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STEYR PROFI CVT NU MET COMPACTE 6-CILINDER  

 

Vanaf oktober is een nieuw model van de STEYR Profi CVT beschikbaar, met een 6-cilindermotor en 

een nominaal vermogen van 145 pk. Optimale vermogen/gewicht-verhouding en perfecte 

manoeuvreerbaarheid. Traploze S-CONTROL™ CVT-transmissie met dubbele-koppelingstechnologie 

en S-TRONIC. Maximale veelzijdigheid met optionele fronthef en frontaftakas, als optie ook leverbaar 

met frontlader  

 

 

St. Valentin, 12 november 2018 

 

Vanaf oktober 2018 overtuigt de STEYR Profi CVT niet alleen dankzij zijn beproefde efficiëntie en 

veelzijdigheid, maar ook dankzij een nieuwe 6-cilindermotor – de compactste 6-cilinder op de markt. 

Het nieuwe model is uitgerust met een ECOTECH-motor met turbo, intercooler, Hi-eSCR-technologie 

en Power Plus motorvermogenmanagement en heeft een nominaal vermogen van 145 pk. De 

compacte motoren hebben een optimale vermogen/gewicht-verhouding. Met een wielbasis van 2642 

mm en een draaicirkel van slechts 4,6 meter bij geveerde vooras, biedt de Profi CVT een zeer goede 

manoeuvreerbaarheid – een groot pluspunt wanneer met de als optie verkrijgbare frontlader in nauwe 

ruimtes wordt gewerkt. De Profi CVT doet zo ook in de tuinbouw- en landschapsbeheersector zijn 

naam eer aan. 

 

Krachtoverbrenging: traploos, efficiënt, zuinig 

Bij de traploze S-CONTROL™ CVT-transmissie zorgt het intelligente samenspel tussen hydraulische 

en mechanische componenten voor maximale zuinigheid, zonder dat dit ten koste van de prestaties 

gaat. De robuuste transmissie-eenheid met dubbele-koppelingstechnologie waarborgt een uitstekende 

krachtoverbrenging zonder trekkrachtonderbreking, met optimale versnellingsprestaties. De S-

TRONIC regelt de transmissieverhouding en het motortoerental op basis van het benodigde vermogen 

en zorgt zo voor een minimaal brandstofverbruik bij optimaal gebruik van de motorprestaties. Met de 

actieve stilstandregeling beschikt de Profi CVT daarnaast over een belangrijk pluspunt voor de 

veiligheid: Deze functie houdt de tractor op stijgende en dalende trajecten op betrouwbare wijze en 

zonder gebruik van de rem stil en maakt het mogelijk om zonder koppeling weer op te trekken.  

 

Voor en achter veelzijdig 

Dankzij de driepuntsbevestiging aan de achterzijde, vier elektronische regelventielen achter en drie 

mid-mount regelventielen, alsmede de optionele uitrusting met fronthef, frontaftakas en frontlader, zijn 

de Profi CVT-modellen op enorm veel manieren inzetbaar. Bij het gebruik met een frontlader maken 

de Quick Turn-functie en de Powershuttle het manoeuvreren nog eenvoudiger. Daarbij zorgt de op 



 

 

 

 

 

een hoge belasting berekende, standaard voorasvering zowel op het land als op de weg voor een 

hoog rijcomfort en veel veiligheid. 

 

De uitrusting van de comfortcabine laat niets te wensen over 

Dankzij de toegankelijkheid van beide zijden, de automatische klimaatregeling, de elektrisch 

verstelbare Multicontroller-armleuning, het zeer lage geluidsniveau van 69 dB(A) en het uitstekende 

zicht naar alle kanten, mede dankzij het dakvenster voor optimaal zicht, biedt de panoramacabine met 

4 stijlen de juiste omgeving om gedurende lange en inspannende werkdagen ontspannen te blijven. 

Een elektronische parkeerrem verhindert dat de STEYR Profi CVT weg kan rollen na het verlaten van 

de bestuurdersstoel en de af-fabriek beschikbare uitrusting met het S-TECH pakket met S-TECH 

monitor met touchscreen, ISOBUS II, ISOBUS III, S-Guide en S-Turn zorgt ervoor dat alle 

werkzaamheden met de vereiste precisie – en de gewenste mate van automatisering en ontlasting 

van de bestuurder – kunnen worden uitgevoerd. 

 

 

*** 

 

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. 

 

 
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met: 

 

Esther Gilli 

PR Officer EMEA Case IH & STEYR 

Tel. +43 7435 500 634  

Mob. +43 676 88 0 86 634 

E-mail: esther.gilli@cnhind.com 

www.steyr-traktoren.com  
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