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DE STEYR CVT IS NU NOG BETER. 
 
De nieuwe verbeterde vooras zorgt voor een duidelijk beter rijgedrag op de weg en zodoende voor 

meer veiligheid bij transportwerkzaamheden en het rijden naar de plaats van bestemming. Het 

maximale toegestane totaalgewicht is bij de nieuwe STEYR CVT een ton hoger. Met de Quick Turn 

II kan de overbrengingssnelheid van de stuurinrichting worden ingesteld. Vrij configureerbaar zijn 

nu ook de knoppen van de multicontroller. 

 
 
St. Valentin, 06.09 2017 

  
Geweldig rijgevoel. 

Op de akker voelt de STEYR CVT zich bijna 20 jaar thuis. De prestaties van de CVT hebben al 
duizenden landbouwers overtuigt, die er sinds 1998 al meer dan 40.000 hebben gekocht. De 
nieuwste generatie zet nu ook nieuwe maatstaven voor de weg. Dit komt door de nieuwe verbeterde 
vooras die enkele praktische voordelen met zich meebreng. Een geoptimaliseerde rechte uitlaat 
gecombineerd met een nauwkeurige en soepele stuurinrichting verhogen het rijcomfort en maken het 
relaxed werken met de machine mogelijk. Om de wegligging van de CVT op de weg te verbeteren, 
werkt de vering van de vooras nu in beide richtingen. Trillingen door bijvoorbeeld zware werktuigen 
worden zo nog beter opgevangen. 
Ook voor het universele gebruik zijn er vernieuwingen zoals bijvoorbeeld bij de stuurinrichting. Met 
Quick Turn II kan de overbrenging van de stuurinrichting worden ingesteld, bijvoorbeeld 1,5 
stuuromwenteling voor de volledige stuuruitslag bij werkzaamheden van de voorlader of 3 
stuuromwentelingen voor wegtransportwerkzaamheden. Quick Turn II kan ook in het Easy-Tronic-
kopakkermanagement worden geprogrammeerd. 
 
Gemakkelijke alledaagse werkdag. 

Een laag geluidsniveau van slechts 69 dB(A), ergonomische stoel- en stuurwielinstellingen, een 
nauwkeurig regelbare airco en het veringsysteem maken de cockpit van de nieuwste STEYR CVT 
een aangename werkplek. De nieuwe CVT communiceert nu nog beter met zijn werktuigen. Dankzij 
ISOBUS III kan nu ook het werktuig de tractor besturen, zoals bijvoorbeeld stoppen, sturen, enz. De 
knoppen van de multicontroller kunnen vrij met ISOBUS-functies worden bezet.  Een andere nieuwe 
functie is de nauwkeurige weergave van het toerental van het handgas op de monitor. Voor een 
comfortabel overzicht aan de achterkant zijn nieuwe aanvullende groothoekspiegels aangebracht. 
Met max. drie videocamera's (bijvoorbeeld op de achterkant van een lader of een balenpers) kunnen 
live-beelden op de S-TECH 700-monitor worden bewaakt. De regelventielen hebben bij de nieuwe 
STEYR CVT dezelfde kleur als de overeenkomstige bedieningselementen in de cabine, wat 

 



 

verwisselingen helpt te voorkomen. Het maximale toegestane totaalgewicht is met nagenoeg één ton 
verhoogd: Bij de modellen 6150 t/m 6175 CVT naar 11,5 ton en bij de modellen 6185 t/m 6240 CVT 
naar 14 ton. 
 
Landbouw in precisie. 
STEYR CVT-tractoren voldoen met S-TECH aan alle voorwaarden voor het gebruik van 
precisielandbouwtechnieken. Daardoor zijn bijvoorbeeld de besturing van met ISOBUS II en III 
compatibele werktuigen, de integratie van automatische stuursystemen alsmede de bediening van 
CVT-tractoren probleemloos mogelijk. De in de armleuning geïntegreerde S-TECH 700-monitors 
kunnen via het touchscreen gemakkelijk worden bediend. Dit kan naar keuze ook op een rail in het 
rechter zijvenster worden gemonteerd. Met de automatisering van alle hoofdfuncties van de tractor 
zorgt uw S-TECH-monitor voor optimale werkprocessen en geeft u gelijktijdig een overzicht van het 
reeds gedane werk, het brandstofverbruik en nog veel meer. Het kopakkermanagement-systeem 
Easy-Tronic II maakt het mogelijk om de bedieningsprocedures te automatiseren en verhoogt zo het 
vermogen en de dagprestatie van de tractor, waardoor ook de productiviteit van de bestuurder 
toeneemt. 
 
Traploos efficiënt. 
U hebt de keuze uit in totaal zeven modellen met een vermogensbereik van 150 tot 240 pk. De 
excellente constructie van de transmissie zorgt voor een zeer goede prestatie en geeft de serie haar 
naam: CVT staat voor Continuously Variable Transmission en beschrijft een transmissie met een 
traploos instelbare overbrengingsverhouding. Het ECOTECH motorconcept, dat dankzij het 
milieuvriendelijke Hi-eSCR-systeem van de 6,7 liter turbodiesel met tussenkoeling en common-rail-
inspuiting aan de EU-emissienorm fase IV voldoet, garandeert duurzame efficiëntie. Het 
motorvermogenmanagement PowerPlus levert bij hydraulische werkzaamheden, transport en 
werkzaamheden met de aftakas een extra boostvermogen. Bij actieve PowerPlus is er een 
motorvermogen van maximaal 45 pk meer beschikbaar. PowerPlus is ook beschikbaar bij 
aftakaswerkzaamheden waarbij achteruit wordt gereden, bijvoorbeeld met de achteruitrij-inrichting. 
 
Geen brandstofonderbreking. 
De eenvoudige bediening van de tractor heeft STEYR ondanks vele nieuwe functies niet uit het oog 
verloren. Traploos accelereren zonder handbediende schakelmanoeuvres vanuit stilstand, het 
voertuig staat zonder rem ook op hellingen volledig stil, tot aan de maximumsnelheid met het 
rijpedaal of naar keuze ook met de rijhendel op de armleuning: Dit tezamen biedt het hoogste 
rijcomfort. De klassieke CVT-serie is tegenwoordig uitgerust met zeven 6-cilinder-modellen met 
vermogens van 150 tot 240 pk. Maar ook in 4-cilinder-segment kunnen de klanten van STEYR met 

 
 
 
 



 

de drie Profi CVT-modellen van 110 tot 130 pk gebruikmaken van de voordelen van het traploze 
rijcomfort. 
 
 

*** 
 
Overige informatie over STEYR-tractoren vindt u op www.steyr-traktoren.com  
 
STEYR staat al sinds de jaren 70 bekend om zijn toptechnologie uit Oostenrijk en gespecialiseerde tractoren van hoge 

kwaliteit, uitstekend comfort en hoge waardevastheid. Het modelpalet van STEYR overtuigt continu met technische 

innovaties en klantgerichte oplossingen. Dit garandeert de hoogste productiviteit en rendabiliteit in de landbouw, 

bosbouw en de gemeentelijke sector. Het dealernetwerk van STEYR biedt een optimale begeleiding van de klant ter 

plaatse. 

STEYR is een merk van CNH Industrial N.V., een wereldwijde marktleider op het gebied van investeringsgoederen, die 

op de beurs van New York (NYSE: CNHI) en Italië Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI) genoteerd staat. Meer 

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

 

Afdruk gratis, om een kwitantie vragen! 
 
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met: 
 
Esther Gilli 
Tel.: +43 7435 500 634 
 
Public Relations Officer 
Europe, Middle East & Africa 
Brand Communication STEYR 
E-mail: esther.gilli@cnhind.com 
www.steyr-traktoren.com  
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