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PARTNER, NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ
SERWIS STEYR JEST ZAWSZE DO TWOICH USŁUG.



Serwis STEYR to niezawodny partner, który pomoże Ci 
zapewnić optymalne funkcjonowanie Twojego ciągnika. 
Cokolwiek się zdarzy, serwis STEYR służy Tobie radą  
i pomocą 24 godziny na dobę przez cały rok.

INDYWIDUALNE FINANSOWANIE. We współpracy z firmą 
CNH Industrial Capital serwis STEYR oferuje indywidual-
nie opracowane propozycje finansowania, a także leasing 
i wynajem maszyn za stałymi ratami. Porozmawiaj ze 
swoim doradcą STEYR o swoich wymaganiach.

PERFEKCYJNA PEŁNA OCHRONA, DZIĘKI PROGRAMOWI 
STEYR PROTECT. STEYR PROTECT to pakiet usług serwi-
sowych, który pozwoli Ci ograniczyć wydatki i zwiększyć 
wartość Twojego ciągnika przy sprzedaży. Do wyboru są 
trzy opcje: złoty, srebrny i brązowy pakiet STEYR PROTECT.

SERWIS BEZPOŚREDNIO U KLIENTA. Wykwalifikowani 
specjaliści dysponujący w pełni wyposażonymi samocho-
dami serwisowymi wykonają prace konserwacyjne oraz 
naprawy bezpośrednio u klienta - zarówno w gospodar-

stwie, jak i na polu. W razie dłuższego przestoju ciągnika 
Twój sprzedawca maszyn marki STEYR może udostępnić 
maszynę zastępczą.

BŁYSKAWICZNA DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZA-
MIENNYCH. Dostawę każdej części zamiennej realizujemy 
niezwłocznie - zazwyczaj ma ona miejsce tego samego 
dnia, a nawet od ręki, gdyż Twój sprzedawca maszyn 
wiele części ma zawsze w swoim magazynie. Dzięki temu 
możesz skrócić przestoje i szybko powrócić do pracy. 

SZKOLENIA PRODUKTOWE. We współpracy z dealerem 
maszyn marki STEYR organizujemy regularnie szkolenia 
produktowe, które pomogą Tobie optymalnie wykorzystać 
ciągnik oraz technologie, jak np. S-TECH.

BEZPŁATNA INFOLINIA PREMIUM SERVICE. Serwis 
marki STEYR jest zawsze do Twojej dyspozycji - 24 godzi-
ny na dobę, 365 dni w roku. W każdej sprawie po prostu 
zadzwoń pod numer telefonu 00800 7839 7000.
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SERWIS STEYR W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE.SERWIS STEYR 
PRZEDSTAWIA SIĘ.
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SERWIS STEYR W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE.

Szkolenie produktowe pod kątem 
optymalnego wykorzystania 
potencjału Twojego ciągnika STEYR.

Bezpłatna infolinia PREMIUM SERVICE:  
00800 7839 7000.

STEYR TOPFIT: części zamienne  
do starszych modeli ciągników.

Indywidualne finansowanie. 

Samochód serwisowy zapewnia 
wsparcie bezpośrednio u klienta.

Indywidualne oferty wynajmu.

Błyskawiczna dostawa 
oryginalnych części zamiennych.

STEYR TOPCHECK:  
certyfikowane ciągniki używane.

STEYR TOPCHECK
GEBRAUCHTE MASCHINEN, GEPRÜFTE QUALITÄT.

STEYR PROTECT zapewnia idealną  
i kompleksową ochronę maszyny.

Zestawy DIA zapewniają proste 
doposażenie ciągnika. 

Części zamienne REMAN: 
regenerowane części zamienne  
w korzystnej cenie.

Oryginalne części zamienne marki 
STEYR: najwyższa jakość 
gwarancją najlepszych osiągów.
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DZIĘKI FIRMIE CNH INDUSTRIAL CAPITAL KUPISZ MASZYNĘ, KTÓREJ 
POTRZEBUJESZ.  
Przy finansowaniu zakupu ciągnika STEYR nieodzowny jest kompetentny 
partner. Polecamy Ci zatem CNH Industrial Capital. Specjaliści ds. 
finansowania maszyn rolniczych zaoferują Ci szereg różnorodnych usług 
– od skrojonych na miarę kredytów, po oferty leasingu i wynajmu.

POZNAJ NASZE OFERTY WYNAJMU! Pełna przejrzystość kosztów, korzystne 
oferty kompleksowe, maksymalna elastyczność: te elementy wyróżniają 
wynajem ciągników marki STEYR. Każdy model ciągnika można 
wypożyczyć na klika dni albo nawet kilka lat, aby dokładnie go 
przetestować przed zakupem. To rozwiązanie pozwala rolnikom i firmom 
świadczącym usługi dla rolnictwa w prosty sposób i bez ryzyka sprostać 
zapotrzebowaniu na maszyny w szczytowym sezonie prac rolniczych. 

INDYWIDUALNE  
FINANSOWANIE.
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TWOJE KORZYŚCI.
 � Zero problemów przez okres do pięciu lat
 � Stałe koszty konserwacji do 5000 roboczogodzin
 � Pełna kontrola nad kosztami
 � Wzrost wydajności
 � Większa opłacalność
 � Wyższa wartość sprzedawanej maszyny
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KŁOPOT Z GŁOWY. Nowa propozycja marki STEYR: STEYR PROTECT - połączenie usług 
serwisowych i gwarancyjnych, które nie tylko uwolni Ciebie od wszelkich trosk, lecz także 
pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Program STEYR PROTECT pozwala wydłużyć okres 
sprawności Twojego ciągnika, dzięki czemu możesz wykorzystać pełen potencjał 
maszyny i maksymalnie zwiększyć wydajność pracy.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA. Program STEYR PROTECT możesz dokładnie dopasować 
do Twoich życzeń, potrzeb i finansowych możliwości. Z wyborem idealnego pakietu dla 
Ciebie pomoże Ci Twój sprzedawca maszyn marki STEYR.

ŚWIETNY WYBÓR. Nazwa definiuje program: STEYR PROTECT chroni Ciebie przed 
nieprzewidzianymi wydatkami, gwarantuje stałe koszty konserwacji nawet przez 5000 
godzin eksploatacji i zapewnia kompleksową ochronę przez okres do pięciu lat. Do wybo-
ru są trzy różne pakiety: złoty, srebrny i brązowy pakiet STEYR PROTECT.

 � Obsługa serwisowa
 � Przedłużenie gwarancji
 � Systemy telematyki 

 
 
 

 � Obsługa serwisowa
 � Przedłużenie gwarancji 

 
 
 

 � Obsługa serwisowa
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OPTYMALNA OCHRONA  
POSIADA IMIĘ: STEYR PROTECT.



8



SZYBKA DOSTAWA NASZYCH ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. Nasze 
certyfikowane oryginalne części zamienne są objęte 12-miesięczną gwarancją. Ich 
produkcja odbywa się zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi określonymi przez naszych 
inżynierów i muszą one spełnić wszystkie wymogi jakościowe. We współpracy ze 
sprzedawcą maszyn marki STEYR zapewniamy szybką i sprawną dostawę wszystkich 
oryginalnych części zamiennych w jak najkrótszym czasie, przy czym większość części 
dostarczamy jeszcze tego samego dnia, ponieważ sprzedawca wiele części zamiennych 
ma ciągle na stanie w magazynie. Dzięki temu możesz wyeliminować długie przestoje 
ciągnika.

EKONOMICZNA ALTERNATYWA: REMAN. Idealne rozwiązanie do starszych maszyn - 
prawie o jedną trzecią tańsze od oryginalnych części STEYR: części zamienne REMAN. 
Są to regenerowane komponenty, na które również udzielamy 12-miesięcznej gwarancji 
i na których możesz w pełni polegać. 

ZESTAWY DOPOSAŻENIOWE MONTOWANE PRZEZ DYSTRYBUTORA (DIA). Dzięki naszym 
zestawom DIA możesz zamontować w ciągniku dodatkowe wyposażenie pod kątem 
Twoich wymogów i życzeń, jak np. układ podgrzewania wstępnego paliwa, dodatkowe 
reflektory robocze lub zawory hydrauliki zewnętrznej. Wszystkie zestawy doposażeniowe 
DIA są dostępne w salonach sprzedaży STEYR.

STARSZE CIĄGNIKI CIĄGLE W DOBREJ FORMIE – DZIĘKI PROGRAMOWI STEYR TOPFIT. 
Nasz program części zamiennych TOPFIT dotyczy głównie części podlegających zużyciu 
w ciągnikach marki STEYR serii 80, 900 i 9000. Ciągle poszerzany asortyment 
obejmuje komponenty do kabiny, instalacji elektrycznej, układu hydraulicznego  
i kierowniczego, a także osi i przekładni napędowych. Każda cześć jest produkowana  
i kontrolowana zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości firmy CNH 
Industrial. 

STEYR TOPCHECK: CERTYFIKOWANE CIĄGNIKI UŻYWANE. Certyfikowane ciągniki 
używane poddawane są drobiazgowej kontroli przez techników dystrybutora maszyn 
marki STEYR. Jest ona tak dokładna, że nasi dystrybutorzy maszyn udzielają na te 
ciągniki 24-miesięcznej gwarancji.

STEYR TOPCHECK
GEBRAUCHTE MASCHINEN, GEPRÜFTE QUALITÄT

.
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WYSOKA JAKOŚĆ POD  
KAŻDYM WZGLĘDEM.



CENTRUM WSPARCIA 
0800 080 056 
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WIEDZA W PRAKTYWCE.

Nasze szkolenia produktowe pomagają użytkownikowi poszerzyć Jego wiedzę o wszystkich 
funkcjach i zaletach posiadanego ciągnika marki STEYR. Skorzystaj z tej okazji, aby zwiększyć 
wydajność Twojej pracy, lepiej sobie radzić z zagrożeniami i utrzymać wysoką wartość Twojego 
ciągnika poprzez właściwą obsługę i konserwację.

POZNAJ PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA. Nasz system S-TECH to idealne rozwiązanie 
dla profesjonalnych rolników i firm rolniczych. Połączenie nawigacji GPS i sieci 
RTK+ o pełnym zasięgu umożliwia dokładne określenie położenia maszyny oraz 
kierowanie nią z dokładnością na poziomie do 2,5 cm. Pozwala to skrócić czas 
pracy w polu, a dzięki temu oszczędzić pieniądze.  
Twój dystrybutor maszyn marki STEYR z przyjemnością zaprezentuje, jak prosto 
działa system S-TECH i jak przy jego użyciu możesz zoptymalizować pracę. 
Ponadto pomocą służą także nasi eksperci od systemu S-TECH pod bezpłatnym 
numerem infolinii 0800 080 056.

ABY WSZYSTKO SZŁO JAK Z PŁATKA. Twój dystrybutor maszyn marki STEYR i nasi 
wyśmienicie wykwalifikowani technicy pomogą Ci w maksymalnym wykorzysta-
niu potencjału posiadanego ciągnika. Podczas naszych szkoleń produktowych 
dowiesz się wszystkiego o Twoim narzędziu roboczym. I to nie tylko w teorii, ale i 
w praktyce: opanujesz prawidłową i efektywną obsługę Twojej maszyny  
w różnych warunkach roboczych. Przyniesie to korzyści na dłuższą metę - zarów-
no w zakresie Twojego bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy.



Lepiej jeździć bezpiecznie. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i sprawdzić, czy elementy obsługi działają bez 
zarzutu. Ze względów bezpieczeństwa należy również uważać na umieszczone tabliczki ze wskazówkami i korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. 
Niniejsza broszura przeznaczona jest do międzynarodowego zastosowania. Dostępność niektórych modeli i wyposażenia seryjnego lub specjal-
nego może się różnić w zależności od kraju. STEYR zastrzega sobie prawo do podejmowania zmian w projekcie i realizacji technicznej zawsze i 
bez wcześniejszej zapowiedzi i nie zobowiązuje się w jakikolwiek sposób to stosowania ich w już sprzedanych jednostkach.

Dane, opisy i zdjęcia odpowiadają aktualnemu stanowi na czas wydruku, mogą się jednak zmienić bez wcześniejszej 
zapowiedzi. Ilustracje mogą pokazywać produkty danego kraju, wyposażenie specjalne oraz niekompletne wykonania 
standardowe.
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