych w portalu internetowym

XPU – ELEKTRYCZNE ODCHWASZCZANIE W OBSZARACH MIEJSKICH 
I W GOSPODARCE KOMUNALNEJ 

UKŁAD KIEROWNICZY

CROPXPLORER ACTIVE jest rozwiązaniem do opty-
malizacji zarządzania uprawami, zwiększania plonów 
i poprawy jakości zbiorów, optymalizacji rozłożenia 
i zapobiegania zaleganiu.

S-FLEET CONNECT: LEPSZE POŁĄCZENIE Z ZARZĄDZAJĄCYMI GOSPODARSTWEM

XCN-750TMXCN-1050TM

S-TECH S-TECH
NASZE ROZWIĄZANIA SĄ PRZEZNACZONE  
DO POPRAWY OSIĄGÓW

REDUKCJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI

POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI 
W KAŻDYCH WARUNKACH 

OCHRONA ŚRODOWISKA

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU PRACY 
OPERATORA

ê Autopilot 
Najwyższa wydajność układu zautomatyzowanego 
kierowania 
Gospodarstwa rolne, gospodarstwa organiczne, TCS, 
szczególne zastosowania wymagające dużej precyzji 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, 
zbiór, siew, podorywka, mechaniczne, zwalczanie 
chwastów, przygotowanie pod siew, uprawa 
zagonowa, prace przy uprawach rzędowych. 
Warzywnictwo, sadzenie roślin pnących, kierowanie 
narzędziem

ê�Napęd silnikowy Autopilot 
Wszechstronność urządzenia elektrycznego w 
połączeniu z osiągami urządzenia hydraulicznego 
Gospodarstwa rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, 
zbiór, siew.

����Ez -Pilot Pro         ����Ez -Pilot         ����EZ -Steer

����Ez -Pilot Pro 
Duża dokładność kierowania za przystępną cenę 
�Gospodarstwa mieszane lub rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, 
siew. 

����Ez -Pilot 
Układ kierowania bez użycia rąk 
Gospodarstwa mieszane lub rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, 
siew.

����EZ -Steer 
Podstawowy układ kierowania 
Uprawy mieszane, hodowla 
Opryskiwanie, rozrzucanie, bronowanie łąk 

  Tylko kierowanie ze wspomaganiem
  Obsługa Egnos, ViewPoint RTX (30 cm)

Zaawansowane rozwiązania czujników gleby

Czujnik bliskiej podczerwieni dla upraw 
i gnojówki

Czujnik upraw do optymalizacji bilansu azotowego

Rozwiązania inteligentnego 
rolnictwa

Elektryczne zwalczanie chwastów

  Zautomatyzowane kierowanie
  Kierowanie ze wspomaganiem
  Aż do S-TECH RTK+ (1,5 cm)

STEROWNIK 
PROWADZENIA

WYŚWIETLACZ

NAV-900 NAV-500

DOSTĘPNY Z


