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DE MEEST ECONOMISCHE IN ZIJN KLASSE: STEYR 4145 PROFI. 

 

Dankzij de nieuwe S-Control-8-transmissie verbruikt de STEYR 4145 Profi in de DLG-PowerMix 

slechts 258 g/kWh en is daarmee op afstand de meest economische tractor in zijn klasse. Dit 

leverde de tractor op de Agritechnica de titel “Machine van 2018“ op.  
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S-Control 8 is een kampioen in efficiëntie. 

Bij de Profi-modellen wordt de nieuwe S-Control-8-transmissie gebruikt. Deze innovatieve 8-voudige 

automatische versnellingsbak biedt in totaal 24 versnellingen in 3 schakelgroepen, zowel vooruit als 

achteruit en beschikt over een aantal automatische functies die de tractor niet alleen efficiënter 

maken maar ook aanzienlijk het rijcomfort verbeteren. Door de grote overlapping hoeft de groep 

tijdens het werk bijna nooit te worden omgewisseld: Groep A voor trekwerkzaamheden kan tot 10,7 

km/u rijden, groep B kan van 4,3 tot 18,1 km/u volledig zonder krachtonderbreking rijden – ideaal 

voor de meeste werkzaamheden op het veld en op het weideland alsmede met de voorlader. Met 

een brandstofverbruik van 258 g/kWh in de DLG-PowerMix is de nieuwe STEYR 4145 de efficiëntste 

in zijn klasse. In het wegverkeer start de transmissie direct in de snellere schakelgroep C. De 

transmissie schakelt op het veld automatisch door alle 8 versnellingen van groep A of B. In het 

wegverkeer schakelt de transmissie automatisch door de 16 versnellingen van groep B en C. Voor 

de groenteteelt of winterdienst is optioneel een kruipversnelling met 48 x 48 versnellingen 

beschikbaar. 

 

Unieke transmissiefuncties. 

Wanneer u snel meer vermogen nodig hebt, kunt u in de automatische modus met de gaspedaal-

kick-down-functie terugschakelen, bijvoorbeeld wanneer bij transportwerkzaamheden de straat 

steiler wordt. Een powershuttle verhindert aandrijfverliezen bij richtingveranderingen op het terrein, 

terwijl de S-Stop II het stoppen bij kruisingen of bij het stapelen van balen met een voorlader veel 

gemakkelijker maakt: Doseert de bestuurder het remmen, rijdt de tractor langzaam verder. Wordt de 

rem ingetrapt, zorgt de S-Stop II automatisch voor de koppeling. Wordt de rem weer losgelaten, rijdt 

de STEYR Profi onmiddellijk weer verder. Zo kan de tractor op de centimeter nauwkeurig worden 

bestuurd. 

 

Voorladerwerkzaamheden worden gemakkelijker 

Met de nieuwe Profi wordt de voorladerwerkzaamheid nog efficiënter. Met de Quick Turn II kan de 

stuuroverbrengingsverhouding worden aangepast. Minder stuuromwentelingen maken bijvoorbeeld 



 

 

 

 

 

bij voorladerwerkzaamheden de werkzaamheden van de bestuurder gemakkelijker. De bestuurder 

kan daarbij uit vooraf ingestelde waarden kiezen of via de S-Tech 700-monitor een individuele 

instelling kiezen. De nieuwe joystick van de voorlader, waarmee ook transmissiefuncties geregeld 

kunnen worden, zijn ergonomisch op de armleuning aangebracht. De slanke motorconstructie zorgt 

voor een perfect overzicht naar voren en een grote stuurhoek van de wielen, die samen met de 

meesturende spatborden een minimale draaicirkel van 9,2 meter oplevert. Alle Profi-modellen 

kunnen af-fabriek of achteraf voor het gebruik van de voorlader worden uitgerust. De hydraulische 

aansluitingen bevinden zich in een centraal en gemakkelijk te bereiken verdeler, zodat de lader in 

seconden aan- en afgekoppeld kan worden. Een venster in het dak biedt een uitstekend zicht naar 

boven en de cabine met vier stijlen biedt een optimaal zicht naar alle kanten. De rondom-LED-

werkverlichting met 16 schijnwerpers (in totaal 32.000 lumen) zorgen ervoor dat er zowel heel vroeg 

in de ochtend als laat in de avond nog veilig gewerkt kan worden. 

 

S-Turn nu ook in de Profi. 

De in de armleuning geïntegreerde S-TECH 700-monitors kunnen via het touchscreen gemakkelijk 

worden bediend. Dit kan naar keuze ook op een verstelbare rail in het rechter zijvenster worden 

gemonteerd. Met de automatisering van alle belangrijke functies van de tractor zorgt de S-TECH-

monitor voor optimale werkprocessen. Het kopakkermanagementsysteem Easy-Tronic II maakt de 

automatisering van bedieningsprocessen op de weg of op tijd mogelijk. De S-Turn, een nieuwe en 

unieke functie, maakt het eenvoudig draaien aan het einde van een rijspoor mogelijk. Het systeem 

berekent de ideale weg en de geschikte snelheid op de kopakker en ontlast zodoende de 

bestuurder. 

 

 

*** 

 

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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