
 

   

 

 

 

St Valentin: 25 januari 2021      

 

Case IH och STEYR skruvar upp värmen för extra stark lack 

 

Traktorer gjorda vid fabriken i St. Valentin, Österrike har nu en extra stark lack tack vare en ny 

miljoninvestering i en lackverkstad/ Glansigare yta som motstår repor, sprickbildning och rost 

bättre.  

 

Case IH- och STEYR-traktorer lämnar nu fabriken i St. Valentin, Österrike med en uppgraderad lackyta 

som är ännu tuffare och mera rostbeständig. Förbättringen kommer tack vare en investering på 1,1 

miljoner euro i nya anläggningar för förbehandling och lackverkstad i fabriken, slutförd trots utmaningar 

från Covid-19. 

 

Kundernas intresse i stark och korrosionsbeständig lack, som identifierats i pågående 

marknadsundersökning, drev initiativet. I samarbete med 24 specialistleverantörer och partners kom 

fabriken fram med en meny med lösningar före, under och efter lackeringen. Tillsammans producerar 

de en glansigare yta som motstår repor, sprickbildning och rost samtidigt som den fäster tätare mot 

metallens ytor. 

 

Signifikant högre temperaturer för förtvätt och föruppvärmning är nyckel till de nya ytorna. Varje traktor 

torkas nu vid 110 °C, istället för från 60 °C, och stannar i ugnen tre gånger längre. Initial förtvätt har 

gått från 30 - 40 °C till 55 - 60 °C med en femfaldig ökning i trycket från munstycke.  

 

”Att få traktorn helt perfekt för att ta emot sin lackering är absolut väsentligt”, säger Hannes 

Woegerbauer, fabrikschef. ”Efter den förbättrade förtvätten, har vi nu också separerat 

sköljningsprocessen till att ta bort överflödigt rengöringsmedel och ett nytt föruppvärmningsbås som 

tar bort varenda fuktmolekyl och värmer upp traktorn till den perfekta temperaturen. Resultatet är att 

färgen torkar även inifrån och ut, vilket gör den stabilare, med mycket bättre fäste och 

rostförebyggande”.  

 

Arbetet med förändringar för produktionslinjen började i november 2019 och de första traktorerna 

passerade igenom i augusti 2020. ”Vi är verkligen tacksamma för våra specialistpartners som har hjälpt 

oss att installera dessa nya system, och samtidigt jobbat runt alla utmaningar från Covid-19,” säger 



 

 

 

 

 

Hannes. ”Våra kunder ser redan fördelarna på sina nya traktorer när de använder dem på sina lantbruk 

runtom i Europa.” 

*** 

Pressmeddelanden och bilder: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH, yrkesmannens självklara val, litar till mer än 175 års tradition och erfarenhet inom jordbruksbranschen. Ett 

kraftfullt utbud av traktorer, tröskor och pressar som stöds av ett globalt nätverk av mycket professionella återförsäljare 

som ägnar sig åt att erbjuda våra kunder bästa möjliga support och de resultatlösningar som krävs för att vara produktiv 

och effektiv på 2000-talet. Mer information om Case IH:s produkter och service går att hitta online på www.caseih.com.  

 

STEYR har varit synonymt med ledande teknik och högkvalitativt maskineri i mer än 70 år. Dess premiumutbud av 

Österrikebyggda traktorer fokuserar på enastående komfort och precisionsarbete, med hjälp beprövade tekniska 

innovationer för att maximera produktiviteten för operatörer inom jordbruk, skogsbruk och kommunala sektorer. STEYR-

kunder har stöd från första klassens support av STEYR:s professionella och högst erfarna nätverk av återförsäljare. Mer 

information om STEYR:s produkter och tjänster går att hitta online på www.steyr-traktoren.com.  

 

Case IH och STEYR är varumärken som tillhör CNH Industrial N.V., världsledande inom kapitalvaror och noterad på New 

York-börsen (NYSE: CNHI) och på Mercato Telematico Azionario på Borsa Italiana (MI: CNHI). Mer information om CNH 

Industrial går att hitta online på www.cnhindustrial.com. 

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Esther Gilli 

Public Relations and Digital Officer Europe 

Tfn: +43 7435 500 634 

E-post: esther.gilli@cnhind.com  
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