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WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U EFFICIËNTIE EN COMFORT MET ELKAAR
WILT COMBINEREN.
DE STEYR-MODELLEN VOOR WERKZAAMHEDEN BIJ OPENBARE WERKEN,
LANDSCHAPSVERZORGING, BOSBOUW EN INDUSTRIE.

WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U IEDERE TAAK
AAN WIL KUNNEN.
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ONDERHOUD
TECHNISCHE GEGEVENS

ZUINIGHEID OP VIER WIELEN.
Onze STEYR-tractoren zijn de perfecte werkmachines
voor het gebruik bij openbare werken, de bosbouw,
landschapsverzorging en de industrie. Ze bieden een
maximale betrouwbaarheid, comfort en efficiëntie. Er
staan acht series voor u ter beschikking: de flexibele
Kompakt S, de veelzijdige Kompakt, de universele
Multi, de speciale economische Profi Classic, de innovatieve Profi en de traploze Profi CVT alsook onze
vlaggenschepen de CVT en Terrus CVT.
MOTORTECHNOLOGIE VAN TOPKLASSE. Slimmer kan men
kracht niet omzetten. Dankzij ECOTECH behoren onze
STEYR-tractoren tot de beste van de klas. Efficiëntie,
productiviteit, milieuvriendelijkheid en het modernste
energiemanagement zijn hier in perfecte symbiose. Door
het unieke Hi-eSCR-uitlaatgasnabehandelingssysteem

OPENBARE WERKEN

LANDSCHAPSVERZORGING
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worden van de Multi tot en met de Terrus CVT het brandstofverbruik geoptimaliseerd en het vermogen alsmede de
reactie van de motor verbeterd. Een optimaal inspuitpunt
zonder uitlaatgasretour zorgt ervoor dat noch de motor,
noch het koelsysteem worden belast. Daardoor worden
onderhoudsintervallen van 600 uren mogelijk. Het systeem
heeft ook geen deeltjesfilter nodig, zodat verdere onderhoudskosten worden uitgespaard.
COMFORT IN SERIE. STEYR-tractoren onderscheiden zich
niet alleen door hun enorme betrouwbaarheid, maar ook
door hun hoge comfort en grote bedieningsvriendelijkheid.
De multifunctionele cabines van onze tractoren bieden een
perfect zicht in alle richtingen, ergonomische stoelen en
bedieningselementen en een uitstekende geluidsdemping.
Die garandeert stressvrij en ontspannen werken.
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STERK, STERKER, TERRUS CVT.
Onze STEYR-ingenieurs hebben een bijzondere
prestatie geleverd door een tractor te bouwen die tot
bijzondere dingen in staat is. Het resultaat: De Terrus
CVT, de sterkste STEYR aller tijden.
U hebt de keuze uit twee modellen die zijn uitgerust met
uiterst efficiënte en betrouwbare ECOTECH motoren en
een vermogen van respectievelijk 271 en 300 pk. Door
zijn ideale vermogen/gewicht-verhouding is de Terrus
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CVT perfect geschikt voor zowel snelle transporttaken als
zware werkzaamheden op bouwplaatsen. Onze sterkste
machine heeft echter nog een ander sterk punt - zijn
ongelofelijk hoge comfortniveau: Een geveerde vooras en
een luxueuze, bijzonder stille cabine zorgen ervoor dat u
ontspannen werkt en niet moe wordt. En op de tractor
vindt u bovendien de allernieuwste technologieën zoals
S-TECH, ISOBUS III en Easy-Tronic II, alsmede S-FLEET.

EEN BUITENGEWONE KRACHTPATSER.

EURO III

Comfort-Plus: Verwarmde voor- en
achterruit en achteruitkijkspiegel,
voorverwarmde motor en transmissie
en signaallichtbalk.

5 0 km/u al bij een
brandstofbesparend toerental van
1.600 tpm.

Robuuste vooraanbouwruimte voor het
veilig en veelzijdig koppelen van
werktuigen.

Actieve stilstandregeling om
zonder rem op hellingen stil te
houden.

Laag geluidsniveau van 69 dB(A)
voor stressvrij werken en
telefoneren met handsfree
systeem.

4 aftakastoerentallen achter en 2 voor,
respectievelijk met powermodus of het
brandstofbesparende
Eco-modus-toerental.

Tot 20 LED-werklampen voor
perfecte 360°-verlichting.

Maximaal hefvermogen achter tot
11.058 kg en een krachtige hydrauliek
met een oliedebiet tot 223 l/min, max. 8
verbruikers.

E rgonomische bediening via de
Multicontroller-armleuning.

Belading van max. 5.500 kg maakt
individuele ballast en het gebruik
van zware werktuigen mogelijk.

Cabine- en voorasvering voor
meer comfort.

CVT

ABS

Intelligent antiblokkeersysteem
met vele extra functies.

S-TRONIC voor automatische regeling
van de rijstrategie.

Vierwielremsysteem voor maximale
veiligheid.

ECOTECH voor meer vermogen en
minder dieselverbruik.

Banden- en wielencombinaties
voor alle toepassingen.

Continu variabele transmissie met de
hoogste mechanische efficiëntie.

Terrus CVT ondersteunt ISOBUS II en
de nieuwste ISOBUS III-technologie.

7

WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U VEEL VERMOGEN
NODIG HEEFT.
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STERKERE AANDRIJVING De achterste aftakas met 4 toerentallen en de als optie
te bestellen voorste aftakas met 2 toerentallen leveren het nominale toerental van
1.000 tpm al bij een motortoerental van slechts 1.853 tpm. In de spaarmodus van
de aftakas worden de aftakastoerentallen al bij een motortoerental van minder dan
1.600 tpm bereikt. Dit spaart niet alleen brandstof uit, maar is ook schoner voor de
motor en het milieu.
EXCELLENT RIJGEDRAG Terrus CVT: De moderne manier om met een tractor te rijden.
Alle modellen maken indruk door hun reactieve sturing en hoge nuttige laadvermogen, tot 5.500 kg. Ze zijn uitgerust met natte dubbele schijfremmen (4 schijfremmen op de achteras). Met name bij zware transportwerkzaamheden bieden de
slijtvaste HD-remschijven een langere levensduur. Het perfecte samenspel van alle
componenten zorgt voor een ongekende rij-ervaring.
BEPROEFDE EFFICIËNTIE. Onafhankelijk tests van de DLG (Duitse Landbouwvereniging) wijzen uit dat de Terrus CVT ongelofelijk efficiënt is: slechts 249 g/kWh
brandstofverbruik in de DLG-PowerMix!

,
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DE CVT:
OM IEDERE UITDAGING AAN TE GAAN
Of er nu sprake is van de zwaarste winterdienst, intensief gebruik voor onderhoud van wegen, krachteisende bio-energiewinning of de uitvoering van zware
en bijzondere transporten: De STEYR CVT meestert
alle uitdagingen met glans. Zijn krachtige 6-cilinder
motoren leveren een vermogen van 150 tot 240 pk.
En met S-TRONIC worden de motor, de transmissie en
alle beweegbare onderdelen van de tractor gekoppeld en gecoördineerd. Onze CVT: ongelooflijk belastbaar en comfortabel te bedienen.
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In totaal staan er zeven modellen ter beschikking
waaruit u kunt kiezen. De constructie van de transmissie zorgt voor een zeer goede prestatie en geeft de serie
haar naam: CVT staat voor Continuously Variable
Transmission en beschrijft een transmissie met een
traploos instelbare overbrengingsverhouding. Het
ECOTECH motorconcept, dat dankzij het milieuvriendelijke Hi-eSCR-systeem van de 6,7 liter turbodiesel aan
de EU-emissienorm fase IV voldoet, vermindert de
emissies en garandeert duurzame efficiëntie.

HET ECONOMISCH WONDER.
Comfort-Plus: Verwarmde voor- en
achterruit en achteruitkijkspiegel,
voorverwarmde motor en transmissie
en signaallichtbalk.

EURO III

CVT

Continu variabele transmissie met de
hoogste mechanische efficiëntie.

Robuust frame voor openbare werken
met EURO III-systeemadapter voor een
veilige en veelzijdige koppeling van
werktuigen.

5 0 km/u al bij een
brandstofbesparend toerental van
1550 tpm.

Laag geluidsniveau van 69 dB(A)
voor stressvrij werken en
telefoneren.

Actieve stilstandregeling om
zonder rem op hellingen stil te
houden.

Tot 16 LED-werklampen voor
perfecte 360°-verlichting.

Tot 4 aftakastoerentallen met
powermodus of het brandstofbesparende
Eco-modus-toerental.

E rgonomische bediening via de
Multicontroller-armleuning.

Max. hefvermogen van 10.463 kg en
een krachtige hydrauliek met een
oliedebiet tot 173 l/min, max.
9 verbruikers.

Cabine- en voorasvering voor
meer comfort.

ABS

Intelligent antiblokkeersysteem
met vele extra functies.

S-TRONIC voor automatische regeling
van de rijstrategie.

Vierwielremsysteem voor
maximale veiligheid.

ECOTECH voor meer vermogen en
lager dieselverbruik.

Banden- en wielencombinaties
voor alle toepassingen.

P owerPlus voor maximaal 45 pk
meer vermogen.

CVT ondersteunt ISOBUS II en de
nieuwste ISOBUS III-technologie.
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WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U MAXIMAAL COMFORT
WILT HEBBEN.
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MOTOREN VAN TOPKLASSE De zeven modellen van de CVT zijn allemaal met
krachtige common-rail-motoren met 4 kleppen (150 tot 240 pk) uitgerust.
Met een cilinderinhoud van 6,75 l en een turbocompressor leveren deze
tractoren al bij een laag toerental van 1.400 tpm hun maximale koppel.
Dankzij PowerPlus staat tot 45 pk meer vermogen ter beschikking.
SLIMME EFFICIËNTIE. De S-TRONIC zorgt voor een optimaal afgestemd, efficiënt vermogen. Want de S-Tronic stelt altijd het laagst mogelijke toerental
in en bereikt daarmee bij een minimum aan brandstofverbruik een maximale productiviteit. Zo bespaart de STEYR CVT bijvoorbeeld bij transportwerkzaamheden kosten, omdat hij al bij 1.550 tpm 50 km/u bereikt.
HYDRAULIEK, DIE BERGEN KAN VERZETTEN. De traploze instelling van het
debiet, voor max. negen afzonderlijke verbruikers, zorgt ervoor dat op het
juist tijdstip de juiste oliehoeveelheid op de juiste plaats beschikbaar is. Bij
een maximale hefcapaciteit van 10.463 kg is de STEYR CVT soepel in staat
de werkzaamheden met ieder willekeurig werktuig uit te voeren.
ALLES ONDER CONTROLE. Al onze CVT-modellen zijn uitgerust met een
multicontroller-armleuning en naar wens met een STEYR S-TECH 700 monitor. Zo kunnen alle functies en instellingen op ieder gewenst moment worden
geprogrammeerd. Voor nog meer stuurnauwkeurigheid en productiviteit is
de CVT ook compatibel met ISOBUS-systemen.
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PROFI ZORGT VOOR NOG MEER PRODUCTIVITEIT.
Bij de modellen Profi CVT en Profi kan men vaak
teurgkerende processen simpelweg vergeten. Dat
regelt namelijk de intelligente ingebouwde automaat,
die het werken aanzienlijk makkelijker maakt en voor
nog meer productiviteit zorgt - en het maakt daarbij
niet uit of de tractor voor werkzaamheden in de
winter of wegendienst wordt gebruikt, voor zware
transporttaken of bijvoorbeeld met een voorlader.
Met de Profi CVT en Profi kunnen alle taken sneller
en eenvoudiger worden uitgevoerd dan voorzien.
Tegelijkertijd bieden beide modellen een absoluut
maximum aan veiligheid en comfort.
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De 4- en 6-cilinder turbodieselmotoren van 116 tot 145
pk onderscheiden zich door een snel reactievermogen
en hoge zuinigheid. De PowerPlus verhoogt het vermogen tot 34 pk en met de SpeedPlus-functie kunnen een
of twee vaste motortoerentallen worden ingesteld die
een constant aftakastoerental garanderen. Het nullasttoerentalmanagement zorgt voor nog meer zuinigheid:
Na 30 seconden wordt het toerental automatisch verlaagd van 850 naar 650 tpm en zo het brandstofgebruik
geminimaliseerd.

VOOR ECHTE PROFESSIONALS.

EURO III

Comfort-Plus: Verwarmde voor- en
achterruit en achteruitkijkspiegel,
voorverwarmde motor en transmissie
en signaallichtbalk.

Betrouwbare, duurzame 4-traps
automatische versnellingsbak met
16 x 16 of 17 x 16 versnellingen.

Robuust frame voor openbare werken
met EURO III-systeemadapter voor een
veilige en veelzijdige koppeling van
werktuigen.

Eco-modus: 40 km/u al bij een
brandstofbesparend toerental van
1550 tpm.

Laag geluidsniveau van 69 dB(A) voor
stressvrij werken met de Profi CVT en
Profi.

CVT

Continu variabele transmissie met de
hoogste mechanische efficiëntie.

Tot 16 LED-werklampen voor
perfecte 360°-verlichting.

Actieve stilstandregeling om
zonder rem bij de Profi CVT op
hellingen stil te staan.

E rgonomische bediening via de
Multicontroller-armleuning.

3 aftakastoerentallen met powermodus of
het brandstofbesparende
Eco-modus-toerental.

Cabine- en voorasvering voor
meer comfort.

Maximale hefvermogen achter van
7.864 kg en een krachtige hydrauliek
met een oliedebiet tot 125 l/min, max.
9 verbruikers.

S-TRONIC voor de automatische
regeling van de rijstrategie bij de Profi
CVT.

Vierwielremsysteem voor
maximale veiligheid.

ECOTECH voor meer vermogen en
lager dieselverbruik.

Banden- en wielencombinaties
voor alle toepassingen.

P ower Plus voor maximaal 34 pk
meer vermogen.

Aanbouwframe STEYR-voorlader
af-fabriek.
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WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U VAN DE BESTE TECHNIEK
GEBRUIK WILT MAKEN.

16

LOOPT ALS GESMEERD. Op de Profi CVT wordt de
traploze transmissie met actieve stilstandregeling, de individueel instelbare cruisecontrol en het
verminderd brandstofverbruik toegepast. De
4-voudige automatische versnellingsbak in de
Profi schakelt zo soepel, nauwkeurig en efficiënt
zoals geen enkele andere tractor in deze vermogensklasse. De viervoudige keerkoppeling beschikt
over 16 x 16 en met kruipversnelling over 32 x 32
versnellingen. Alle Profi tractoren zijn optioneel
met een 17e. versnelling leverbaar, die het snel
rijden over de weg tot 50 km/u of brandstofbesparend met 40 km/u mogelijk maakt.

Met vier extra regelventielen achter en drie in het
midden voor de cabine, zijn beide modellen ook
voor veeleisende werktuigen uitstekend uitgerust. Dankzij de overzichtelijke rangschikking
van de bedieningselementen vindt de besturing
van de zeven extra regelventielen intuïtief, probleemloos en veilig plaats.

ALLES IN HET VIZIER EN ONDER CONTROLE. De
Profi heeft een van de grootste cabines in deze
tractorklasse. Voor een optimale ergonomie van
de werkplek zorgt de multicontroller met verlichte bedieningstoetsen, die het werken in het
donker nog eenvoudiger en veiliger maken.
VOERT ALLES UIT. De hefinrichting en de extra Daarnaast staat de in de armleuning geïnteregeleenheden worden door een krachtige greerde S-TECH 700-monitor ter beschikking.
CCLS-hydrauliek gevoed, die met 113 l/min bij Deze is ISOBUS-compatibel en staat een gemakde Profi en met 125 l/min bij de Profi CVT meer kelijke besturing van werktuigen en de integratie
dan voldoende debiet levert voor ieder werktuig. van stuursystemen toe.
17

DE PROFI CLASSIC: KLASSIEK EFFICIËNT.
De Profi Classic is het economische instapmodel in
de Profiklasse. De tractor overtuigt met zijn krachtige motoren van 116 tot 145 pk, uitstekend cabinecomfort en professionele bedieningsvriendelijkheid.
Aanvullend is ieder model uitgerust met elektronische
regelmodules, een hoog ontwikkeld inspuitsysteem
en HI-eSCR-technologie.
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De turbodieselmotoren voldoen aan de richtlijnen van
de EU-emissienorm niveau IV en leveren een economisch vermogen voor iedere toepassing. De 4-voudige
automatische versnellingsbak van de Profi Classic is
tijdens de rit schakelbaar, zonder de koppeling te bedienen. De rijrichting kan met de powershuttle-hendel
op het stuurwiel worden veranderd.

GENIALE TRANSMISSIES. De 4-voudige automatische
versnellingsbak met powershuttle en 16 x 16 versnelling
(kruipversnelling optioneel) is standaard bij de Profi Classic. Optioneel is een 4-voudige automatische versnellingsbak met 40 km/u ECO (17 x 16 versnellingen) of 50 km/u (17
x 16 versnellingen) maximumsnelheid verkrijgbaar.

PLAATS VOOR MEER COMFORT. De Profi Classic weet te
overtuigen met comfort: Ver naar buiten draaiende deuren,
een ergonomische bedieningsomgeving, de aangename
airconditioning alsmede het standaard dakvenster maken
de Profi Classic in zijn klasse uniek.

ZICHT EN NACHTZICHT. De Profi Classic weet ook 's nachts
KRACHT IS ZIJN STERKTE. De hydrauliek van onze Profi te overtuigen: Het bedieningsveld is goed verlicht, werkClassic-modellen met elektronische regeling voor de hefin- lichten en verstelbare lampen verlichten de rijweg en het
richting (EHR) kan tot 7.864 kg heffen. Het verwisselen van volledige werkgebied.
de afzonderlijke werktuigen is zeer gemakkelijk.
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DE MULTI:
HET OOSTENRIJKSE MULTITALENT.
Flexibiliteit gemaakt in Oostenrijk: Onze Multi-modellen laten geen wens onvervuld. De koppelsterkte,
spaarzame motoren en de 4-voudige automatische
versnellingsbak met automatische functie maken van
deze tractor een echte allrounder. Ze overtuigen door
hun laag zwaartepunt en de enorme wendbaarheid
op ieder terrein.
Onze STEYR Multi-modellen voldoen aan alle eisen die
men aan een universele tractor stelt. Ze bieden een
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uitstekend zicht in alle richtingen en een maximale
veiligheid en comfort. De tractoren zijn ideaal inzetbaar voor openbare werken en de bosbouw en ook
voor landschapsverzorging. Ook werkzaamheden op
moeilijk terrein zijn voor de Multi geen probleem.
Ondanks zijn lage gewicht van slechts 4,5 ton is hij
krachtig genoeg voor de zwaarste winterdienst, het
gebruik van voorladersystemen of lieren alsook de
aandrijvingen van diverse aggregaten.

MULTI: DE NAAM IS VEELZIJDIG.

EURO III

Comfort-Plus: Verwarmde voor- en
achterruit en achteruitkijkspiegel,
voorverwarmde motor en transmissie
en signaallichtbalk.

Betrouwbare, duurzame
Multi-powershuttle, transmissie 32 x
32 versnellingen met 4-traps
automatische versnellingsbak.

Robuust frame voor openbare werken
met EURO III-systeemadapter voor een
veilige en veelzijdige koppeling van
werktuigen.

Eco-modus - 40 km/u al bij een
brandstofbesparend toerental van
1.750 tpm.

Laag geluidsniveau van 72 dB(A)
voor stressvrij werken en
telefoneren.

60°

Slechts een draaicirkel van 4,05
m, dankzij de stuuruitslag van 60
graden.

Cabine- en voorasvering voor
meer comfort.

Geïntegreerd Power Clutch-systeem
met elektronisch aan- en afkoppelen.

Airconditioning en verwarming
met verbeterd ventilatiesysteem.

4-voudige aftakas met
powermodus of het
brandstofbesparende
Eco-modus-toerental.

Eenvoudige bediening via de
multicontroller.

Maximale hefvermogen achter van
5.555 kg en een hydraulieksysteem met
een oliedebiet tot 100 l/min, max.
6 verbruikers.

ECOTRONIC – de perfecte afstelling
van de motor, transmissie en
bediening.

Vierwielremsysteem voor
maximale veiligheid.

ECOTECH voor meer vermogen en
minder dieselverbruik.

Banden- en wielencombinaties
voor alle toepassingen.

Meest moderne 4-cilinder
turbodieselmotoren met common-rail
en intercooler met 99 t/m 117 pk.

Aanbouwframe Steyr-voorlader en
Steyr SF-voorladerarm af-fabriek.
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WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U EEN MULTIFUNCTIONELE
TRACTOR NODIG HEEFT.
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WEINIG DORST. In de Multi worden de turbodieselmotoren in combinatie met common-rail-inspuiting
gebruikt, de nieuwe standaard met betrekking tot
aandrijfkracht, zuinigheid en milieuvriendelijkheid.
Alle aandrijfvarianten zijn de modernste ECOTECH-motoren. Deze leveren ten opzichte van de
traditionele dieselmotoren meer vermogen bij
aanzienlijk minder verbruik. Ook de stikstofoxide-uitstoot wordt tot 90 procent verminderd. Tegelijkertijd onderscheiden de motoren zich door hun
zeer krachtig, constant uitgangsvermogen over een
breed toerentalbereik en hun buitengewone betrouwbaarheid.

SPOORT TOT HOGE PRESTATIES AAN. De transmissie met automatische versnellingsbak is speciaal
ontwikkeld voor het universele gebruik van de
tractor. Het neemt het ontkoppelen van de bestuurder over en schakelt automatisch in de wegmodus.
Ook de tractie en het uitgangsvermogen passen
zich aan de desbetreffende situatie aan. De kracht
van de motor wordt met hoogste efficiëntie doorgegeven aan de aandrijflijn en aftakas. De
4-voudige aftakas profiteert door de perfecte
krachtverdeling van ieder toepassingsgebied. Zo
wordt het maximale vermogen van aftakas bij
1.900 tpm bereikt. In de ECO-modus worden de
aftakastoerentallen van 540E en 1.000E al bij
1.500 tpm bereikt.
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DE KOMPAKT:
PRAKTISCH EN PRAKTISCH ONVERWOESTBAAR.
Onze Kompakt-modellen zijn zuinig, wendbaar en
eenvoudig te bedienen. In deze tractoren zit ervaring
van vele decennia. De ruime cabine met uitstekend
zicht en het ergonomische ontwerp zijn afgeleid van
de grotere STEYR -tractoren.
De Kompakt klasse van STEYR revolutioneert de
kosten-batenberekening. De modellen zijn uitgerust
met de beproefde technologie van de grotere tracto-
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ren en zodoende ideaal voor nagenoeg ieder toepassingsgebied. Motoren van 58 tot 114 pk en de uitstekende verhouding tussen het voertuiggewicht en
het motorvermogen garanderen een optimale efficiëntie. Door hun unieke wendbaarheid zijn de compacte tractoren ook perfecte werkmachines voor
openbare werken, boerderij en bosbouw. Zij combineren een grote veelzijdigheid met geringe investeringen en bedrijfskosten.

ZUINIGHEID IN COMPACTE UITVOERING.

EURO III

360°

Uitgebreide uitrusting voor openbare
werken voor het beste comfort.

Indrukwekkende wendbaarheid met
de powershuttle.

Robuust frame voor openbare werken
met EURO III-systeemadapter voor een
veilige en veelzijdige koppeling van
werktuigen.

Kruipversnellingsschakelgroep voor
werksnelheden van slechts 126 m/u.

Uitstekend zicht rondom van 360°.

MHR/
EHR

Mechanische (MHR) of elektronische
regeling van de hefinrichting (EHR).
Hydraulisch systeem met een oliedebiet tot
64 l/min, max. 5 verbruikers.

EFH

Elektronische regeling
fronthefinrichting (EFH) met ontlasting
van het werktuig voor veilig maaien op
steile hellingen.

E rgonomische rangschikking van
de bedieningselementen

Airconditioning en verwarming
met verbeterd ventilatiesysteem.

55°

Compacte draaicirkel door
stuuruitslag van 55 graden.

Krachtig
schijnwerpersysteem

Lage constructiehoogte van
minder dan 2,5 m*.

ECOTECH voor meer vermogen en
minder dieselverbruik.

Vierwielremsysteem voor
maximale veiligheid.

Meest moderne 4-cilinder
turbodieselmotoren met common-rail
en intercooler met 58 t/m 114 pk.

Banden- en wielencombinaties
voor alle toepassingen.

Verschillende transmissievarianten
voor iedere toepassing.

600 uur
service-interval.

* Afhankelijk van de aangebrachte banden
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WAAROP U KUNT VERTROUWEN,
ALS U FLEXIBEL
WILT BLIJVEN.

26

VEILIG EN ZUINIG. De common-rail-turbomotoren
van 58 tot 114 pk zijn robuust, duurzaam en zuinig.
De spreekwoordelijke productiviteit van de Kompakt is echter ook het resultaat van de ingebouwde veiligheid. Zo schakelt de STEYR OptiStop-functie automatisch de vierwielaandrijving in, zodra
beide rempedalen worden bediend.
GOEDE RIT! Een slanke motorconstructie, een
centrale aandrijflijn en een stuuruitslag van 55
graden zijn de redenen voor het uitstekende rijgedrag van de Kompakt. De draaicirkel bedraagt
slechts vier meter. Zelfs op moeilijk terrein blijft
de tractor door geoptimaliseerde tractie, stuurstabiliteit en betrouwbaar remgedrag licht bestuurbaar.

TRANSMISSIE IN ALLE VARIANTEN. De transmissie kan volledig aan de individuele eisen worden
aangepast - van de eenvoudige, mechanische
transmissie met 12 x 12 versnellingen van de
Kompakt S (naar keuze met kruipversnelling en
omkeerschakeling) tot aan de 2-voudige automatische versnellingsbak (24 x 24), powershuttle en
kruipversnelling (optioneel).
ONBELEMMERD ZICHT. De bijzonder royale beglazing rondom en het dakvenster van de Kompakt bieden een uitstekend zicht op het volledige werkgebied. Alle modellen zijn uitgerust met
instelbare werklampen en garanderen daardoor
een uitstekend zicht bij alle weersomstandigheden zelfs's nachts.
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STEYR-FRAME VOOR OPENBARE WERKEN MET EURO III-SYTEEMADAPTER:
 Modulaire opbouw met geïntegreerde trekbevestiging en
afneembare schakels voor de scharnierverbinding van apparaten
 Robuuste constructie, beveiliging van torsiekrachten
 Tot 6 hydrauliekaansluitingen
 Combineerbaar met voorlader
 Optionele verdeelkast, 3-punts-fronthydrauliek en
voorasondersteuning met niveauregeling
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UITRUSTING VOOR
DE UITRUSTING.
Door onze jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met fabrikanten van werktuigen, kunnen wij optimale en individuele
oplossingen voor het hele jaar bieden. Sneeuwruimen, onderhoud
van wegen, onderhoud van planten, sport- en groenvoorzieningen,
werkzaamheden in de bosbouw en bouw – met een STEYR-tractor
kunnen alle werkzaamheden eenvoudig en efficiënt worden uitgevoerd.
EENVOUDIG AANKOPPELEN. Ons frame voor openbare werken met
EURO III-systeemadapter onderscheidt zich door een verbeterde
constructie en enorme stabiliteit. Werktuigen met hoge armbereiken
en grote torsiemomenten kunnen probleemloos en veilig worden
gebruikt. De uniforme interface maakt minder rusttijden van verschillende werktuigen voor openbare werken mogelijk. De EURO
III-systeemadapterplaat kan eenvoudig en gemakkelijk op een
fronthydraulieksysteem worden omgebouwd. Daardoor kunnen ook
frontwerktuigen in de 3-puntskoppeling worden gebruikt.
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GEWELDIGE VOORBOUW.
De STEYR SF- en SZ-voorladers zijn perfect
afgestemd op het gebruikt met onze
STEYR-modellen. Ze kenmerken zich door een
hoge nauwkeurigheid, snelle reactie en een
eenvoudig gebruik en dragen zo bij tot een
duidelijke stijging van de productiviteit.
Bij alle modellen die af-fabriek voor het gebruik met voorladers worden geleverd, zijn de
noodzakelijke zones van het werktuig en de
reeds aanwezige hydraulische leidingen al
aanwezig. Maar het achteraf ombouwen met
een SF- of SZ-lader is bij alle tractoren mogelijk.
GEMAKKELIJK BEDIENING. Alle noodzakelijke
koppelingen zijn al af-fabriek aangebracht. De

bediening van de voorlader is heel eenvoudig en
gemakkelijk: Deze vinden plaats met de in de
armleuning geïntegreerde joystick.
UITGERUST VOOR ALLE TAKEN. Bij werkzaamheden op het erf van de gemeente, een bouwplaats of bos – zelfs in de kleinste ruimtes is
het erin en eruit rijden met de voorlader zeer
gemakkelijk. De Quick Turn en Powershuttle
maken het manoeuvreren gemakkelijk bij de
Profi en CVT. Ook het aan- en afkoppelen van
de lader aan de tractor kan niet eenvoudiger:
De hydraulische aansluitingen bevinden zich
in een centraal en gemakkelijk te bereiken
verdeler, zodat de lader in seconden aan- en
afgekoppeld kan worden.

3

Joystick voor werkzaamheden met de voorlader bij de Profi, Profi CVT en CVT.
Joystick voorlader bij Multi.
3
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Voorlader 3720 SF voor Multi-serie.

EEN VERHEVEN GEVOEL:
 Breed laderopnameframe en snelkoppeling voor het eenvoudig koppelen van de voorlader
 Voorbereiding voorlader af-fabriek leverbaar
 2 optionele elektronische middenventielen
 Intuïtieve bediening met de joystick in de armleuning
 Perfect zicht recht vooruit
 Dakvenster speciaal voor werkzaamheden van de voorlader

Max.
hefvermogen
(kg)

Max. hefhoogte knikpunt
(mm)

Laadhoogte bak parallel/gekiept
(mm) / (mm)

Tractor- minimaal / maximaal
vermogen (PK)

3720 SF*

2.115

3.750

3.350 / 2.720

90 / 120

15 SZ

2.540

3.740

3.530 / 2.690

70 / 110

30 SZ

2.300

4.070

3.860 / 3.010

90 / 120

35 SZ

2.640

4.070

3.860 / 3.010

90 / 140

50 SZ

2.800

4.260

4.050 / 3.210

120 / 180

VOORLADERMODELLEN

* STEYR 3720 SF alleen voor STEYR MULTI leverbaar

31

1

2

3

4

5

6

32

EXTRA'S VAN DE
EXTRAKLASSE.
Voor speciale eisen in het bos biedt STEYR een reeks op maat gemaakte extra uitrustingen aan. De mogelijkheden reiken van speciale bosframes met afschermingen en veiligheidsinrichtingen voor
assen, motor en transmissie tot aan werklampen en extra schijnwerpers voor een perfecte verlichting. Voor meer wendbaarheid
kunnen de STEYR bostractoren met voorladers worden uitgerust met
ingekorte armen alsmede speciale banden met versterkte velgen en
ventielbescherming.

OVERZICHT GESELECTEERDE UITRUSTINGSOPTIES:
1

2

3

	Banden openbare werken
NOKIAN TRI2
	NOKIAN banden bosbouw
met versterkte velgen en
ventielbescherming
	Individuele speciale banden
mogelijk*

* Uw dealer geeft u graag advies.

4

5

6

	Signaalbalk, verwarmde
voor- en achterruit,
buitenspiegel
	Draaistoel* en
achteruitrij-inrichting*
	Diverse speciale werktuigen,
zoals takkenschaar*

33

34

DE STEYR-SERVICE STAAT
ALTIJD VOOR U KLAAR.
VOLLEDIG BESCHERMD MET STEYR PREMIUM SERVICE. Veilig
zonder uitvaltijd: Met de premium service van STEYR beschikt
u zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag over
competente assistentie. Onze 24-uurs nooddienst staat u bij
met vakpersoneel, producten en vervangingsonderdelen en is
bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 7839 7000.

GOEDE SERVICE IS HEEL DICHTBIJ: UW STEYR DEALER. Onze
tractoren zijn bestemd om duizenden uren zwaar werk te leveren en zijn bijzonder eenvoudig te onderhouden. Alle benodigde
onderdelen en service krijgt u bij uw STEYR dealer. Hij is ook
uw eerste contact als het gaat om onderhoudswerkzaamheden
en reparaties binnen de garantie.

PARTS
& SERVICE

DE EENVOUDIGE FINANCIERING: CNH INDUSTRIAL CAPITAL. Bij
de financiering van uw STEYR tractor is een competente partner
onontbeerlijk. Wij raden u CNH Industrial Capital aan. De expert
in het financieren van landbouw- en bouwmachines biedt u
diverse diensten – van op maat gemaakte leningen tot aan
lease- en huuraanbiedingen. CNH Industrial Capital streeft
ernaar om voor uw nieuwe investering een exact op de behoeften van uw bedrijf en uw financiële mogelijkheden afgestemde
financieringsoplossing te vinden. En met de beproefde vrijgeleide van CNH Industrial Capital, een verzekering tegen machine-uitval en reparatiekosten, verlaagt u niet alleen uw investeringsrisico maar heeft u daardoor ook meer planningszekerheid.
CMYK

CNH Industrial

New Corporate logo
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DE OPTIMALE BESCHERMING HEEFT EEN NAAM:
STEYR PROTECT.
STEYR PROTECT is een combinatie van service en garantie,
waarmee u zorgen en geld bespaart. STEYR PROTECT kan exact
op uw wensen en behoeften worden afgestemd en helpt u bijzonder lang productief te blijven. STEYR PROTECT beschermt u
tegen hoge reparatiekosten, garandeert u vaste onderhoudskosten tot 5000 bedrijfsuren alsmede een volledige bescherming
tot vijf jaar. U kunt kiezen uit drie verschillende beschermingspakketten*: STEYR PROTECT Gold, Silver en Bronze.

ORIGINELE ONDERDELEN VAN STEYR:
 12 maanden garantie
 24-uurs levering + ondersteuning door vakmensen
 De beste prijs-kwaliteitverhouding het hele jaar
Onze originele onderdelen worden exact overeenkomstig de
gegevens van onze ingenieurs gemaakt en zijn aan de strengste
kwaliteitscontroles onderworpen, om uw machines tot de beste
prestaties te brengen. Door de inbouw van originele onderdelen
is gewaarborgd dat alle op elkaar afgestemde machineonderdelen foutloos werken. Originele onderdelen krijgt u bij uw STEYR
dealer.

 Onderhoudsovereenkomst
 Garantieverlenging
 Cascoverzekering

SILVER
 Onderhoudsovereenkomst
 Garantieverlenging

BRONZE
 Onderhoudsovereenkomst

*Niet in alle landen verkrijgbaar.
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ONDERHOUD GEMAKKELIJK GEMAAKT.
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Comfortabel tanken.

Zeer eenvoudige controle van de V-snaar.

Controle van oliepeil en bijvullen zonder de
motorkap op te tillen.

Continue reiniging via een piclon-filter zorgt
ervoor dat het filter alleen hoeft te worden
onderhouden wanneer het betreffende
waarschuwingslampje aan gaat.

De eendelige motorkap met gasveer kan in twee
standen (45°/90°) omhoog worden gezet, ook met
aan de voorzijde aangebouwd werktuig.

Snelle en eenvoudige reiniging van de koeler en de
airconditioning.

DE STANDAARD VOOR ALLES.
AFMETINGEN: MODELSPECIFIEK

C

E

D

B

A

AFMETING 1)

TERRUS CVT

A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]

4.031 / 1.922 / 2.594

D Wielbasis [mm] /
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

AFMETING 1)
A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]
D Wielbasis [mm] /
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

AFMETING 1)

2.132
1.545 – 1.945
1.327 – 1930

6150 CVT - 6175 CVT
		

6185 CVT - 6240 CVT
			

5.316 / 2.476 / 3.026

5.467 / 2.476 / 3.068

2.789
1.325 – 2.285
1.430 – 2.230

2.884
1.538 – 2.260
1.530 – 2.230

PROFI CVT / PROFI / PROFI CLASSIC

A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]

4.556 / 2.470 / 3.025

D Wielbasis [mm] /
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

AFMETING 1)
A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]

2.684
1.580 – 2.256
1.430 – 2.134

		MULTI
4.403 / 2.100 / 2.725

D Wielbasis [mm] /
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

AFMETING 1)
A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]
D Wielbasis [mm]
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

AFMETING 1)
A Max. lengte/ B Min. breedte/
C Totale hoogte [mm]
D Wielbasis [mm] /
E Spoorbreedte voor [mm]
achter [mm]

2.420
1.752
1.630

			

KOMPAKT
4.241 / 1.923 / 2.594
2.235
1.440-1.948
1.411-1.937

KOMPAKT S
4.031 / 1.922 / 2.594
2.132
1.545-1.945
1.327-1930
1)

met standaard banden
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MODEL

TRANSMISSIE*

Cilinder/cilinderinhoud
[cm3]

Nominaal vermogen
ECE R120 1)
met Power Plus 2)
[kW/PS]
bij motortoerental
[tpm]

Nominaal vermogen
ECE R120 1)
[kW/pk]
bij motortoerental
[tpm]

Max. koppel /
bij motortoerental
[Nm / tpm]

6300 TERRUS CVT

6 / 6.728

-

221 / 300
2.100

1.282 / 1.400

630 (-) / 96

6270 TERRUS CVT

6 / 6.728

-

199 / 271
2.100

1.194 / 1.400

630 (-) / 96

6240 CVT

6 / 6.728

192 / 260
2.200

177 / 240
2.200

1.100 / 1.500

390 (-) / 48

6220 CVT

6 / 6.728

177 / 240
2.200

162 / 220
2.200

1.000 / 1.500

390 (-) / 48

6200 CVT

6 / 6.728

165 / 225
2.200

147 / 200
2.200

930 / 1.500

390 (-) / 48

6185 CVT

6 / 6.728

151 / 205
2.200

132 / 180
2.200

840 / 1.500

390 (-) / 48

6175 CVT

6 / 6.728

151 / 205
2.200

132 / 180
2.200

770 / 1.500

330 (-) / 48

6165 CVT

6 / 6.728

140 / 190
2.200

121 / 165
2.200

770 / 1.500

330 (-) / 48

6150 CVT

6 / 6.728

129 / 175
2.200

110 / 150
2.200

700 / 1.500

330 (-) / 48

4145 PROFI CVT

4 / 4.485

118 / 160
2.200

107 / 145
2.200

650 / 1.500

198 (230) / 39,5

4135 PROFI CVT

4 / 4.485

114 / 155
2.200

99 / 135
2.200

605 / 1.500

198 (230) / 39,5

4125 PROFI CVT

4 / 4.485

103 / 140
2.200

92 / 125
2.200

560 / 1.500

198 (230) / 39,5

4115 PROFI CVT

4 / 4.485

96 / 131
2.200

85 / 116
2.200

528 / 1.500

198 (230) / 39,5

6145 PROFI

6 / 6.728

121 / 165
2.200

107 / 145
2.200

650 / 1.500

198 (230) / 39,5

4145 PROFI

4 / 4.485

118 / 160
2.200

107 / 145
2.200

650 / 1.500

198 (230) / 39,5

4135 PROFI

4 / 4.485

114 / 155
2.200

99 / 135
2.200

605 / 1.500

198 (230) / 39,5

4125 PROFI

4 / 4.485

103 / 140
2.200

92 / 125
2.200

560 / 1.500

198 (230) / 39,5

4115 PROFI

4 / 4.485

96 / 131
2.200

85 / 116
2.200

528 / 1.500

198 (230) / 39,5

6145 PROFI CLASSIC

6 / 6.728

121 / 165
2.200

107 / 145
2.200

650 / 1.500

198 (230) / 39,5

4145 PROFI CLASSIC

4 / 4.485

118 / 160
2.200

107 / 145
2.200

650 / 1.500

198 (230) / 39,5

4135 PROFI CLASSIC

4 / 4.485

114 / 155
2.200

99 / 135
2.200

605 / 1.500

198 (230) / 39,5

4125 PROFI CLASSIC

4 / 4.485

103 / 140
2.200

92 / 125
2.200

560 / 1.500

198 (230) / 39,5

4115 PROFI CLASSIC

4 / 4.485

96 / 131
2.200

85 / 116
2.200

528 / 1.500

198 (230) / 39,5

4120 MULTI

4 / 3.400

-

86 / 117
2.200

491 / 1.500

150 (-) / 14

4110 MULTI

4 / 3.400

-

79 / 107
2.200

468 / 1.500

150 (-) / 14

4100 MULTI

4 / 3.400

-

73 / 99
2.200

430 / 1.500

150 (-) / 14

4115 KOMPAKT

4 / 3.400

-

84 / 114
2.300

457 / 1.500

115 (-) / -

4105 KOMPAKT

4 / 3.400

-

79 / 107
2.300

444 / 1.500

115 (-) / -

4095 KOMPAKT

4 / 3.400

-

73 / 99
2.300

407 / 1.500

115 (-) / -

4085 KOMPAKT

4 / 3.400

-

63 / 86
2.300

351 / 1.500

115 (-) / -

4075 KOMPAKT

4 / 3.400

-

55 / 75
2.300

309 / 1.500

115 (-) / -

4065 KOMPAKT S

4 / 3.400

-

48 / 65
2.300

275 / 1.500

90 (-) / -

4055 KOMPAKT S

4 / 3.400

-

43 / 58
2.300

244 / 1.500

90 (-) / -

_ niet verkrijgbaar

38

MOTOR
Brandstof:
Tank-inhoud
(optioneel) / AdBlue [l]

Traploze transmissie 0-50 km/u ECO of 40 km/ECO

Traploze transmissie 0-50 km/u ECO of 40 km/ECO

Traploze transmissie 0-50 km/u ECO of 40 km/ECO

4-voudige automatische versnellingsbak met 16 vooruiten 16 achteruitversnellingen met powershuttle
Optioneel: 4-voudige automatische versnellingsbak met 32 vooruiten 32 achteruitversnellingen met powershuttle en met kruipversnelling
of
4-voudige automatische versnellingsbak met 17 vooruit- en 16 achteruitversnellingen met powershuttle 40 km/u Economy of 50 km/u

4-voudige automatische versnellingsbak met 16 vooruiten 16 achteruitversnellingen met powershuttle
Optioneel: 4-voudige automatische versnellingsbak met 32 vooruiten 32 achteruitversnellingen met powershuttle en met kruipversnelling
of
4-voudige automatische versnellingsbak met 17 vooruit- en 16 achteruitversnellingen met powershuttle 40 km/u Economy of 50 km/u

Geautomatiseerde 4-voudige automatische versnellingsbak met 32
vooruit- en 32 achteruitversnellingen met powershuttle, 40 km/h bij
1.750 tpm

Gesynchroniseerde transmissie met 12 vooruiten 12 achteruitversnellingen met synchroshuttle 40 km/u
Optioneel: Gesynchroniseerde transmissie met 12 vooruiten 12 achteruitversnellingen met powershuttle, 40 km/u of
Gesynchroniseerde transmissie met 20 vooruit- en 20 achteruitver-snellingen met kruipversnelling en synchro- of powershuttle of
2-voudige automatische versnellingsbak met 24 vooruiten 24 achteruitversnellingen met powershuttle 40 km/h of
2-voudige automatische versnellingsbak met 40 vooruit- en 40 achteruitversnellingen met kruipversnelling en powershuttle 40 km/u of
Gesynchroniseerde transmissie met mechan. Splitschakeling met 24
vooruit- en 24 achteruitversnellingen met omkeerschakeling
of powershuttle
Gesynchroniseerde transmissie met 12 vooruiten 12 achteruitversnellingen met synchroshuttle 40 km/u
Optioneel: Gesynchroniseerde transmissie met 12 vooruiten 12 achteruitversnellingen met powershuttle, 40 km/u of
gesynchroniseerde transmissie met 20 vooruit- en 20 achteruitversnellingen met kruipversnelling en synchro- of powershuttle

AFTAKAS

HYDRAULISCH SYSTEEM

GEWICHT

Toerental achterste aftakas
[tpm]

Toerental voorste aftakas*
[tpm]

Max. hefvermogen achterste
hefinrichting
[kg]

Max. hefvermogen
fronthefinrichting
[kg]

Min. gewicht [kg]*/
toegestane
totaalgewicht
[kg]

540/540E/1.000/1.000E

1.000/1.000E

11.058

5.821

10.500 / 16.000

BANDEN*, 3)

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 540/65 R30 / achter: 650/65 R42
Banden voor bosbouw: NOKIAN FOREST KING T
voor: 540/70 - 30 / achter: 650/75 - 38

6.950 / 13.000
540E/1.0000
of
1.000/1.000E
of
540/540E/1.000/1.000E

6.950 / 13.000
1.000

10.463

3.785
6.950 / 13.000
6.950 / 13.000
6.480 / 11.500

540/540E/1.000
of
540E/1.000/1.000E

1.000

8.257

3.568

6.480 / 11.500

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 440/80 R28
achter: 540/80 R38
Optioneel:
NOKIAN TRI
voor: 540/65 R30
achter: 650/65 R42
Banden voor bosbouw: NOKIAN FR FOREST MULTIPLUS
voor: 540/65 R28
achter: 650/65 R38

6.480 / 11.500
4.890 / 10.500
4.890 / 10.500

540/540E/1.000
of
540E/1.000/1.000E

1.000

7.864

3.100
4.890 / 10.500

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 400/80 R28
achter: 480/80 R38
Banden voor bosbouw: NOKIAN FOREST MULTIPLUS
voor: 500/65 R28
achter: 600/65 R38

4.890 / 10.500
5.020 / 10.500
4.890 / 10.500
540/540E/1.000
of
540E/1.000/1.000E

1.000

7.864

3.100

4.890 / 10.500
4.890 / 10.500

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 400/80 R28
achter: 480/80 R38
Banden voor bosbouw: NOKIAN FOREST MULTIPLUS
voor: 500/65 R28
achter: 600/65 R38

4.890 / 10.500
5.020 / 9.500
4.890 / 9.500
540/540E/1.000
of
540E/1.000/1.000E

1.000

7.115 / 7.864

2.800 / 3.100

4.890 / 9.500
4.890 / 9.500

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 400/80 R28
achter: 480/80 R38
Banden voor bosbouw: NOKIAN FOREST MULTIPLUS
voor: 500/65 R28
achter: 600/65 R38

4.890 / 9.500
4.500 / 8.000
540/540E/1.000/1.000E

1.000

5.555

1.985

4.500 / 8.000
4.500 / 8.000

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 400/80 R24
achter: 480/80 R34
Banden voor bosbouw: NOKIAN FOREST MULTIPLUS
voor: 500/65 R24
achter: 600/65 R34

3.600 / 6.000
3.600 / 6.000

540
of
540/540E
of
540/1.000
of
540E/1.000

1.000

3.700

1.670

3.600 / 6.000
3.600 / 6.000

Banden voor openbare werken: NOKIAN TRI 2
voor: 360/80 R20
achter: 440/80 R30
Banden voor grasvelden: TRELLEBORG T404
voor: 400/55-22,5
achter: 600/55-26,5

3.600 / 6.000

540
of
540/540E

-

1)

ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68EC

2.500

2)

2.280 / 4.500

Banden voor openbare werken: ALLIANCE 550
voor: 360/80 R20 / achter: 440/80 R30

2.280 / 4.500

Banden voor grasvelden: TRELLEBORG T404
voor: 400/55-22,5 / achter: 600/55-26,5

-

* Afhankelijk van de landspecifieke wettelijke voorschriften en specificaties
Power Plus staat onder bepaalde voorwaarden bij transporttoepassingen en werkzaamheden aan de aftakas ter beschikking. 3) Andere banden op aanvraag als speciale uitrusting
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een partnerbedrijf van

steyr-tractoren.com
facebook.com/steyrtractoren

Met veiligheid rijdt men beter. Lees vóór het eerste gebruik de handleiding door en overtuig u van de probleemloze functionaliteit van de
bedieningselementen. Let ook op de aangebrachte aanwijzingsborden en gebruik de veiligheidsvoorzieningen voor uw eigen persoonlijke
veiligheid. Deze brochure is voor internationaal gebruik bedoeld. De beschikbaarheid van enkele modellen, series en speciale uitvoeringen
kunnen van land tot land verschillen. STEYR behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging
wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitvoering uit te voeren, zonder zich op enige wijze te verplichten deze wijzigingen op reeds
verkochte eenheden aan te brengen.

Gegevens, beschrijvingen en beeldmateriaal komen overeen met de actuele stand bij het afdrukken, maar kunnen
eveneens zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Afbeeldingen kunnen bepaalde uitvoeringen van landen, speciale uitvoeringen alsmede niet complete standaarduitvoeringen tonen.
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