
 

   

 

 

 

St Valentin: 25 januari 2021      

 

Case IH en STEYR lopen warm voor extra sterke laklaag 

 

Tractoren gemaakt in de fabriek in St. Valentin, Oostenrijk, krijgen een extra sterke laklaag, 

dankzij een nieuwe investering van een miljoen euro in een spuitwerkplaats / Glanzendere 

afwerking bestand tegen krassen, scheuren en roest.  

 

Case IH- en STEYR-tractoren verlaten de fabriek in St. Valentin, Oostenrijk, nu met een geüpgrade 

laklaag die nog sterker en roestbestendiger is. De verbeteringen zijn mogelijk gemaakt door een 

investering van 1,1 miljoen euro in nieuwe voorbehandelings- en spuitwerkplaatsen in de fabriek, die 

is gedaan ondanks de uitdagingen van Covid-19. 

 

De interesse van de klant in een robuuste lak en roestbestendigheid, die bleek uit een lopend 

marktonderzoek, was aanleiding voor het initiatief. De fabriek bedacht samen met 24 gespecialiseerde 

leveranciers en partners een menu aan oplossingen voor vóór, tijdens en na het lakproces. Samen 

produceren ze een glanzendere afwerking die bestand is tegen krassen, scheuren en roest, en steviger 

aan metalen oppervlakken hecht. 

 

Aanmerkelijk hogere voorwas- en voorverwarmingstemperaturen waren doorslaggevend voor het 

nieuwe afwerkingsinitiatief. Elke tractor wordt nu gedroogd op 110°C, in plaats van 60°C, en blijft drie 

keer zo lang in de oven. De temperatuur van de eerste voorwas is verhoogd van 30 - 40°C tot 55 - 

60°C, met een vijf keer zo hoge druk van de spuitmond.  

 

“Het is van essentieel belang dat de tractor absoluut perfect klaar is om te worden gelakt”, aldus 

Hannes Woegerbauer, Plant Manager. “Na de verbeterde voorwas, beschikken we nu ook over een 

apart spoelproces om eventuele resten schoonmaakmiddel te verwijderen, en een nieuw 

voorverwarmingshok waar elke vochtmolecule wordt verwijderd en de tractor tot de perfecte 

temperatuur wordt opgewarmd. Op die manier wordt de lak ook van binnenuit gedroogd, zodat hij 

stabieler is en een veel betere hechting en roestbestendigheid heeft”.  

 

In november 2019 begonnen we aan de veranderingen in de werkende productielijn te werken en de 

eerste tractoren rolden in augustus 2020 over de productielijn. “We zijn onze gespecialiseerde partners 

heel dankbaar voor hun hulp met de implementatie van deze nieuwe systemen, terwijl met alle 



 

 

 

 

 

uitdagingen van Covid-19 rekening gehouden moest worden”, aldus Hannes. “Onze klanten zien nu 

de voordelen van hun nieuwe tractoren al, terwijl ze deze gebruiken op hun boerderijen in heel Europa.” 

*** 

Persberichten en foto's: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Professionals kiezen voor Case IH, want wij kunnen terugvallen op meer dan 175 jaar erfgoed en ervaring in de 

landbouwsector. Krachtige tractoren, maaidorsers en balenpersen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van uiterst 

professionele dealers die er alles aan doen om hun klanten optimaal bij te staan en die de performante oplossingen 

kunnen leveren die in de 21e eeuw nodig zijn om productief en doeltreffend te werken. Meer informatie over Case IH 

producten en diensten vindt u online op www.caseih.com.  

 

STEYR is al meer dan 70 jaar synoniem met toptechnologie en kwalitatief hoogstaande machines. De in Oostenrijk 

gebouwde toptractoren van het merk leggen de focus op excellent comfort en precisie en gebruiken beproefde technische 

innovaties om de productiviteit voor klanten in de landbouw, de bosbouw en de gemeentelijke sector te maximaliseren. 

De klanten van STEYR worden ondersteund door de eersteklas assistentie van STEYR’s netwerk van professionele en 

zeer ervaren dealers. Meer informatie over STEYR-producten en -diensten vindt u online op www.steyr-traktoren.com.  

 

Case IH en STEYR zijn merken van CNH Industrial N.V., een wereldleider voor kapitaalgoederen, genoteerd op de New 

York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Meer 

informatie over CNH Industrial vindt u online op www.cnhindustrial.com. 

 

 
Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met: 

Esther Gilli 

Public Relations en Digital Officer Europe 

Tel.: +43 7435 500 634 

E-mail: esther.gilli@cnhind.com  
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