
Filtry kabiny chronią Cię przed kurzem, pyłkami roślin i chemikaliami. 

Im efektywniejsza filtracja, tym mniej cząstek wdychasz, co znacznie 

redukuje zagrożenie dla Twojego zdrowia. 

Aby zapewnić maksymalną ochronę, wszystkie oryginalne filtry Steyr są 

projektowane przez doświadczony zespół inżynierów zgodnie z europejskimi 

przepisami w celu ochrony użytkowników przed wystawieniem na działanie 

niebezpiecznych środków. 

Filtry z węglem aktywnym
 f Aktywna ochrona kierowcy  

przed chemikaliami. 

 f Lepsza jakość powietrza w kabinie. 

 f Idealne podczas oprysków  

z użyciem chemikaliów. 

Oryginalne filtry węglowe i przeciwpyłkowe firmy Steyr w pełni się uzupełniają 

i są w 100% wymienne! 

CZAS 
NA WIOSNĘ 

W POLU

STEYR-TRAKTOREN.COM

STEYR PARTS
STEYR GENUINE PARTS

ODETCHNIJ 
W SWOJEJ 
KABINIE! 

Filtry przeciwpyłkowe 
 f Efektywna filtracja kurzu i pyłków 

roślin. 

 f Maksymalna ochrona w połączeniu 

z filtrem węglowym. 

 f Idealne do codziennego użytku

15 %
Rabat na oryginalne 

sprzęgła. 

15 %
Rabat na 

oryginalne światła 

obrotowe. 

15 %
Rabat na 

oryginalne łożyska.

15 %
Rabat na oryginalne 

filtry powietrza silnika. 

ABY WIOSNA 
BYŁA DOBRA, NIE 
PRZEGAP NASZYCH 
ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI

Partner, na którym możesz polegać
Szczegóły promocji na wybrane części dostępne 
są u autoryzowanego Dealera Steyr.

do 31 Marca 2021

Przegląd i serwis Twojej maszyny
teraz do 15% taniej na oryginalne części zamienne



UKŁAD KIEROWNICZY 

OBWODY 
ELEKTRYCZNE/
ELEKTRONICZNE 

UKŁAD CHŁODZENIA 

KABINA LUB POMOST 

OBWODY HYDRAULICZNE

WIOSENNY PRZEGLĄD STEYRDOBRA WIOSNA 
ZACZYNA SIĘ 
OD SPRAWNEGO 
CIĄGNIKA 
Już czas zadbać o swój ciągnik, aby ten mógł zająć się glebą 

i zapewnić Ci najlepsze wsparcie w zakresie przygotowań oraz 

wszelkich innych prac, które należy wykonać w polu. 

Firma Steyr wie, jak to zrobić. 

Dokładnie sprawdzamy ponad 80 punktów Twojej maszyny STEYR. 

Możesz zatem zawsze na niej polegać. 

PRZEDNI 
PODNOŚNIK/WOM 

HAMULCE I KOŁA 

SILNIK  

S-TECH

POŁĄCZENIE 

PONAD

PUNKTÓWKONTROLNYCH

80

STEYR SERVICE

WYJĄTKOWY SERWIS 
WYJĄTKOWYCH CIĄGNIKÓW 

Na co możesz liczyć 

w autoryzowanym serwisie Steyr: 

 f Wykwalifikowani i przeszkoleni 

technicy z dużym doświadczeniem 

w zakresie maszyn, takich jak 

Twoje. 

 f Indywidualnie dostosowane 

wsparcie umożliwiające szybki 

powrót do pracy. 

 f Specjalistyczne narzędzia 

diagnostyczne do szybkiego 

wyszukiwania problemów a nawet 

zapobiegania konieczności 

wykonywania większych 

i kosztowniejszych napraw 

w przyszłości.

Szczegóły oferty przeglądowej dostępne są u autoryzowanego Dealera Steyr.


