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STEYR ABSOLUT CVT WORDT IN PRODUCTIE GENOMEN MET NIEUWE 

SPECIFICATIENIVEAUS 

 

Eerste leveringen vanaf maart 2021 / Vier modellen met nominaal vermogen van 185 tot 

240 pk / Reeks nieuwe prestatie- en comfortkenmerken / Drie nieuwe specificatieniveaus: 

Evolution, Excellent en Orange (gemeentewerken) / Fase V-motoren zijn 100% compatibel 

met synthetische HVO-brandstof  

 

St. Valentin, vrijdag 5 maart 2021  

 

Er breekt voor STEYR Traktoren een nieuw hoofdstuk aan met de productie van de krachtige Absolut 

CVT-serie, die in maart 2021 voor het eerst geleverd zal worden. Deze serie wordt aangevuld met de 

introductie van drie spannende pakketten voor de Absolut CVT: het Evolution-, Excellence- en, voor 

gemeentewerken het Orange-pakket. 

 

Deze nieuwe configuraties zijn speciaal ontworpen om het proces waarin een Absolut CVT-tractor, 

tijdens de bestelling, volgens de belangrijkste klantvereisten wordt gespecificeerd, te vereenvoudigen. 

Voor het selecteren van een pakket ontvangt de klant als bonus nog een prijsvoordeel. Aangepaste 

configuraties, voor de exclusieve en volledig naar wens aangepaste STEYR-specificatie waarin elk 

kenmerk afzonderlijk kan worden gespecificeerd, blijven beschikbaar.  

 

De nieuwe Absolut CVT-modellen zijn visueel en dynamisch heel anders dan hun voorgangers. De 

stijl van de nieuwe lijn van vier modellen; de Absolut CVT 6185 (200 pk), Absolut CVT 6200 (220 pk), 

Absolut CVT 6220 (241 pk) en Absolut CVT 6240 (261 pk), met hun respectieve maximumvermogen 

met motorvermogensmanagement, is voorzien van het nieuwste exclusieve STEYR-ontwerp. De 

indrukwekkende prestaties van de ledwerklampen overtreffen die van de voorgaande modellen. Het 

comfort wordt op STEYR-tractoren naar nieuwe hoogten gebracht met een luchtgeveerde cabine die 

voor het eerst beschikbaar is. De nieuwe iteratie van de hoogefficiënte S-Control CVT-transmissie is 

verbeterd met aanpasbare software voor de aandrijflijn. De Absolut CVT beschikt over een overvloed 

aan slimme functies ter ondersteuning van de productiviteit en ergonomie. De Fase V FPT Industrial 

NEF67-motor die de Absolut CVT aandrijft, is compatibel met 100% HVO, een synthetische 

biobrandstof, waarmee de service-intervallen nu 750 uur bedragen, en de milieuvriendelijke reputatie 

van het merk wordt bevestigd.  

 

Evolution-pakket 

Voor het Evolution-pakket zijn de meest gekozen kenmerken van de rijke specificaties van de STEYR 

Absolut CVT geselecteerd en gebundeld in een gedefinieerde configuratie met de optie om te 
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upgraden. Dit pakket bevat de nieuwe fronthefinrichting, met dezelfde hardware als die van zijn grote 

broer, de Terrus CVT, en er kan als optie een frontaftakas worden toegevoegd. De hydraulische pomp 

van 150 l/min is standaard, met een optionele pomp van 170 l/min, voor de vier of vijf 

elektrohydraulische regelventielen waar klanten uit kunnen kiezen.  

 

Een achteraftakas met vier toerentallen en een achterhef met een hefvermogen van 10.463 kg zorgen 

ervoor dat de Absolut CVT voldoet aan de vereisten van zelfs de grootste werktuigen. Er kan gekozen 

worden uit de Deluxe of de Active Luxury STEYR-cabine met luchtvering als upgrade. Voor de voeding 

van de nieuwe 16 en 20 ledverlichtingsopties is een 200 A wisselstroomdynamo gekozen. 

 

Excellence-pakket 

Excellence is het premium Absolut CVT-pakket dat is gecreëerd om te voorzien in de hoogste 

klantbehoeften voor een maximale productiviteit en prestaties. Deze specificatie leunt meer naar 

automatisering, met standaard functies als fronthefmanagement en Easy-Tronic II (geavanceerd 

kopakkermanagement en instelbare elektrohydraulische regelventielen). In deze configuratie is de 

Absolut CVT voorbereid op STEYR S-Guide, dat ook gepaard gaat met sturing met variabele 

verhouding, met de optie voor de klant om te kiezen uit verschillende STEYR S-TECH-

geleidingsoplossingen.  

 

Voortbouwend op het thema van het prestatiepakket gaat de voorkeur uit naar het pakket met 20 

ledwerklampen, terwijl de luchtgeveerde cabine is inbegrepen, zodat STEYR-bestuurders dag en 

nacht hun vermoeidheid kunnen bestrijden. De hydraulische prestaties worden in dit pakket geleverd 

door de pomp van 170 l/min. Het Excellence-pakket bevat voor het gemak ook automatische 

hefstabilisatoren en een hydraulische topstang, nu met een ergonomische grendel en meter voor het 

gebruiksgemak.  

 

Orange-pakket  

Voor gemeentewerken biedt het nieuwe Orange-pakket de mogelijkheid om de nieuwe STEYR Absolut 

CVT-tractoren met een uitgebreid pakket van chassis voor gemeentewerken en bijbehorende 

kenmerken te bestellen. Dit pakket, dat vanaf april verkrijgbaar is, is speciaal voor gemeentewerken 

samengesteld, met kenmerken die beter zijn afgestemd op de sector, zoals sturing met variabele 

verhouding, een aftakas met twee toerentallen en een lichtbalk voor gemeentewerken.  

 

De Absolut CVT-ervaring  

Deze unieke nieuwe look van de STEYR Absolut CVT-tractoren loopt door van de stijl van de motorkap 

tot de buitenkant van de cabine. Dit met kenmerken zoals voorasbeschermers die ook dienst doen als 

toegangstreden voor onderhoud, maar ook eenvoudig te reinigen aluminium cabinetreden die de 
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unieke handenwastank stijlvol verbergt. Daarnaast ook uitstapverlichting die eveneens verschillende 

praktische voordelen biedt en alles netjes, duidelijk en eenvoudig toegankelijk houden. De nieuwe 

krachtige ledwerklampen bieden helderder licht en een grotere dekking om het werk in het donker 

veiliger, eenvoudiger en minder vermoeiend te maken. Bovendien zijn er inklapbare ledzwaailichten 

aangebracht die niet alleen stijlvol, maar ook praktisch en goed zichtbaar zijn.  

 

Uitstekend bestuurderscomfort 

De luchtgeveerde cabine die op de Absolut CVT-tractoren is aangebracht, is exclusief voor het 

STEYR-merk. Klanten die het optionele, in de fabriek gemonteerde systeem kiezen, kunnen genieten 

van een comfortabele rit die superieur is aan die van een mechanisch systeem, voor een soepeler 

rijgedrag op het land, en dus maximaal gebruiksgemak en minimale vermoeidheid. STEYR staat 

bekend om het bieden van een superieure bestuurderservaring, en Absolut CVT-tractoren beschikken 

ook over een cabine-interieur van autokwaliteit, een gekoeld opbergvak, een nieuwe monitorrail met 

USB-voedingspoorten, een verbeterde voorruitwisser (met 60% meer dekking) en autotype 

zelfuitschakelende richtingaanwijzers.  

 

Verbeterde bestuurbaarheid 

De nieuwste STEYR S-Control CVT bevat unieke aanpasbare transmissie-instellingen. STEYR-

ingenieurs hebben de transmissiesoftware ontwikkeld om het acceleratie-/deceleratiegedrag, de 

shuttle-modulatie, de gevoeligheid van het rijpedaal, de annulering van het cruisecontrolpedaal en 

zowel de gevoeligheid als de positiedetectie van de Multicontroller te verbeteren. Het is via het 

intuïtieve S-Tech 700-display ook mogelijk om de reactie van het motorkoppel te selecteren en aan te 

passen aan de bestuurdersvoorkeur en toepassingsvereisten, en de S-Control CVT-instellingen op te 

slaan en later op te roepen.  

 

Op het land kan de bestuurder met de annulering van het rijpedaal een snelheidstoename van 2,5-

10,0 km/u voorbij de doelsnelheid van de cruisecontrol instellen, wat bijvoorbeeld handig is voor het 

keren op de kopakker. De kickdown-functie versnelt de aanpassingstijd van de transmissieverhouding 

voor een snelle acceleratie, terwijl een snelle deceleratie de optie biedt om de tractor snel tot stilstand 

te brengen of om hem, wanneer hij is uitgeschakeld, op dezelfde manier af te remmen als wanneer de 

druk van het gaspedaal wordt genomen. Een snelstopfunctie kan worden geprogrammeerd om de 

transmissie snel tot stilstand te brengen, een functie die vooral handig is voor werkzaamheden met 

lader.  
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Verhoogde prestaties door technologie 

Absolut CVT-tractoren kunnen beschikken over het optionele complete STEYR S-Fleet-

telematicapakket, voor een directe uitwisseling van gegevens tussen de tractor en een slim apparaat 

of de bedrijfscomputer. 

 

*** 

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

 

STEYR is al meer dan 70 jaar synoniem met toptechnologie en kwalitatief hoogstaande machines. De in Oostenrijk 

gebouwde toptractoren van het merk leggen de focus op excellent comfort en precisie en gebruiken beproefde technische 

innovaties om de productiviteit voor klanten in de landbouw, de bosbouw en de gemeentelijke sector te maximaliseren. 

De klanten van STEYR worden ondersteund door de eersteklas assistentie van STEYR’s netwerk van professionele en 

zeer ervaren dealers. Meer informatie over STEYR producten en diensten vindt u on-line op www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR is een merk van CNH Industrial N.V., wereldleider in kapitaalgoederen, genoteerd op de New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Meer informatie over 

CNH Industrial vindt u online op www.cnhindustrial.com. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

STEYR Public Relations & Digital Officer Europa 

E-mail: esther.gilli@cnhind.com  

www.steyr-traktoren.com 
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