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STEYR TERRUS CVT FASE V: TRACTORRIJDEN WAS NOG NOOIT ZO 

„SCHOON“  

 

De NOx-emissies zijn met ongeveer 95 procent verminderd en de fase V wordt bereikt dankzij 13 FPT-

patenten, zonder constructieve wijzigingen aan de motor. Het lage verbruik en de langere service-

intervallen voor motor- en transmissieolie verlagen de totale eigendomskosten. Met  

S-Turn II, STEYR S-Brake en S-Fleet Telematics benut STEYR de invoering van fase V bij de Terrus 

CVT-modellen voor belangrijke product-updates. 

 

 

St. Valentin, 13.11.2018 

 

De STEYR Terrus CVT-serie met de drie modellen 6300 CVT, 6270 CVT en 6250 CVT neemt de vanaf 

1 januari 2019 voor nieuwe tractoren geldende emissienorm Euro fase V heel serieus: Dankzij de 

reductie van de stikstofoxide-emissies met 95 procent en de aanzienlijke vermindering van de 

deeltjesmassa en het aantal deeltjes, voldoen deze tractoren niet alleen aan de vereisten maar 

overstijgen ze deze zelfs. De enorme reductie van de emissies, gebaseerd op 13 patenten van de 

motorfabrikant FPT Industrial, wordt bereikt zonder dat de beproefde motoren constructieve 

wijzigingen hoeven te ondergaan en wordt tevens zonder externe wijzigingen in de bestaande 

oplossingen geïntegreerd. 

 

Tegelijkertijd wordt bij de nieuwe Terrus CVT-tractoren van fase V het service-interval voor de 

motorolie tot 750 uur verlengd. Ook voor de verversing van de transmissieolie gelden langere 

intervallen, in dit geval van 1500 uur. „Het nieuwe Terrus CVT-model overtuigt niet alleen met de 

drastisch verlaagde emissies, de geringere behoefte aan onderhoud en de lagere totale 

eigendomskosten, maar ook met een aantal belangrijke product-updates", aldus Hans-Werner Eder, 

verantwoordelijk voor de EMEA productmarketing. 

 

Meer productiviteit, comfort en veiligheid 

Met S-Turn II bieden de nieuwe STEYR Terrus CVT-modellen naar wens een effectieve combinatie 

van de beproefde Easytronic II en S-Turn. De nieuwe S-Turn II combineert de automatische sturing 

op de kopakker met de kopakkermanagementfunctie en zorgt zo voor een compleet geautomatiseerde, 

ontspannen verlopende keerprocedure. Dit betekent in de veeleisende dagelijkse praktijk op 

landbouwbedrijven een aanzienlijke ontlasting van de bestuurder. De nieuwe S-Turn II biedt vele 

voordelen, onder meer hogere prestaties, een grotere efficiëntie en nauwkeurigheid, 

gebruiksvriendelijkheid en een effectievere bescherming van de grond op de kopakker. 

 



 

 

 

 

 

Met STEYR S-Brake krijgen de nieuwe Terrus CVT-modellen nog een ander veiligheidsvoordeel: Het 

gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de combinatie van tractor en aanhanger stabiel blijft, zelfs 

wanneer de snelheid wordt verlaagd via het gaspedaal of de bedieningshendel. In dit geval kan het 

gebeuren dat de aanhanger naar de tractor toe schuift en in het ongunstigste geval de combinatie 

destabiliseert en laat knikken. En dat is nou precies wat het nieuwe STEYR S-Brake 

aanhangerremsysteem verhindert: De aanhanger wordt via zijn eigen bedrijfsrem afgeremd, zodat de 

tractor en aanhanger in gelijke mate afremmen en de combinatie als geheel stabiel blijft. 

 

Vanaf kwartaal II/2019 bij de dealers 

Hoewel de wettelijke regelingen overgangsperioden tot eind 2020 voorzien, zullen de nieuwe 6300, 

6270 en 6250 Terrus CVT Stage V-modellen al in het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar zijn bij 

de STEYR-dealers. Tegelijkertijd voert STEYR bij de nieuwe Terrus CVT-modellen S-Fleet Telematics 

als standaard uitvoering in.  

 

*** 

 

Meer informatie over STEYR-tractoren vindt u op www.steyr-traktoren.com  

 

STEYR staat al meer dan 60 jaar voor toptechnologie uit Oostenrijk en is gespecialiseerd in tractoren van de hoogste 

kwaliteit met een uitstekend comfort en zeer waardevast. 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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