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STEYR heeft inde laatste maanden weer 
goed gescoord: Eerst werd tijdens de Agri-
technica in Hannover ons nieuw parade-
paardje gepresenteerd de Terrus CVT, die 
ook gelijk tot de machine van 2016 werd 
gekozen. De DLG-PowerMix bevestig-
de vervolgens het enorme rendement van de moderne STEYR- 
motoren: slechts een brandstofverbruik van 249 g/kWh voor de 
Terrus CVT bij deze erkende, onafhankelijke test. 

In een uitdagende marktomgeving zijn betrouwbare partners 
des te belangrijker. Wij willen bovendien uw eerste adres zijn 
voor alle gebieden van de landbouw - met uitstekende advie-
zen, duurzame producten alsmede individuele financierings-  

en service-oplossingen. Kernwoord Service: 
Met STEYR PROTECT bieden wij u vanaf 
heden individuele servicepakketten met 
onderhoudsovereenkomsten en garantie-
verlengingen die u planningszekerheid 
geven. Onze medewerkers alsmede onze 

partners staan u op ieder moment met raad en daad ter beschik-
king en natuurlijk ook na uw aankoop. 

In deze uitgave van Traktor Aktuell stellen wij u de nieuwste  
modellen van onze serie Multi en Profi voor en bezoeken 
wij sommige bedrijven van STEYR in Duitsland, Oostenrijk,  
Nederland en België. Ik wens u veel plezier bij het lezen, een  
succesvol seizoen 2016 en wil u bedanken voor uw vertrouwen!

Marc Devriese
Business Director Benelux
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STERK, STERKER, 
TERRUS.
HET NIEUWE PARADEPAARDJE VAN STEYR.

Op de Agritechnica gekozen tot de 
"machine van 2016": de Terrus CVT, 
het nieuwe paradepaardje van STEYR. 
U hebt de keuze uit twee modellen die 
zijn uitgerust met efficiënte ECO-
TECH motoren en een vermogen van 
respectievelijk 271 en 300 pk. Dankzij 
het enorme vermogen en het hoge 
toegestane totaalgewicht van 16 ton 
is de compacte Terrus CVT voor alle transporttaken alsmede voor zware 
werkzaamheden op het land geschikt. Daarnaast overtuigt de tractor door 
zijn uitstekende comfort: Een geveerde vooras en een bijzonder stille 
luxe cabine zorgen ervoor dat u ontspannen werkt en niet moe wordt. 
En op de tractor vindt u bovendien de allernieuwste technologieën zoals 
S-TECH, S-GUIDE, ISOBUS III en Easy-Tronic II.

TRAKTOR AKTUELL04

EFFICIËNTE 
MOTOREN.
Dankzij ECOTECH behoren de motoren van 
de Terrus CVT-modellen tot de efficiëntste 
van hun klasse. Dit toont ook een onafhanke-
lijke test aan van DLG (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft): Slechts een brandstof-
verbruik van 249 g/kWh in de DLG-Powermix 
is een uitstekende waarde.



Het hydraulisch systeem met Load-Sensing levert 
een oliedebiet van max. 223 l/min voor max. acht 
individuele verbruikers. Met een maximaal  
hefvermogen van 11.058 kg gaat de Terrus CVT  
iedere uitdaging moeiteloos aan.

20 LED-schijnwerpers met een lichtsterkte van  
2.000 lumen per LED veranderen de nacht in dag 
en waarborgen zo ook het nauwkeurig en efficiënt 
werken in het donker.

COMFORTABELE 
CABINE.

KRACHTIG  
HYDRAULISCH 
SYSTEEM.

KRACHTIGE 
SCHIJNWERPERS.

De luxe cabine met een geluidsniveau van slechts  
69 dB(A), een verstelbare cabinevering in vijf  
standen, ergonomische instellingen van stoel  
en stuur, de multicontroller, automatische  
airconditioning, HiFi-stereo-installatie en het  
Bluetooth-handsfreesysteem bieden een zeer  
hoog comfort.
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Fragment uit de actuele tv-spot 
Natural Power.

DEZE TECHNOLOGIE 
HEEFT TOEKOMST.

Met Natural Power presenteert STEYR het aan-
drijfconcept van de volgende generatie: Methaan-
gas dat uit recyclebare energie wordt gewonnen 
vervangt diesel en verlaagt aanzienlijk zowel de 
emissie als de brandstofkosten.

De automobielbranche werkt al sinds vele jaren aan 
het nog efficiënter en milieuvriendelijker maken van 
personenauto's. Maar ook bij STEYR heeft men zich als 
doel gesteld technologieën te ontwikkelen, het milieu 
en de beurs van de klant in gelijke mate te ontlasten. 
Het resultaat: STEYR Natural Power, een innovatief 
aandrijfconcept, dat emissies tot 80 procent verlaagt en 
de brandstofkosten tot 40 procent. 

Het principe is eenvoudig en slim: Uit recyclebare 
energie (met name windkracht) wordt stroom gegene-
reerd. Deze stroom wordt voor een elektrolyse gebruikt, 
die water in waterstof en zuurstof scheidt. Vervolgens 
wordt de waterstof met koolstof verbonden, waardoor 
methaangas ontstaat die als brandstof voor de tractor 
dient.

300 liter hiervan kunnen in een keer worden getankt, 
wat momenteel toereikend is voor een gebruik van acht 
uur. In St. Valentin wordt namelijk intensief gewerkt 
om het vermogen van Natural Power verder te verbe-
teren. Deze technologie van de toekomst zal al spoedig 
als volwaardig alternatief worden aangeboden voor 
standaard type aandrijvingen en landbouwers in heel 
Europa niet slechts helpen de emissies te verlagen 
maar ook brandstof te besparen en zodoende kosten. 

HET REVOLUTIONAIRE STEYR NATURAL POWER-CONCEPT.

STORY

Met stroom door windkracht wordt 
methaangas voor de aandrijving van de 
Natural Power tractoren gegenereerd.
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Philipp Reiter-Haas runt in Stiermarks Wei-
tendorf een varkenshouderij met ca. 60 hectare 
akkerland. De energie wordt gegenereerd door 
middel van pelletverwarming en een fotovol-
taïsch systeem, Reiter-Haas en zijn ouders 
gebruiken sinds 25 jaar biodiesel uit circulaire 
economie.

DE LANDBOUWER VAN 
MORGEN VANUIT HET 

ZICHT VAN JONGE  
LANDBOUWERS

HET INNOVATIEVE BEDRIJF VAN PHILIPP REITER-HAAS.

INTERVIEW

Meneer Reiter-Haas: Hoe zullen land-
bouwers in de toekomst werken?

Reiter-Haas: De toename van de we-
reldbevolking stelt ons voor de uitdaging 
om op een goedkope manier, efficiëntere 
hoogkwalitatieve producten te maken en 
daarbij spaarzamer om te springen met 
de resources. De landbouwer van morgen 
moet nog veel meer als ondernemer op-
treden en duurzame beslissingen nemen.

Hoeveel ondersteuning moet de tech-
niek bieden?

Reiter-Haas: Veranderende klimaat-
omstandigheden betekenen kortere ver-
bouwings en oogstperioden. Wij moeten 
resources nog beter plannen en coördi-
neren. Een techniek waarop iedereen kan 
bouwen is hiervoor noodzakelijk. STEYR 
is met haar aanbod daaromtrent zeer 
goed vertegenwoordigd.

Is het ook niet de software die het 
verschil maakt? 

Reiter-Haas: De software speelt een be-
langrijke rol. STEYR loopt met de S-TECH 
en het RTK-net hiermee voorop. De stuur-
systemen ondersteunen de landbouwer 
bij het bewerken en het onderhouden van 
oppervlakken en verhogen de nauwkeu-
righeid, efficiëntie en het persoonlijk 
comfort. Ik ben ervan overtuigd dan het 
ons zal lukken door het toekomstige ge-
bruik van stuursystemen met RTK-tech-

niek, bedrijfsmiddelen nog doelgerichter 
in te zetten en bodemverdichtingen te 
voorkomen.

Welke betekenis hebben in de toe-
komst alternatieve aandrijfconcepten 
zoals bijvoorbeeld de STEYR Natural 
Power?

Reiter-Haas: Voor zover ik weet is de 
STEYR-tractor met methaangas al ver 
ontwikkeld. In principe zijn alternatieve 
aandrijvingen interessant als deze voor 
de landbouwer ook betrouwbaar zijn. 
Wij hebben de laatste jaren er alles aan 
gedaan het energieverbruik en de kosten 
te verlagen en in recyclebare energie 
geïnvesteerd. Op dit resultaat zijn wij 
zeer trots: Ons bedrijf is sinds 2012 qua 
energie zelfvoorzienend. Ons koolzaad 
wordt verwerkt tot biodiesel en raapolie, 
met het hout uit onze bossen produceren 
wij thermische energie en onze PV-sys-
temen genereren stroom. Als het STEYR 
lukt het probleem van de stroomopslag 
op te lossen, zouden ook E-tractoren een 
interessante optie voor de toekomst zijn.

Wat zegt u over het thema "Digitale 
revolutie op de boerderij"?

Reiter-Haas: Ik denk dat wij hieromtrent 
nog aan het begin van een ontwikkeling 
staan die de landbouw de komende jaren 
revolutionair zal veranderen. Ik heb de 
indruk dat vooral de jonge landbouwers 
geïnteresseerd zijn en open staan voor 

nieuwe concepten. Tractoren, oogstma-
chines en apparaten voor de veehouderij 
zullen in toenemende mate actiever met 
elkaar communiceren. Dit zal de bedrijfs- 
en personeelskosten verlagen en de 
efficiëntie verhogen.

Hartelijk bedankt voor het gesprek!
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De nieuw ontworpen Profi maakt niet 
alleen op het veld een goede indruk.
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14 verschillende modellen in het 
nieuwe ontwerp.

De STEYR Profi-serie is uitgebreid met 
tractoren van 145 pk. In totaal staan nu 14 
Profi-modellen in een compleet nieuw 
ontwerp ter beschikking. De Profi Classic 
met mechanische regelapparaten en laag 
dak kenmerkt zich door zijn uitstekende 
functionaliteit. De Profi-modellen 
beschikken vanaf nu over nog meer 
comfort en zijn uitgerust met een 
Multicontroller-armleuning en een hoog 
dak. De innovatieve Profi CVT met traplo-
ze CVT-transmissie en ISOBUS III biedt 
rijplezier en een absoluut maximum aan 
comfort. 

Efficiëntie in de serie.

Alle Profi-modellen zijn met de nieuwste 
ECOTECH-motoren uitgerust. De serie 
dekt nu een nominaal vermogensbereik 
van 116 tot 145 pk, waarbij in het hoofd-
werkgebied van de motor van 1500 tot 
1900 omwentelingen per minuut door 
STEYR Power Plus een vermogensreserve 
van maximaal 34 pk ter beschikking 
staat. Het milieuvriendelijke Hi-eS-
CR-uitlaatgasnabehandelingssysteem 
optimaliseert het brandstofverbruik en 
verbetert het vermogen en de respons 
van de motor. Tegelijkertijd voldoet het 

WAAROP U KUNT BOUWEN ALS  
U EFFICIËNT WILT ZIJN.

EFFICIËNTER WERKEN MET DE NIEUWE STEYR PROFI-SERIE.

aan de EU uitlaatgasnorm-fase IV en 
garandeert zo een duurzaam rendement. 

Profiteer van meer comfort

Een comfortcabine met laag geluidsni-
veau, een verstelbare cabinevering in 5 
standen, getint glas, STEYR Easytronic, 
airconditioning alsmede een HiFi-ste-
reo-installatie en Bluetooth-hands-
freesysteem zorgen ervoor dat het in de 
STEYR Profi ook bij lange werkdagen 
goed toeven is.

STORY
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LANDBOUW, VERDER 
DOORDACHT.

EEN FRAGMENT VAN UNIV.-PROF. DIPL.-ING. DR. ANDREAS GRONAUER.

Precision Farming wint aan 
betekenis.

Precision Farming en veldrobotica maken 
een verbeterde en efficiëntere bewerking 
mogelijk van uitgestrekte veldgewassen, 
een transparanter overkoepelend gebruik 
van de machine voor kleinere structuren 
alsmede de omzetting van uitgestrek-
te veldgewassen in een kleinschalige 
gemengde aanbouw. Door een steeds 
nauwkeurigere bepaling van de positie 
(sleutelwoord: RTK-net) komt het mo-
ment steeds dichterbij de afzonderlijke 
planten als doelobject van de bewerking 
in het vizier te hebben en kleine veldro-
bots met een lage bodembelasting dag en 
nacht te gebruiken. 

Met de verdere ontwikkeling van de 
sensoriek voor de kwaliteitsbewaking van 
producten, via bijvoorbeeld machine-
gekoppelde sensoren of handapparaten 
met spectraalanalyse, ontstaan er ver-
dere ontwikkelingsmogelijkheden voor 
procesregelsystemen en de individuele 
controle van de productkwaliteit.

De lopende ontwikkelingen op het gebied van 
techniek zijn van doorslaggevende betekenis voor 
de landbouw van morgen. Bovendien verandert 
een toenemend gezondheidsbewustzijn het eet- 
en consumeergedrag van de mens en zodoende 
ook het aanbod van de landbouw. De overgang van de geïndus-
trialiseerde maatschappij naar een informatiemaatschappij 

STORY

Hulpmiddelen moeten nog efficiënter 
worden gebruikt.

Doelen van het duurzame gebruik van 
het natuurgebied vereisen de overeen-
stemming van de landproductie met de 
bescherming van hulpmiddelen en de 
natuur. Hiervoor moet de intensiteit van 
de bewerking aan kleinschalige structu-
ren worden aangepast en het gebruik van 
bedrijfsmiddelen efficiënt worden vorm-
gegeven. Moderne informatie- en
telecommunicatietechnologieën kunnen 
daarvoor een doorslaggevende rol van 
betekenis vormen. 

Een geoptimaliseerd gebruik van hulp-
middelen vereist ook de opname van de 
gemeentelijke sector, om voortaan het 
hergebruik van materialen zoals land-
bouwreststoffen, afval van levensmidde-
len en reststoffen uit de verwerkingsin-
dustrie voor levensmiddelen, een hogere 
betekenis te geven. 

Het tijdbegrensde "aardolietijdperk" 
vraagt bovendien om een geoptimali-
seerd energiemanagement en naast de 

productie van voedsel ook om de pro-
ductie van biomassa voor energetisch 
gebruik en het gebruik van overige stof-
fen. Daardoor zal zich een toenemende 
concurrentiesituatie om F5 (Food, Feed, 
Fiber, Fire, Fuel) ontwikkelen.

De klimaatverandering kan niet 
worden tegengehouden.

In het kader van de klimaatverandering 
zullen productvolgsystemen en het over-
eenkomstige proces van de plantenteelt, 
de amplituden van de weersveranderin-
gen moeten compenseren. Tegenwoordi-
ge planningen moeten rekening houden 
met klimaatafhankelijke veranderingen 
van de omstandigheden van de locatie. 
Er moeten geschikte aanpassingsstrate-
gieën worden ontwikkeld en die vereisen 
een aangepaste resp. nieuwe
machine- en apparaattechniek.

De aangevoerde ontwikkelingen moeten 
kritisch worden begeleid om gebruik te 
kunnen maken van de kansen die gebo-
den worden, maar ook om de grenzen te 
verkennen om ruimte te geven aan een 
duurzame positieve ontwikkeling.

leidt tot grote en snelle ontwikkelingen op het ge-
bied van telecommunicatie en automatiserings-
technologie, die ook in de agrarische techniek hun 
intrede doen. Bij deze verandering staan de land-
bouwers van tegenwoordig voor de grote uitdaging 

technische innovaties te beoordelen om deze zinvol te kunnen 
gebruiken.
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De comfortabele en bestuurderontlas-
tende werktuigbesturing en de moge-
lijkheid om aanzienlijk te besparen op 
zaaigoed en pesticide zijn essentiële 
argumenten voor het gebruik van 
STEYR S-TECH AccuControl op het 
landbouwbedrijf, zoals in het eigen 
loonbedrijf van Uwe Holzwarth uit 
Angelbachtal-Michelfeld. 

Nadat de landbouwer en loonwerker al 
sinds enkele jaren goede ervaringen heb-
ben met gps-systemen van STEYR, beslist 
hij tijdens het zaaien in het voorjaar van 
2014 gebruik te maken van AccuControl 
en is al na het eerste teeltseizoen volledig 
overtuigd van het systeem. 

De comfortabele werktuigbesturing 
maakt het schakelen naar enkele rijen 
ook mogelijk bij niet-ISOBUS compa-
tibele werktuigen en verhindert zo het 
nogmaals zaaien van al bewerkte op-
pervlakken. "Vooral op onze locatie, die 
zeer heuvelachtig en oneffen is, is dit 
een groot voordeel. Wij gebruiken onze 
boortechniek ook in het loonbedrijf en 
zijn vaak bij slecht zicht tot diep in de 
nacht onderweg. Hier zorgt het systeem 
voor een duidelijke ontlasting van de be-
stuurder, meer werkcomfort en natuurlijk 
een verbetering van de nauwkeurigheid. 

Alleen door de besparing van het zaai-
goed en de verbetering van de nauw-
keurigheid zijn de extra kosten voor het 
AccuControl-systeem al terugverdiend. 
"Een essentieel aspect van de AccuCon-
trol is echter, volgens Uwe Holzwarth, 
de ontlasting van de bestuurder door het 
systeem. "Met name 's nachts werken was 
voor de AccuControl altijd zeer vermoei-

end. Tegenwoordig stap ik, na 's nachts 
gewerkt te hebben, net zo fris uit de trac-
tor als dat ik 's morgens in de tractor ben 
gestapt" aldus Holzwarth.
Op basis van de goede ervaringen bij 
het koolzaad gebruikt hij inmiddels het 
systeem ook bij bemestingsmiddelen en 
pesticiden.

Section Control ook zonder ISOBUS 
mogelijk.

Het STEYR S-TECH-systeem maakt ook 
een deelbreedte- resp. afzonderlijke 
rij-uitschakeling mogelijk voor oudere 
werktuigen zonder ISOBUS . De afzon-
derlijke rijen worden via de nieuwe en 
geïntegreerde S-TECH AccuControl ge-
schakeld. Naast een aanzienlijke bespa-
ring op het zaaigoed en een gelijkmatige 
veldbewerking biedt het systeem niet in 
de laatste plaats bij loonwerkzaamheden 
grote voordelen, omdat ieder rijstro-
kensysteem zeer eenvoudig en snel kan 
worden omgezet. 

De AccuControl regelt daarbij het zaai-
goed van max. vier secties van 48 rijen. 
Daarnaast is een besturing via toepas-
singskaarten mogelijk. 
De AccuControl is bovendien compatibel 
met de nieuwste correctiesignalen, zoals 
RangePoint RTX of RTK met xFill. Naast 
zaaigoed kunnen  ook bemestingsmidde-
len qua hoeveelheid gereguleerd worden 
uitgebracht. Het systeem is compatibel 
met alle werktuigen, voor zover deze met 
elektrisch aangestuurde rijenkoppelin-
gen resp. ventielen voor de deelbreedte-
schakeling zijn uitgerust.

Loonwerker Uwe Holzwarth met het team.

MEER COMFORT EN EEN 
DUIDELIJKE BESPARING 

BIJ LOONBEDRIJVEN.

REPORTAGE

UWE HOLZWARTH EN ZIJN ERVARINGEN MET S-TECH ACCUCONTROL.

LANDBOUW, VERDER 
DOORDACHT.
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DEZE TRACTOR 
MAAKT U HET "HOF".
De gloednieuwe Multi van STEYR is de meest innova-
tieve tractor in zijn klasse en voldoet aan alle eisen die 
de landbouwer aan een universele klassieke tractor 
stelt.

De tractor is ontwikkeld in samenwerking met 700 
landbouwers en geproduceerd in het Neder-Oosten-
rijkse St. Valentin, de nieuwe Multi overtuigt door zijn 
multifunctionaliteit en een maximum aan comfort, die 
voor deze categorie uniek is. 

Zo heeft de Multi bijvoorbeeld een bijzonder luxe en 
stille cabine te bieden, werken wordt zo geen last maar 
een lust. De nieuwe multicontrollerarmleuning en 
de nieuwe frontlader-joystick CCLS bieden een grote 
bedieningsvriendelijkheid en zorgen zo ook voor een 
enorme plus aan comfort.

Overige highlights zijn de nieuwe automatische 
transmissie, de hoge koppels, de uiterst spaarzame en 

STORY

DE NIEUWE STEYR MULTI.

betrouwbare motoren met een vermogen tot 120 pk 
en het uitstekende pompvermogen van deze alles-
kunner. 

Dankzij de geoptimaliseerde overbrengingen en een 
laag zwaartepunt weet de Multi vooral volledig te 
overtuigen in de veebranche. De tractor garandeert 
een ononderbroken werkproces in de shuttlemodus, 
constante snelheden bij de bewerking van het veld 
en is last but not least zeer geschikt voor het gebruik 
van een frontlader. Bovendien is de draaicirkel zeer 
bijzonder namelijk slechts 4,05 m.

De nieuwe Multi is zeer eenvoudig te onderhouden 
en enorm veelzijdig en de eerste keuze voor alle 
landbouwers die van een uitstekende STEYR-
kwaliteit in compact formaat willen genieten. 
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geen geheim meer. De multifunctionele 
cabines van de afzonderlijke modellen 
bieden een uitstekend zicht in alle rich-
tingen, ergonomische stoelen en bedie-
ningselementen alsmede een buitenge-
wone goede geluiddemping. Daardoor 
wordt vele uren stressvrij en ontspannen 
werken gewaarborgd.

De productportfolio van de Kommunal- 
en Forsttractoren wordt af-fabriek afge-
rond door de machines uit te rusten met 
bijvoorbeeld een frame voor de gemeen-
telijke sector, Euro-III-systeemadapter 
en een complete beschermingsuitrusting 
voor de bosbouw.

Van oudsher biedt STEYR niet al-
leen uitstekende tractoren voor het 
gebruik op het veld, weideland of op 
het erf, maar ook voor alle werkzaam-
heden in de gemeentelijke sector, 
bosbouw en de industrie.

Hoge betrouwbaarheid, uitstekend com-
fort en maximale efficiëntie kenmerken 
alle machines van de tractorsmid in St. 
Valentin, maar natuurlijk ook de oran-
je gekleurde speciale voertuigen voor 
gemeenten en openbare instellingen. 
Van 5 series staan voor iedere denkbare 

EFFICIËNTIE OP VIER 
WIELEN.

STORY

STEYR-KOMMUNAL-TRACTOREN.

toepassing verschillende modellen ter 
beschikking: de flexibele Kompakt-serie, 
de universele Multi, de zeer bijzondere 
economische Profi-serie alsmede de 
comfortabele CVT en het zeer krachtige 
nieuwe paradepaardje de Terrus CVT.

Minder brandstof, minder kosten. 

De ECOTECH-motoren van STEYR ver-
hogen niet alleen de productiviteit, maar 
verlagen ook het brandstofverbruik en 
zodoende de bedrijfskosten. Tegelijker-
tijd voldoen de STEYR-Kommunal-trac-
toren vanaf 99 pk aan de emissienorm IV 
en ontlasten daardoor het milieu. De 4- 
en 6-cilinder commonrail-dieselmotoren 
met turbocompressor en tussenkoeler 
produceren tussen de 58 en 300 pk en 
combineren de hoogste kwaliteit met de 
hoogste efficiëntie. 

Comfort in serie.

Dat STEYR-tractoren naast een hoog 
rendement en hoge betrouwbaarheid 
ook uitblinken op het gebied van comfort 
en bedieningsvriendelijkheid, is al lang 
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DATA, HIGHLIGHTS 
EN NIEUWS.

GEBEURTENISSEN

VOOR IEDEREEN DIE NIETS WIL MISSEN.

ALTIJD UP-TO-DATE. MET DE 
NIEUWSBRIEF VAN STEYR.
De gratis nieuwsbrief van STEYR voorziet tractorfans met 
actuele informatie over STEYR van all over the world. Nieuwe 
producten en ontwikkelingen en actuele aanbiedingen worden 
onderhoudend en informatief gepresenteerd. Eenvoudige regis-
tratie onder www.steyr-traktoren.com

BEELDEN, VIDEO'S EN MEER: 
HET STEYR-MEDIACENTER.
Onder mediacentre.steyr-traktoren.com treft u niet alleen 
beelden en video's aan van alle tractoren en gebeurtenissen van 
STEYR maar ook actuele persmededelingen. En dat natuurlijk 
allemaal gratis.

DE NIEUWE WEBSITE VAN 
STEYR BINNENKORT ONLINE.
Nog moderner, nog overzichtelijker en nog informatiever: 
Vanaf herfst 2016 wordt de nieuwe website 
www.steyr-traktoren.com gepresenteerd.

DATA.

07. – 10. SEPTEMBER 2016
AGROTECHNIEK HOLLAND 2016 
www.agrotechniekholland.nl

27. – 29. NOVEMBER 2016
INTERPOM PRIMEURS 2016
www.interpom-primeurs.be
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SHOP

STEYR DAMES T-SHIRT
"Het liefst oogst ik complimenten."

€ 12,50

STEYR HEREN T-SHIRT
"Veldheerser."

€ 12,50 

STEYR HEREN T-SHIRT
"Baggeren, graven en wegslepen."

€ 12,50

SPORTIEVE KLEDING!
DE STEYR SPECIAL EDITION. 

NU TE WINNEN!
Stuur uw slogan voor een cool STEYR 
T-shirt naar win@traktor-aktuell.com 
en win een van de vijf STEYR T-shirts uit 
onze actuele collectie. Veel succes!

Alle overige fanartikelen van STEYR 
vindt u in de fanshop van STEYR op 
www.steyrshop.com

STEYR PET
"Voor de raap"

€ 8,50
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HET HART KLOPT 
VOOR STEYR.

REPORTAGE

Op het akkerbouwbedrijf van Michel en 
Barbara Knötzinger in Unterglauheim 
bij Dillingen is de STEYR 6160 CVT een 
belangrijke arbeider op het veld. Hier 
voeren ook andere merken tractoren 
taken uit, echter als het om 6160 CVT 
gaat, worden beide zeer enthousiast: 
"Inmiddels zijn we echte fans van STEYR 
geworden", zegt Barbara Knötzinger. 
Dit komt vooral door het gegeven dat de 
tractor wordt gebruikt als er tijdens het 
rijden om nauwkeurigheid en precisie 
wordt gevraagd. Het jonge echtpaar heeft 
pas vorig jaar het bedrijf van de vader 
van Barbara overgenomen. Momenteel 
worden rond 230 hectare aan akkerland 
bewerkt – alles onder biologische om-
standigheden overeenkomstig de gege-
vens van Demeter (bond voor verbouw). 
Een groot deel van het oppervlak wordt 
met graan verbouwd, ca. 60 hectare zijn 
ingezaaid met grasklaver. 

Vermogen en fijngevoeligheid.

Het bedrijf heeft is echter gespecialiseerd 
op de teelt van verschillende wortelge-
wassen zoals uien, rode bieten, wortelen 
en pastinaken. Daarom vertrouwen de 
Knötzingers op het zogenaamde "dijkpro-
ces". De voordelen voor het bedrijfspaar 
van dit systeem zijn minder uren han-
darbeid en minder last van onkruid. Hier 
kan de STEYR 6160 CVT zijn sterke kan-
ten laten zien. Met name bij het maken 
en onderhouden van de dijken komt het 
enorme sleepvermogen van de STEYR in 
combinatie met het nauwkeurig rijden 
en de bediening van het werktuig zeer 
van pas. Daarom beschikt de tractor ook 
over het STEYR S-TECH-systeem. Met 
dit systeem rijdt de tractor zeer nauw-
keurig in de banen en kan de bestuurder 
zich concentreren op de aanbouw- en 
oogstwerktuigen. "Vooral bij complexe 
taken met betrekking tot de verzorging 
van culturen, zijn wij zeer blij met onze 

HET JONGE ECHTPAAR UIT UNTERGLAUHEIM VERTROUWT BIJ HET TELEN VAN WORTELGEWASSEN OP EEN STEYR 6160 CVT.

STEYR. De traploze rijaandrijving is 
daarbij bijzonder handig", zegt Michel 
Knötzinger.

Aangename werkplek. 

"Dankzij de ruime en stille cabine 
alsmede het goede comfort kan men 
ontspannen werken. En dat is niet alleen 
belangrijk op een biologische boerderij", 
aldus Knötzinger. De tractor heeft de 
jonge landbouwer ook overtuigt door zijn 
enorme bedieningsvriendelijkheid: "De 
grote terminal in de cabine kan eenvou-
dig en intuïtief worden bediend. Iedere 
bestuurder kan het menu vrij eenvoudig 
volledig aan zijn wensen aanpassen – op 
deze manier is werken leuk!", vertelt 
Knötzinger enthousiast. Het eerste jaar 
al werd de STEYR CVT bijna 1000 uur 
gebruikt en is zo de hoofdmachine van 
het bedrijf geworden. 

Michel en Barbara Knötzinger met zoon 
Franz voor hun STEYR 6160 CVT.
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HET HART KLOPT 
VOOR STEYR.

Een idee, dat overtuigd.

Alhoewel STEYR zijn revolutionair 
traploos aandrijfconcept steeds verder 
heeft ontwikkeld, is men trouw gebleven 
aan het oorspronkelijke idee: Instappen 
en wegrijden! De tractor versnelt alleen 
door gas te geven traploos tot de maxima-
le snelheid. De elektronica zorgt daarbij 
voor een soepel rijcomfort zoals bij een 
personenauto met automatische schake-
ling.

Het jaar 1997: Het begin van een suc-
cesgeschiedenis.

De successtory van de CVT begon in 1997 
op de Agritechnica in Hannover, waar 
het traploze concept voor het eerst werd 
geïntroduceerd. Internationale experts 
op landbouwtechniek waren enthousi-
ast. STEYR heeft niet alleen een traploze 
transmissie ontwikkeld, maar heeft ook 
als eerste fabrikant de motor en de trans-

ZEER RECENT IS THOMAS HECHER UIT BAD BLEIBERG IN KÄRNTEN DE TROTSE EIGENAAR GEWORDEN VAN DE 40.000 CVT, 
VAN EEN PROFI CVT. DE JUBILEUMTRACTOR WERD FEESTELIJK DOOR HET MANAGEMENT VAN STEYR IN 

ST. VALENTIN OVERHANDIGD.

missie intelligent met elkaar verbonden. 
Dit maakt een rij- en bedieningscomfort 
mogelijk dat voordien onbereikbaar was.

Veel mechanica, weinig hydrauliek.

Een hoge efficiëntie en een eenvoudige 
bediening waren vooraf het begin primai-
re ontwikkelingsdoelen. Dit heeft STEYR 
met veel mechanica en weinig hydrau-
liek gerealiseerd. De vier mechanische 
schakelniveaus zijn tot nu toe behouden. 
In de eerste ontwikkelingsfase worden de 
automatische schakelmanoeuvres door 
hydraulische klauwkoppelingen gescha-
keld. 

Later worden deze vervangen door lamel-
lenkoppelingen. Tegenwoordig schakelt 
de STEYR CVT-transmissie de versnel-
lingen met een zeer moderne dubbele 
koppelingstransmissie, zoals dit ook in 
de automobielbranche wordt toegepast.

Traploos rijcomfort.

De eenvoudige bediening van de tractor 
heeft STEYR ondanks vele nieuwe func-
ties niet uit het oog verloren. Traploos 
accelereren zonder handbediende 
schakelmanoeuvres vanuit stilstand, het 
voertuig staat zonder rem ook op hellin-
gen volledig stil, tot aan de maximum-
snelheid met het rijpedaal of naar keuze 
ook met de rijhendel op de armleuning: 
Dit tezamen biedt het hoogste rijcomfort.

Modellen van 110 tot 300 pk

De klassieke CVT-serie is tegenwoordig 
uitgerust met zeven 6-cilinder-model-
len met vermogens van 150 tot 300 pk. 
Maar ook in 4-cilinder-segment kunnen 
de klanten van STEYR met de drie Profi 
CVT-modellen van 110 tot 145 pk gebruik-
maken van de voordelen van het traploze 
rijcomfort.

DE JUBILEUM CVT GAAT 
NAAR KÄRNTEN!

STORY
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STEYR SERVICE: 
WAAROP U KAN 
VERTROUWEN.

STORY

24 UUR DE BESTE HULP.
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Snelle en betrouwbare hulp in iedere 
situatie.

STEYR-tractoren zijn bestemd om 
duizenden uur zwaar werk te leveren en 
zijn bijzonder eenvoudig te onderhou-
den. Voor een veilige werking zonder 
uitvaltijden is echter ook een uitstekende 
service noodzakelijk. Dit is bij STEYR een 
vanzelfsprekendheid. 
365 dagen op een jaar en 24 uur per dag 
is de STEYR-service gratis bereikbaar via 
de hotline 0800 7839 7000 en biedt alles 
wat men van een betrouwbare partner 
verwacht of wenst: Originele onderde-

len worden snel en ongecompliceerd 
geleverd en STEYR-partnerbedrijven 
met eigen servicewagen voeren direct ter 
plaatse reparaties uit. Ook met betrek-
king tot de financiering van machines of 
diensten heeft de STEYR-service steeds 
de passende oplossing paraat.

Originele reserveonderdelen worden 
razendsnel geleverd.

Niet is beter dan het origineel. Daarom 
zorgt STEYR-service in samenwerking 
met de betreffende dealer ervoor dat ori-
ginele reserveonderdelen binnen 24 uur 
worden geleverd. Zo kunnen uitvaltijden 
en financiële nadelen tot een absoluut 
minimum worden beperkt.

Service direct ter plaatse.

Zoals al aangegeven regelt de STEYR-ser-
vice niet alleen een snelle levering van 
de reserveonderdelen, maar stelt ook een 
eigen STEYR-servicewagen ter beschik-
king, waarmee problemen op het veld 
of het erf onmiddellijk kunnen worden 
opgelost. 

De financiering is zo rond.

In samenwerking met CNH Industrial 
Capital, de specialisten in het finan-
cieren van landbouwmachines, biedt 
STEYR-service op basis van de economi-
sche omstandigheden van het desbetref-
fende bedrijf afgestemde oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld koop op afbetaling of 
leasen.

Volledig beschermd met STEYR 
PROTECT.

Met STEYR PROTECT biedt STEYR per 
direct speciale service- en onderhouds-
diensten in een pakket aan. Er staan 
drie pakketten ter beschikking: STEYR 
PROTECT Gold, Silver en Bronze. De 
afzonderlijke producten waarborgen een 
zorgenvrij werken tot vijf jaar en verho-
gen de bedrijfstijden, de productiviteit en 
de inruilwaarde van de tractor.

De STEYR-servicewagen helpt bij 
problemen direct ter plaatse. 
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De 15e mei 2015 was een zeer bijzon-
dere dag voor Christina Lackermeier. 
En dat om meerdere redenen. Op deze 
dag trouwt de gepassioneerde boerin 
de politieagent Roland, die binnenkort 
op de avondschool met de opleiding tot 
landbouwer begint. Gezamenlijk nemen 
beide al spoedig het varkensbedrijf van 
de ouders over. Nu worden daar al drie 
tractoren van STEYR gebruikt: De eerste 

IN MEI 2015 WAS HET ZOVER: DE 23 JARIGE BOERIN CHRISTINA LACKERMEIER TREEDT IN HET HUWELIJK. 
MET VAN DE PARTIJ: EEN STEYR PROFI CVT.

tractor is een STEYR 6145 CVT voor zware 
werkzaamheden, die in 2005 werd aange-
schaft door een herstructurering van het 
bedrijf. In 2011 volgde een 6180 CVT en in 
2015 tenslotte de STEYR 4110 Profi CVT 
met speciale banden voor het gebruik als 
ploegtrekker. 

Een grote verassing op de trouwdag.

Wanneer de laatstgenoemde tractor, 
de 4110 Profi CVT, is geleverd? Op de 
trouwdag – en wel direct na de huwelijks-
voltrekking. Dit hadden de ouders van de 
bruid bedacht in samenwerking met de 
firma Landmaschinen Steimle uit Hol-
zhausen. Zij verrasten het bruidspaar bij 
het verlaten van de burgerlijke stand met 
een gloednieuwe tractor, die als bruids-
tractor was versiert. De zoon van de chef 
Florian van Landmaschinen Steimle en 
zijn vriendin Julia feliciteerden het verse 
bruidspaar en natuurlijk ook voor de aan-

EEN BAND VOOR  
HET LEVEN.

STORY

schaft van de nieuwe Profi CVT. Christina 
Lackermeier en haar man Roland waren 
laaiend enthousiast. Niet in de laatste 
plaats zal daardoor 15 mei 2015 wel eeu-
wig in hun herinnering blijven.
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Meneer Müller wat kunt u ons ver-
tellen over het STEYR Experience 
Center?

Het Experience Center in St. Valentin 
werd eind 2012 geopend. Sindsdien heb-
ben meer dan 40.000 bezoekers uit vele 
landen deelgenomen aan onze rondlei-
dingen, presentaties en evenementen. 
Door rondvragen weten wij dat onze 
klanten het interessant vinden om te 
weten hoe en waar hun machines worden 
gebouwd. En dat kunnen ze nu in ons 
Experience Center beleven.

Hoe kunnen fans van STEYR zich voor 
een rondleiding aanmelden? Zijn er 
vaste data? 
De eerste woensdag van de maand is voor 
particulieren gereserveerd en de entree 
is gratis. De aanmelding is mogelijk door 
een e-mail te sturen naar planttours_st-
valentin@cnh.com of per telefoon: 
07435/500-0. Grotere groepen tot 50 
personen dienen zich enkele maanden 
vooraf voor een gewenste datum aan te 
melden. Voor deze groepsrondleidingen 
berekenen wij een all-in-prijs van 350 
euro en bieden wij onze gasten koffie, 
gebak en alcoholvrije drankjes aan.

Welke highlights kunnen de bezoe-
kers verwachten?

STEYR VAN ZEER DICHTBIJ BELEVEN.

Het STEYR Experience Center in St. Valentin geeft een zeer interessante kijk in de wereld van 
STEYR en maakt het mogelijk om de productieprocessen van dichtbij mee te maken. 
Wij hebben met de manager Wolfgang Müller gesproken.

INTERVIEW

Aanmelding onder 07435/500-0 
of per e-mail naar 

planttours_stvalentin@cnh.com

Onze gasten beleven de zeer moderne 
productie van onze tractoren, vanaf de 
afzonderlijke onderdelen tot de comple-
te machine. Bovendien komt u alles te 
weten over de nieuwste technologieën en 
ontwikkelingen. En op het einde van de 
rondleiding wordt natuurlijk de moge-
lijkheid geboden onze STEYR-fanshop te 
bezoeken.

Wat kunt u over het thema Skywalk 
vertellen en de nieuwe bioscoop 
beleving?

Hoog boven de montagehal van de cabine 
verschaft onze skywalk de bezoekers 
fascinerende inzichten in de lopende 
montage van onze tractoren. Onze be-
zoekers voelen zich onderdeel van deze 
gebeurtenis. Direct in onze productiehal 
staat de nieuwe multimediabioscoop, 
waarbij de luchtgeveerde tractorstoelen 
ervoor zorgen dat iedere
film een belevenis wordt. Echt fantas-
tisch!

Bestaat ook de mogelijkheid een test-
rit met een STEYR te maken?

Sinds 2014 hebben wij een trainings- en 
testtraject op ons fabrieksterrein. Hier 
kunnen de meest uiteenlopende model-
len onder praktijkgerichte omstandighe-
den worden uitgeprobeerd. Bovendien 
kunnen technologieën zoals S-TECH 
uitvoerig worden getest. Voor groepen tot 
25 personen bieden wij op aanvraag "Ride 
& Drive"-pakketten aan.

Hartelijk bedankt voor het gesprek!

Wolfgang Müller is de trotse manager van
het nieuwe STEYR Experience Center in 
St. Valentin.
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PROFESSIONALS VOOR 
SPECIALE GROENTE.

STORY

"BAUERS GARTEN", HET BEDRIJF VAN ACHIM BAUERS UIT WINDEN IN SÜDPFALZ, HOORT TOT HET MEEST PROFESSI-
ONELE EN GROTE BEDRIJF VOOR BIOGROENTE IN DUITSLAND. DRIE STEYR PROFI CVT'S WORDEN DAAR IEDERE DAG 
GEBRUIKT. EEN REPORTAGE VAN PETER BERNDGEN.

Achim Bauer en Katja Besselmann van 
het biobedrijf "Bauers Garten" voor hun 

tractoren.
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Tijdig zagen Katja Besselmann en 
Achim Bauer hun kansen in de 
ecologische groenteteelt. In 1992 zijn 
ze gestart met een duidelijke visie 
vollegrondsgroente voor de natuur-
voedingsgroothandel te produceren. 
Sindsdien groeit het bedrijf gestaag. 
Inmiddels bewerkt het echtpaar meer 
dan 100 hectare land.

Duidelijke richting.

Momenteel worden meer dan 30 groente 
geteeld. Ze verbouwen rode sla tot 
bleekselderij en van bleekselderij tot aan 
zwarte kool. De locatie hebben Bauer en 
Besselmann met zorg gekozen: Winden, 
in Südpfalz, hoort tot de zonnigste 
gebieden van Duitsland. Bovendien 
onderscheiden zich de overwegend 
goede klei- en lössgronden door de rijke 
voedingsstoffen. 

Tijdig de mogelijkheden ontdekt.

"Een succesfactor was waarschijnlijk de 
zeer vroege start. Evenals pioniers zijn 
wij voor de productie van verse groente 
overeenkomstig biolandrichtlijnen 
gegaan", zegt Achim Bauer terugkijkend. 

"De vraag naar levensmiddelen van 
ecologische afkomst neemt constant toe. 
Wij zijn echter altijd onze marketingcon-
cept trouw gebleven. Sinds de oprichting 
van het bedrijf leveren wij uitsluitend 
verse groente voor de natuurvoedings-
groothandel", meldt Katja Besselmann, 
opgeleid landbouwingenieur. 

Alles staat of valt bij de juiste timing.

Ondanks het gunstige klimaat geldt voor 
Achim Bauer en zijn team – in tijden van 
topdrukte tot 55 helpers - in landbouw-
kundig gunstige tijdsperioden te gebrui-
ken, bijvoorbeeld bij de bestrijding van 
onkruid: "Wij moeten hier exact het juiste 
groeistadium van de jonge uitlopende 
onkruiden bepalen", vertelt ons de 
ervaren bioboer. Alle teeltprocessen zijn 
daarom zeer professioneel georganiseerd. 
Inmiddels bestaat het machinepark van 
Bauers Garten uit meer dan 20 tractoren. 

STEYR Profis passen in het concept.

De sleutelmachines zijn sinds medio 
vorig jaar vervangen door drie Profi 
CVT's, die vooral worden gebruikt voor 
het zaaigoed van planten en het bestrij-
den van onkruid. "Met de Profi CVT heeft 
STEYR een grote stap vooruit gezet", 
aldus Bauer. Als zeer uniek beschouwt 
Bauer het reactie- en rijgedrag: "De 
transmissie met dubbele koppelingstech-
nologie schakelt extreem soepel, zonder 
de trekkracht te onderbreken. Dit is voor 
ons bij het wegrijden zeer belangrijk. Het 
zorgt bijvoorbeeld voor meer comfort op 
de plantmachine, niet alleen voor de 
bestuurder maar ook voor het bedie-
ningspersoneel. De moderne FPT-motor 
bewijst zich door zijn hoge elasticiteit, 
zelfs bij zeer lage toerentallen. Moderne, 
milieuvriendelijke motoren met 90 % 
minder uitstoot passen natuurlijk ook 
zeer goed in ons concept van de ecologi-
sche teelt". 

Belangrijk koopargument: Service.

Ook de service was bij de keuze van de 
Profi een zeer belangrijke reden. Marcel 
Binger van de firma Binger Landtechnik 
regelt alle service- en onderhoudswerk-
zaamheden van het machinepark van 
Bauers Garten. "Een betrouwbare service-
partner is voor ons zeer belangrijk. Wij 
hebben een zeer krappe werkbezetting. 
Alle onderhouds- en servicewerkzaamhe-
den delegeren wij hier naar de dealer. 
Deze zorgt voor meer gebruikszekerheid", 
volgens Achim Bauer. 
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De technische uitvalbescherming, de bedrijfsveiligheid en het 
flexibele gebruik van de machine spelen ook voor de gemeen-
telijke werkzaamheden in Duitsland een steeds belangrijkere 
rol. Juist daarom heeft men recentelijk voor de gemeentelijke 
werkzaamheden van de gemeente Neu Wulmstorf, vlak aan de 
stadsgrens van Hamburg, gekozen voor twee volledig uitge-
ruste STEYR Kommunal-tractoren, een 4130 Profi CVT en een 
6160 CVT. Uit oogpunt van gemeentelijke werkzaamheden is 
Neu Wulmstorf een gemeente van extremen. Aan de ene kant: 
Toepassingsomstandigheden vergelijkbaar met die van een 
grote stad, echter grenzen toch grote delen van de plaats direct 
aan de metropool Hamburg. Aan de andere kant: De uitgestrek-
te en bijna kleine structuur van een dorp. Daarbij komt nog 
dat een van het grootste logistiekcentrum van Europa zich op 
dit gemeentegebied bevindt. Vooral bij de landschapsverzor-
ging in Noord-Duitsland zijn "zachte" dijken, een groot aantal 
veengronden en omvangrijke gemeentelijke bomenbestanden 
uitdagingen voor mens en techniek. 

4130 PROFI CVT EN 6160 CVT VOOR DE GEMEENTELIJKE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTE NEU WULMSTORF.
EEN REPORTAGE VAN PETER BERNDGEN.

Hoge kwaliteit in het hoge noorden: de 
4130 Profi CVT van STEYR.

De tractor is de betere allrounder.

Harald Heins heeft ongeveer 1 jaar geleden de gemeentelijke 
werkzaamheden overgenomen. "Bij de vervanging van een Uni-
mog was het voor ons duidelijk dat wij deels de arbeidsinten-
sieve bewerkingsprocessen zouden gaan rationaliseren, maar 
het grootste deel van de aanwezige werktuigen verder moeten 
gebruiken", meldt Heins terugkijkend. Na het bestuderen van 
verschillende concepten viel de keuze uiteindelijk op twee 
STEYR, die door de firma Mager & Wedemeyer geleverd zouden 
worden.

Flexibeler het hele jaar inzetbaar.

In Neu Wulsmstorf vertrouwt men op de beide tractoren met 
verschillend vermogen, die telkens in verschillende werkberei-
ken worden ingezet. Bij de aanschaf is rekening gehouden met 
een identiek rij- en bedieningsconcept, ook de gemeentelijke 

GOED GECOMBINEERD.
REPORTAGE
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zeer relevante bereiken zoals de ruimte voor de achterste en 
voorste werktuigen zijn bij beide modellen hetzelfde. Dit levert 
in de praktijk vele voordelen op. Bij de achteraanbouw zijn 
bijvoorbeeld 12- en 24-volt aansluitingen en een kabelscheiding 
aangebracht. De snelkoppeling voor hydraulische aansluitingen 
of het Hydrac Auto-Lock-systeem zijn bij beide machines gelijk. 
Dit betekent meer rust en een hoger bedieningscomfort.

Bestuurders waarderen comfort en veiligheid.

De bestuurders zijn in de praktijk zeer tevreden: Een uitstekend 
zicht in alle richtingen, een ruime en comfortabele cabine met 
een zeer goede airconditioning en met name in de winter zeer 
belangrijk een krachtige verwarming, spreken voor STEYR. 
Bovendien zijn er een diverse kleine uitrustingsdetails, die een 
echte aanwinst zijn voor het comfort. Daartoe kunnen bijvoor-
beeld de draaibare stoel, de hoogwaardige bijrijdersstoel en het 
dakvenster voor het bovenste werkbereik van de voorkant wor-
den gerekend. In totaal worden de beide STEYR-tractoren jaar-
lijks 1000 uur gebruikt. Naast de gebruikelijke werkzaamheden 
in de gemeentelijke sector zoals bijvoorbeeld de winterdienst 
met sneeuwploeg en zoutstrooier, worden de tractoren ook 
gebruikt bij landschapsonderhoudswerkzaamheden. Hiervoor 
wordt een armmaaier UNA 500 gebruikt. De bestuurders zijn 
vol lof over de wendbaarheid van de modellen in combinatie 
met een maximale standveiligheid, die met name zeer belang-
rijk is op dijken of regenopvangbassins.

REPORTAGE

EEN BIJZONDERE AANSCHAF.
MICHAEL HAGENAUER EN ZIJN NIEUWE TERRUS CVT.

Al na enkele weken is Michael Hagenauer blij met de goede 
ervaringen van zijn nieuwe Terrus CVT, die hij op 18 januari 
heeft aangeschaft. De maker van houtsnippers uit Auerbach im 
Innkreis heeft heel bewust voor het krachtigste model gekozen 
van de STEYR-serie. "Bij onze werkzaamheden komt het op 
vermogen aan", zegt hij, "en daarvoor is de nieuwe Terrus CVT 
de juiste keuze." Met het krachtpakket is hij volledig tevreden, 
maar de meeste waarde hecht hij aan het aftakasvermogen. 
"Alles geweldig", oordeelt hij over de achterste aftakas.

Waarom hij voor de Terrus CVT heeft gekozen? Hagenauer 
glimlacht. "Het is gewoon zeer bijzonder als men als een van de 
eerste een nieuwe machine heeft!" Wat hij nog aan zijn nieuwe 
tractor goed vindt: "Bij mij speelt het comfort een belangrijke 
rol. De ingebouwde draaistoel bewijst zijn dienst met name bij 
een lange werkdag." En uiteindelijk waren het rendement, de 
Oostenrijkse topkwaliteit en de uitstekende service van Schwar-
zmayr Landtechnik belangrijke argumenten voor de koop.
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Schagen  
Stel, je ouders hebben een veeteelt - of ak-
kerbouwbedrijf en je wilt als zestienjarige 
graag je steentje bijdragen, dan ontkom 
je er niet aan om een T-rijbewijs te halen. 
Had je voor juli nog genoeg aan een (the-
orie)certificaat of aan je gewone ‚roze pa-
piertje‘ voor de auto, tegen  woordig moet 
je er een officieel rij  bewijs halen voor het 
rijden op een tractor. Gitta Hoekstra van 
Verkeersschool Istha begrijpt  best  dat de 
overheid via het Centraal Bureau Rijvaar-
digheidsbewijzen (CBR) een rijbewijs 
voor tractoren heeft ingevoerd.

Het was natuurlijk ook niet meer uit te 
leggen dat je voor je bromfiets of scooter 
wel een rijbewijs nodig had als 16-jarige, 
maar met een paar ton zware trekker met 
aanhanger zo de weg op mocht. Bovendi-
en worden trekkercombinaties niet alleen 
meer in de agrarische sector ingezet. ]
e ziet ze ook steeds vaker in de bouw 
bijvoorbeeld. 

Dat de komst van het T-rijbewijs wel ver-
klaarbaar is, maakt het probleem voor de 
boerenzoon of- dochter echter niet klei-

ner. Want niet alleen is het  T-rijbewijs  
een  stuk  duurder dan het certificaat, ook 
is het norma le autorijbewijs (B-rijbewijs) 
in nieuwe gevallen niet meer voldoen-
de om op de trekker te mogen stap pen. 
„Je hebt er echt een apart rijbewijs voor 
nodig of een vrachtwagen  rijbewijs“, zegt 
Hoekstra. ,Je gewone B-rijbewijs was 
vroeger genoeg, maar voor mensen die na 
1 juli van dit jaar hun rijbewijs halen, niet 
meer. Vandaar ook dat we met Istha nu  
aparte  opleidingen  voor  het  T -rij- 
bewijs gaan verzorgen.

“De verkeersschool krijgt vandaag hun 
nieuwe Steyr-tractor met landbouw- 
kipper geleverd door Van der Werf-
Mechanisatie  uit Middenmeer. ,Met 
dubbele pedalen, net als in lesauto‘s. Het 
is een automaat, zodat de kandidaten 
hun aandacht bij de weg kunnen hou-
den. Daarnaast is de tractor begrensd 
op 25 kilometer per uur, wat volgens de 
examenre gels ook verplicht  is. We gaan 
in Schagen en omgeving lessen en kun-
nen hier ook examen doen, daar heeft het 
CBR toestemming voor gegeven. Kandi-
daten van Texel of uit Julianadorp kun-

TREKKERRIJBEWIJS 
NIET TE ONTLOPEN

REPORTAGE

nen er trouwens wei voor kiezen om in de 
omgeving van Den Helder af te rijden.“

Clusius
Istha heeft per 1 juli ook een samen - 
werking met bet Clusius College, zegt 
Hoekstra. ,We verzorgen  nu voor hen de 
rijopleiding in Schagen, Heerhugowaard, 
Alkmaar en Hoorn. Bij die laatste stad in 
combi natie met rijschool Van Vugt, die 
onze combinatie dan van ons huurt.“ Bij 
Istha verwachten ze een hoop kandidaten 
door de nieuwe regelge ving. We zitten 
hiervoor natuurlijk 
ook wel in een ideale omgeving voor. In 
de verre omtrek rond Schagen zijn alles 
agrarische bedrijven. Bovendien is het 
hier in de omge ving net als de dagelijk-
se praktijk: veel smalle landweggetjes, 
parallel -wegen, dorpjes en rotondes.
Istha biedt een pakket aan van acht rijles-
sen, theorie en examens voor 1140 euro.  
,Een 16-jarige  met  een theorie- 
examen, kan op 20 augus tus rijden“, laat 
Hoekstra weten.

Arjan Hoekstra en Rick Terpstra van  
Van der Werf Mechanisatie bij de nieuwe 
lstha-lestractor. Vanaf volgende week  
kunnen kandidaten gaan lessen.

NIEUWE ROODWITTE RUPS  
VOOR GRONINGS FAMILIEBEDRIJF
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NIEUWE ROODWITTE RUPS  
VOOR GRONINGS FAMILIEBEDRIJF
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Alweer de 5e Steyr trekker arriveerde op 
het akkerbouwbedrijf van fam. van Os 
in het Groningse Uithuizermeeden. Een 
6240-rupstrekker via dealer Oosterhof in 
Roodeschool. „Die rups hebben we vorig 
jaar 3 weken als demo gehad”, vertelt Aart 
van Os, die het bedrijf samen met zijn 
vrouw en zoons runt.
Toen zij zich in 1982 in Uithuizermeeden 
vestigden, groeide de akkerbouwtak ge-
staag. Vooral na 1995 (Aart had toen 82 ha 
land) kwam er een versnelling. Het fami-
liebedrijf heeft nu 380 ha land (aardap-
pelen, granen, suikerbieten, uien, wortels 
en koolraap) in gebruik, waarvan 325 ha 
in eigendom. Ook is er een pluimveetak 
met 45.000 legkippen. De vraag naar 
meer en betere mechanisatie nam toe. 
Met de Internationals was Aart al bekend 
en een kleine 10 jaar geleden kwam Steyr 
in beeld. „We hadden vertrouwen in onze 
dealer en Steyr is een goed A-merk“, zegt 
Aart. „Oostenrijkse makelij en een mooie 
trekker.“ 

Van één naar vijf 
Zo kwam in 2007 de 1ste Steyr: de 6140. 
In het wagenpark van Aart werd het de 
hoofdtrekker, voor het ploegen en het 
frezen. „We draaiden er 1.000 uur per 
jaar mee.  In 2009 kocht van Os een 4120 
Profi. Een trekker voor het lichtere werk: 
spuiten en poten. In 2011 kwam er een 
nieuwe hoofdtrekker: de 6160. Aart: „Een 
probleemloze trekker. Het bedieningsge-
mak en het gunstige brandstofverbruik 
springen eruit. De trekker heeft relatief 
veel vermogen.“ In 2013 arriveerde een 
4130 Vario op het bedrijf. Vervolgens 
werd de 4120 ingeruild voor een 4110, een 
CVT. Traploos efficiënt werken op elke 
snelheid. 

Maar de 5de trekker springt echt in het 
oog. Dat is - met zevenschaarsploeg als 
combinatie - een imposante verschij- 
ning. De trekker doet het onder alle 
omstandigheden goed, stelt van Os. „En 
omdat we al jaren werken aan bodem-

verdichting en er toch een zware zeven-
schaar achter hangt, is dat belangrijk. 
Met deze ploeg kan de rupstrekker prima 
uit de voeten. 

Rood/wit clubgevoel 
De kleur bij van Os is al bijna 10 jaar 
grotendeels rood/wit. Het vertrouwen in 
dealer Oosterhof en het merk Steyr is ook 
groot gebleven. Aart: „De samenwerking 
met Oosterhof is gewoon goed. Prima 
personeel en korte lijntjes. Er kan altijd 
snel iets geregeld worden. Ze denken mee 
en zitten vlakbij. Bovendien zijn we zeer 
tevreden over de onderhouds- en draai-
kosten per uur.“ Maar het werkt ook van 
twee kanten, voegt Eiko Oosterhof toe. 
„De familie is loyaal.“

En die merkentrouw werd er niet minder 
op na een fabrieksbezoek in Oostenrijk. 
„Dat was leuk en gezellig, maar het was 
ook mooi om te zien hoe er op niveau 
gewerkt wordt. Het versterkt het clubge-
voel. En dat is goed, want fa- 
brikant en eindgebruiker moeten naast 
elkaar staan“, vertelt van Os.
Zelf blijft Aart nog wel even honkvast 

met zijn Steyrs. „Onze kracht is dat we 
een echt familiebedrijf zijn en slagvaar-
dig zijn. We zitten er met z‘n vijven in en 
kunnen snel schakelen. Iedereen heeft 
zijn eigen tak, maar we steken altijd weer 
de koppen bij elkaar. Ook als we een nieu-
we trekker kopen.“

Mooie toekomst voor Oosterhof 
Intussen ziet de toekomst voor lmb Oos-
terhof er nog steeds prima uit. De Case IH 
/ Steyr dealer heeft vestigingen in Roode-
school en Ten Boer en verkoopt jaarlijks 
45 tot 50 trekkers in de provincie Gronin-
gen en een deel van Friesland. Ook is het 
een voorloper in GPS-systemen. En het 
bedrijf - dat nu door Eiko en zijn neef Er-
win Oosterhof gerund wordt - verkoopt al 
bijna 20 jaar Steyrs. „Ook wij zijn een echt 
familiebedrijf én zijn merkentrouw.” 
„We hebben een trouwe klantenkring“, 
weet Eiko Oosterhof. „En dat is een  
goede basis, zeker in een echt landbouw- 
gebied. Hier kunnen we de toekomst 
tegemoet.” 
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STEYR ALS  
HOFLEVERANCIER!
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OP EEN REGENACHTIGE NAMIDDAG VAN DE MAAND APRIL WAREN WE OP BEZOEK BIJ GUY VAN HOOSTE, DIE 18 JAAR 
GELEDEN VAN NUL BEGON EN ONDERTUSSEN EEN VOLWAARDIG LOON- EN GRONDWERKBEDRIJF WIST UIT DE GROND 
TE STAMPEN. HIJ KOCHT ZIJN EERSTE STEYR IN 2000 EN ONDERTUSSEN IS DE OOSTENRIJKSE TRACTORBOUWER 
UITGEGROEID TOT EEN WARE HOFLEVERANCIER. WE WAREN BENIEUWD NAAR ZIJN ERVARING.

Achim Bauer und Katja Besselmann  
vom Bio-Unternehmen „Bauers Garten“ 

vor ihrer Traktor-Flotte.
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Loon- en grondwerkbedrijf

Wat het landbouwloonwerk betreft, zijn 
melk- en vleesveehouders de voornaams-
te klanten. Guy: ‘de hoofdactiviteit 
betreft het hakselen van gras en maïs. 
Daarnaast beschikken we ook over een 
opraapwagen en investeerden we 
verleden jaar in een perswikkelcombina-
tie. In de zomer wordt er graan afgereden 
en stro geperst, zowel grote als kleine 
pakken. Drijfmest wordt er niet uitgere-
den omdat heel wat veehouders uit de 
streek over eigen machines beschikken 
en deze activiteit bijgevolge niet rendabel 
genoeg zou zijn. De landbouwactiviteiten 
worden ondernomen in een straal van 
zo’n 25 km rond het bedrijf. Het landbou-
wwerk wordt vaak onder druk gezet, 
sommige klanten vragen het onmogelijke 
en de oogstperiodes worden alsmaar 
korter. We komen gelukkig heel goed 
overeen met de meeste collega-loonwer-
kers uit de buurt, waardoor we verder 
kunnen geraken.’
De landbouwactiviteiten worden aange-
vuld door grondwerken. Hiervoor 
beschikt het bedrijf over vijf kranen van 
verschillende groottes alsook gronddum-
pers. De klanten zijn zowel particulieren 
als tuinaanleggers, kleinere aannemers 
en grotere bedrijven. Guy: ‘het laat ons 
toe om de risico’s beter te spreiden en we 
hangen ook niet af van één klant. Met 
deze activiteiten zitten we soms verder 
van huis, in functie van de verschillende 
werven. Grofweg maken de tractoren 
ongeveer de helft van hun uren in het 
loonwerk en de andere helft in de 
grondwerken.’
Op zondag is Guy ook regelmatig terug te 
vinden op trekkertrek. De Steyr’s van het 

bedrijf hebben daar ook al langer hun 
strepen verdient en vallen met de 
regelmaat van de klok in de prijzen.

Een indrukwekkend machinepark

Guy begon als zelfstandige in bijberoep 
in 1998, eerst met een minigraver. Beetje 
bij beetje werd het aanbod uitgebreid. 
Door de overname van het loonbedrijf 
van de schoonbroer van zijn vader zette 
Guy een grote stap als ondernemer. De 
oudere machines waren wel aan vervan-
ging toe en zo begon de zoektocht naar 
nieuwe tractoren. In mei 2000 kwam de 
eerste Steyr op het bedrijf, een 9145, die 
de bijnaam ‘Tarzan’ kreeg. Men was zo 
onder de indruk van de prestaties dat een 
tweede 9145 (‘Jane’) één jaar later besteld 
werd. Eind 2002 werd de vloot verder 
aangevuld met een 9105, de ‘Pony’. Op 
korte tijd werd dus een grote stap gezet. 
Guy: ‘ik was overtuigd van de kwaliteit 
van het merk en van de mensen die 
erachter staan, en tegenwoordig is het 
nog altijd zo. We beschikken nu over 
zeven Steyr’s, die elk een bijnaam 
hebben : de 9145 (Jane), de 9105 (Pony), 
de 6225 (Rambo), de 6205 (Rocky), de 
6105 MT (Herbie), de 6185 (Hector) en de 
6215 (Hercules). En nummer 8 komt 
eraan. We hebben onlangs een 6175 
besteld!’

Personeel is visitekaartje bij de klant

Ondertussen heeft het bedrijf 8 man vast 
in dienst. Guy : ‘ik wil ook even meege-
ven dat ik uiterst tevreden ben van mijn 
personeel. Het zijn allemaal mensen die 
alles geven voor het bedrijf, en voor ons 
is goed personeel de beste reclame die we 

kunnen maken bij onze klanten. Ik moet 
ook zeggen dat de chauffeurs heel graag 
met de Steyr’s rijden!’

Betrouwbaarheid en service als 
belangrijkste troeven 

Guy vervolgt zijn verhaal : ‘ondertussen 
hebben de Steyr tractoren hun betrouw-
baarheid al meer dan eens bewezen op 
mijn bedrijf. De 9145 heeft inmiddels al 
meer dan 18.000 uren op de teller en 
draait nog dagelijks mee. Ook de 9105 en 
de CVT 6225 hebben elk meer dan 11.000 
uren en zullen nog niet direct vertrekken. 
Ik denk dat het genoeg zegt over de 
degelijkheid en betrouwbaarheid van 
deze tractoren.’

‘Om alles rendabel te krijgen is het 
tegenwoordig heel belangrijk om goed te 
rekenen. We willen een goede prijs/
kwaliteit verhouding aanbieden aan onze 
klanten en dan moet hetzelfde gelden 
voor de tractoren. De kostprijs/uur aan 
herstellingen en onderhoud is miniem en 
ligt alvast een stukje lager dan de kosten 
voor de banden bijvoorbeeld. Anderzijds 
moet ik ook zeggen dat ik voor Steyr 
gekozen heb mede omwille van de 
betrokkenheid en de service van onze 
dealer Van Steerteghem. Als er toch iets 
zou gebeuren staan ze altijd paraat om 
het probleem binnen de kortste keren 
professioneel op te lossen en dat is 
natuurlijk ook veel waard. Verder wil ik 
ook nog vermelden dat het Steyr Benelux 
verkoops en service team ook altijd te 
vinden is en zoveel mogelijk probleemo-
plossend werkt, iets waar we alleen 
kunnen van dromen bij sommige andere 
merken.’
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Moeiteloos trekt de STEYR 6130 CVT van 
Johann Häusler de banen in het veld. Met 
daarachter een 5-schaar ploeg, waar-
mee de akker wordt voorbereid voor het 
maïszaad. "De 6130 is het trekpaard op 
het bedrijf", verklaart de jonge landbou-
wer. "Hij wordt gebruikt als vermogen en 
cilinderinhoud wordt gevraagd." hetzij op 
het veld, bij de bodembewerking of bij het 
transport van gier en maïs inkuilen – op 
deze 6-cilinder tractor kan Johann Häus-
ler in iedere situatie rekenen. Het familie-
bedrijf bewerkt in totaal een oppervlakte 
van 60 ha, waarop hoofdzakelijk maïs, tus-
sengewassen en graan worden verbouwd. 
In de moderne melkveestal staan 150 
koeien en de vrouwelijke afstammelingen. 
Op het erf is altijd veel te doen, niet voor 
niets draait de tractor 700 uur per jaar. "De 
laatste vijf jaar heeft de machine mij nooit 
in de steek gelaten. De betrouwbaarheid 
is ook nu bij meer dan 3.500 uur buitenge-
woon," zegt Häusler.

JOHANN HÄUSLER UIT DEISENHOFEN IN HET DISTRICT DILLINGEN SCHAFT VOOR ZIJN BEDRIJF GELIJK TWEE KRACHTIGE 
STEYR-TRACTOREN AAN. 

Ik ben er zeer tevreden mee.

"Mijn lievelingsmachine is inmiddels de 
een jaar oude STEYR 4130 CVT, die rijdt 
fantastisch. De motor, transmissie en 
vering zijn perfect op elkaar afgestemd", 
zegt Häusler. De wendbare 4-cilinder is 
een echte alleskunner: "Uitgerust met een 
frontlader kan hij alle werkzaamheden op 
het erf uitvoeren. Maar ook op het veld 
doet hij perfect zijn werk. Hier gebruiken 
wij de tractor vooral voor het zaaien, 
spuiten en mesten." Zeer behulpzaam 
daarbij is dat het STEYR S-TECH-systeem 
met de tractor tot op twee centimeter 
nauwkeurig zijn spoor houdt. Dit maakt 
het werk een stuk gemakkelijker, bijvoor-
beeld bij het uitzaaien 's nachts.

Eenvoudige bediening.

Als er op het veld veel te doen is, kan 
Häusler op zijn broer en zijn vader als 
bestuurder rekenen. Daarom wil hij ma-
chines die gemakkelijk te bedienen zijn. 
"Zelfs mijn vader die ouder dan 70 jaar 
is, kan met de bediening goed overweg", 
zegt Häusler. De tractoren laten met 
betrekking tot de uitrusting geen wensen 
open. Of nu de fronthefinrichting met 
aftakas, de geveerde vooras of aircondi-
tioning – de Komfort ontbreekt het aan 
niets. "Voor mij was het belangrijk dat 
beide machines hetzelfde zijn, ook qua 
vermogen. Zodoende kan iedere tractor 
het werk van de andere uitvoeren. Daar-
naast heeft de tractor in geval van een 
probleem een werkplaats nodig waarop 
men volledig kan vertrouwen." Met Hans 
Ayrle Landtechnik uit Steinheim is ook 
aan dit punt voldaan. 

TWEE KRACHTPATSERS
UIT ST. VALENTIN.

STORY

TOBIAS MORETTI: 
TONEELSPELER EN 

LANDBOUWER.

Op de beide STEYR-tractoren kan Johann 
Häusler, hier met zijn kinderen Anna en 

Johann, altijd bouwen. 
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Tobias Moretti is een echte publiekslie-
veling. Sinds de Piefke-Saga, waar hij 
de Tiroolse boerenjongen en skileraar 
speelde, speelt hij de meest uiteenlo-
pende rollen op zijn eigen onnavolgba-
re wijze. Dit heeft hem vele fans in het 
binnen- en buitenland opgeleverd. 

Het is dan ook niet zo wonderlijk dat 
hij in april van dit jaar opnieuw tot de 
populairste toneelspeler is gekozen en zijn, in totaal, zevende 
Romy in ontvangst mocht nemen. Een rol speelt Moretti echter 
niet, die leeft hij: Op zijn 400 jaar oude boerderij, in de buurt 

van Innsbruck, is hij actief als landbou-
wer een veefokker. De hiervoor noodza-
kelijk opleiding heeft hij verworven op 
de agrarische vakschool Katsdorf. 

Net zoals iedere andere "jonge landbou-
wer" voelde de toneelspeler zich niet te 
groot om het beroep van onderaan te 
leren. 

Dat Moretti voor zijn werkzaamheden 
niet alleen vakkennis nodig had, maar ook de geschikte ma-
chines, spreekt voor zich. Met zijn beide STEYR-tractoren is de 
Tiroler zeer tevreden.

TOBIAS MORETTI: 
TONEELSPELER EN 

LANDBOUWER.
DE TIROOLSE PUBLIEKSLIEVELING OVER ZIJN GROTE PASSIE VOOR DE LANDBOUW.

Welke STEYR-tractor zien wij op het 
erf van Tobias Moretti?

Tobias Moretti: Een STEYR Multi 4105 
en een 15e STEYR van 1958.

Sinds wanneer worden de tractoren 
gebruikt en hoeveel werkuren hebben 
ze er al op zitten?

Tobias Moretti: De Multi heb ik sinds 
2015, die heeft momenteel 300 werkuren 
op de teller staan. De 15e heb ik dit jaar 
aangeschaft. Dat was de tractor waarop 
ik als kind bij de buren heb gezeten en in 
gedachte heb meegewerkt.

Voor welke werkzaamheden wordt de 
Multi hoofdzakelijk gebruikt?

Tobias Moretti: Wij zijn een gemengd 
bedrijf (in de bergen) tot zone 4, dat wil 
zeggen de bewerking van het weideland 
kan ik uitsluitend uitvoeren met Mäht-
rac en tractor, maar voor de groenteteelt 
en houtwerkzaamheden wordt de Multi 
gebruikt.

Hoe heeft de tractor tot nu toe gepres-
teerd?

Tobias Moretti: Zeer goed. De Multi is, 
zoals de naam al zegt, een multitalent. 
Vooral de mix van moderne techniek en 
traditioneel gebruik maakt de tractor 
ongecompliceerd, begrijpelijk, robuust, 
duurzaam en eenvoudig sympathiek. 

Werkt Tobias Moretti zelf met de 
tractor?

Tobias Moretti: Vanzelfsprekend. Wij 
zijn het niet gewend in onze regio's hoe 
grote bedrijven op het vlakke land onbe-
kende oppervlakten bewerken, boven-
dien zijn de machines voor mij heilig. Dit 
geldt niet alleen voor Multi, maar ook 
voor de extreme apparaten Mähtrac en 
transportvoertuig. 

Welke persoonlijke indruk hebt u van 
de Multi?

Tobias Moretti: Vanuit mijn oogpunt 
en vanuit patriottisch zicht ben ik zeer 
trots dat het gelukt is STEYR weer op 

INTERVIEW

Tobias Moretti bij het inspecteren van het werk.

het niveau te brengen, dat de naam had 
tijdens mijn jeugd: Onverwoestbaar met 
de nieuwste techniek en dit alles uitslui-
tend weer in Oostenrijk geproduceerd. En 
dit is zoals wij weten geen gemakkelijke 
onderneming.

Waarom heeft u überhaupt voor 
STEYR gekozen?

Tobias Moretti: Via mijn broer Gregor, 
waarvan de cultuurprojecten door STEYR 
worden ondersteund, kwam het contact 
tot stand. Na een nauwkeurigere bestu-
dering van het bedrijf en dit model was 
de keuze gemaakt, omdat ik toen op het 
punt stond mijn bedrijf uit te breiden met 
groenteteelt.

Kan de kleinschalige landbouw in 
Tirol resp. Oostenrijk overleven? 

Tobias Moretti: Ja. Omdat wij ons heb-
ben gespecialiseerd. Wij zijn bij uitstek 
een biobedrijf.

Hartelijk bedankt voor het gesprek! 



DE STERKSTE.
steyr-tractoren.com

■ Maximaal motorvermogen tot 313 pk
■ Beste vermogen/gewicht-verhouding: tot 5.500 kg belading
■ Tot 11.058 kg hefvermogen achter, 5.821 kg voor
■  Af-fabriek: S-GUIDE nauwkeurige gps-systeem, 

kopakkermanagement Easy-Tronic II en ISOBUS Klasse III
■ Hydraulisch vermogen van max. 223 l/min

■  De HI-eSCR-uitlaatgastechnologie waarborgt optimale 
prestaties bij minimale verbruiks- en uitlaatgaswaarden, 
zonder roetfilter en zonder uitlaatgasrecirculatie

■  Beproefde efficiëntie – beste waarde in DLG-Powermix met 
een brandstofverbruik van slechts 249 g/kWh

■  Achterste aftakas met 4 toerentallen en een voorste aftakas 
met 2 toerentallen

DE NIEUWE TERRUS CVT.
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2 modellen met 271 en 300 pk nominaal vermogen en een traploze CVT-transmissie met dubbele koppeling.

Door zijn ideale vermogen/gewicht-verhouding is de Terrus CVT perfect geschikt voor zowel 
transporttaken als werkzaamheden op het land.


