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JUBILEUMEDITIE VAN DE STEYR TERRUS. 

 

Om het 70-jarige jubileum van STEYR Traktoren te vieren, is er een unieke editie van de STEYR 

6300 Terrus CVT uitgebracht. Het speciale lakwerk en de met veel luxueus leer verrijkte cockpit met 

ingegraveerde naam van de toekomstige eigenaar, maken de jubileumeditie van de Terrus uniek. 

 

St. Valentin, 13.11.2017 

  

Een bijzonder look voor het jubileum. 

Het succesverhaal van STEYR Traktoren begon 70 jaar geleden in het Oostenrijkse St. Valentin. 

Innovatie, topkwaliteit en betrouwbaarheid zijn van het begin af aan de hoogste prioriteiten geweest. 

Voor het jubileum presenteert STEYR zijn vlaggenschip, de 6300 Terrus CVT, in op maat gesneden 

feestkleding. De jubileumeditie van de Terrus wordt exclusief op de Agritechnica gepresenteerd en 

wacht daar op een Steyr-fan die de trotse eigenaar van deze unieke machine wil worden. Het speciale 

lakwerk wordt in een variant met parelmoerwit en met het kenmerkende STEYR-rood met matte finish 

aangeboden. Ook de velgen zijn mat parelmoerwit gelakt. 

Het interieur ontvangt de toekomstige eigenaar met veel leer en met zijn naam op de evenals in een 

jubileumversie uitgevoerde stuurkolom. De achterste afdekking en de armleuning zijn bekleed met grijs 

premiumleder. Het stuurwiel, met het logo van het 70-jarige jubileum in het midden, ziet er met de 

bekleding van geperforeerd leer niet alleen fantastisch uit, maar ligt ook zeer aangenaam in de hand. 

Een andere blikvanger is de zwarte deurmat met geborduurd jubileumlogo, omzoomd door rood 

nubuck-suède. 

 

STEYR 6300 Terrus CVT. 

Door zijn ideale vermogen/gewicht-verhouding is de Terrus CVT perfect geschikt voor zowel snelle 

transporttaken als zware werkzaamheden op het land. Een turbocompressor met variabele geometrie 

zorgt voor een goede respons en levert zelfs bij lage toerentallen moeiteloos de beste prestaties. Ook 

voor wat betreft de zuinigheid behoren de CVT-modellen tot de besten van hun klasse. De STEYR 

6300 Terrus CVT verbruikt volgens DLG-PowerMix slechts 249 g/kWh. Efficiëntie, productiviteit, 

milieuvriendelijkheid en het modernste energiemanagement zijn hier in perfecte symbiose. Door het 

Hi-eSCR uitlaatgasnabehandelingssysteem wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd en worden 

zowel het vermogen als de respons van de motor verbeterd. Een optimaal inspuitpunt zonder 

uitlaatgasretour zorgt ervoor dat noch de motor, noch het koelsysteem worden belast. Het systeem 

heeft geen deeltjesfilter nodig, zodat verdere onderhoudskosten worden uitgespaard. Een 

hoogperformante uitlaatrem, de beste van het segment, is als optie leverbaar. Deze zorgt voor een 

toename van 40 procent van de remprestaties, doordat de brandstoftoevoer wordt gestopt, de 

uitlaatgasklep wordt gesloten en de ventilator van de motor en de eVGT-turbocompressor op de 



 

 

 

 

 

maximale weerstand worden ingesteld. Daardoor wordt de vraag naar remkracht op de tractor of 

geremde aangebouwde werktuigen of aanhangers gereduceerd. Het koelsysteem zorgt altijd voor een 

optimale bedrijfstemperatuur van de motor. De optionele omkeerventilator maakt het mogelijk om de 

richting van de luchtstroom om te keren. Daardoor worden koeler en radiateurgrille automatisch 

gereinigd en wordt een optimale prestatie van het koelsysteem verzekerd. 

Bij de omkeerventilator met traploos verstelbare ventilatorbladen wordt afhankelijk van het gevraagde 

koelvermogen de stand van de bladen aangepast, om een zeer efficiënte koeling te verkrijgen en 

tegelijkertijd de brandstofefficiëntie te verbeteren.  

 

*** 

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 op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI) 

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