STEYR-TRAKTOREN.COM

KAN ÉÉN TRACTOR ALLES DOEN?
ABSOLUT.
DE NIEUWE STEYR ABSOLUT CVT
MET 271 PK.

ABSOLUT CVT

HET ULTIEME
WERKPAARD.

De STEYR Absolut CVT voert geen halve
werkzaamheden uit. Hij levert maximale prestaties,
onder alle omstandigheden.
Of u nu op de weg rijdt voor zware
transportwerkzaamheden, zaait op het land of eindeloze
velden maait, met de krachtige 6-cilindermotor met 271
pk en HI-eSCR2-technologie, de innovatieve S-Control™
CVT-transmissie en S-TECH-Precisiegeleiding levert de
STEYR Absolut CVT altijd de ultieme prestaties.
En hij ziet er geweldig uit.
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ABSOLUT CVT

ABSOLU(U)T
DE BESTE.
IN ELK OPZICHT.

Laag geluidsniveau van
69dB(A) voor een stressvrije
bediening en goed gebruik
van de telefoon.

Tot 20 led-werklampen
voor een perfecte
360°-verlichting.

Ergonomische bediening
met de Multicontrollerarmleuning.

PowerPlus voor 45 pk
meer vermogen.

S-Control™ CVT:
continu variabele
transmissie met ultieme
mechanische efficiëntie.

50 km/u bereikt bij een
brandstofefficiënte
1.550 tpm.

Maximaal hefvermogen
van 10.463 kg aan de
achterkant en 5.129 kg
aan de voorkant.

ABS en het gepatenteerde
S-Brake-aanhangerremsysteem
vertegenwoordigen een enorme
vooruitgang in tractorveiligheid
voor de bestuurder.

QuickTurn II volledige
stuurhoek bij minimale
stuurbeweging.

Dual-Motion-bestuurdersstoel,
luchtgeveerde cabine en
actieve voorasvering voor
meer comfort.

Krachtig, efficiënt
en ecologisch: de
6-cilindermotoren
van 180 tot 271 pk
voldoen aan de Fase
V-emissienorm.

S-TRONIC is verder
verbeterd en biedt
aanpasbare bedieningen.

1|2|3|4

Actieve-stilstandregeling
om de tractor zonder
gebruik van de remmen
op een steile helling stil
te zetten.

Wendakkermanagement
Easy-Tronic II voor de
automatisering van
werkprocedures, afhankelijk
van tijd en afgelegde afstand.

Achteraftakas met vier
toerentallen, met de
vermogensmodus of met
het brandstofefficiënte
toerental van de ECOmodus.

De meest recente IF- en
VF-bandentechnologie
is verkrijgbaar op uw
Absolut CVT.

De Absolut CVT ondersteunt ISOBUS II en
ISOBUS III.

S-TECH Precision Farming:
volledig automatisch keren
met S-GUIDE en S-TURN II.
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ABSOLUT CVT

ABSOLU(U)T
ALLESOMVATTEND.
Goed uitgerust.
Uw Absolut CVT is voor uw gemak verkrijgbaar in drie
uitvoeringen. Custom, voor de à la carte-benadering,
en Evolution en Excellence, om handig de beste
Absolut CVT-opties te configureren. U kunt snel de
kenmerken selecteren die voor u belangrijk zijn.
De uitvoeringen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving door STEYR worden gewijzigd.
Neem voor de meest recente configuratie contact
op met uw plaatselijke dealer.

7

EVOLUTION
Een evolutie in comfort en prestaties voor
de klanten.
De fronthef is een standaardkenmerk met
Evolution waarmee u: snel ballast kunt
toevoegen en verwijderen, en voor extra
productiviteit een extra gemonteerd werktuig
kunt toevoegen.

Feiten
 Elektrohydraulische regelventielen en een
hydraulische CCLS-pomp van 154 l/min
(optioneel 173 l/min)
 Aftakas met 4 toerentallen
 Optionele pneumatische cabinevering
 Actieve voorasvering

 Standaard fronthef
(fronthef + aftakas optioneel)
 Optionele Easy Tronic II (geavanceerd
wendakkermanagement) op S-TECH 700
 Optioneel met voorbereiding voor STEYR S-GUIDE
 ISOBUS klasse II optioneel

EXCELLENCE
Hoogwaardige prestaties en superieur
bestuurderscomfort.
De pneumatische STEYR-cabinevering is standaard
met Excellence en biedt eersteklas comfort. Minder
vermoeidheid tijdens lange werkdagen op het land of
op de weg.

Feiten
 Elektrohydraulische regelventielen en een
hydraulische CCLS-pomp van 173 l/min
 Aftakas met 4 toerentallen
 Standaard pneumatische STEYR-cabinevering
 Actieve voorasvering
 Fronthef met fronthefmanagement
(fronthef met fronthefmanagement + aftakas optioneel)

 Hydraulische topstang aan de achterkant
 Easy Tronic II (geavanceerd
wendakkermanagement) standaard op S-TECH 700
 Standaard met voorbereiding voor STEYR S-GUIDE
 ISOBUS-klasse II of III

IS LOYALITEIT TE
KOOP?
ABSOLU(U)T.
Betrouwbare technologie.
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ABSOLUT CVT

ABSOLUTE
TOPPRESTATIES.

Feiten
 6-cilindermotoren met
turbocompressor en intercooler
 Cilinderinhoud van 6,7 liter
 Nominaal uitgangsvermogen:
180‑241 pk
Max. uitgangsvermogen met
PowerPlus: 224-271 pk
 Hoog maximaal koppel
tot 1.160 Nm

 HI-eSCR2-technologie van FPT
voldoet aan Fase V
 S-TRONIC-motor/
transmissiemanagement
 De motor is volledig compatibel
met waterstofbehandelde
plantaardige olie, of HVO
(biosynthetische diesel)
 Tot 46 % koppeltoename

 Verlengde
onderhoudsintervallen voor
de motor (750 uur)
 Omkeerbare ventilator
 Motoruitlaatrem
 Brandstoftank van 390 liter
om te helpen de werkdag te
maximaliseren
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6,7-liter
turbodiesel

De beproefde FPT Industrial 6-cilinder NEF 6,7-litermotor
doet zijn werk onder de motorkap van de STEYR Absolut
CVT, met een nominaal vermogen van 180 tot 241 pk.
Met PowerPlus genereren we tot maximaal 45 pk extra
vermogen en voldoet met gemak aan de vereisten
van de Europese emissienorm van Fase V, dankzij het
gepatenteerde HI-eSCR2-nabehandelingssysteem.
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ABSOLUT CVT

VERTROUWEN
IS GOED.
S-TRONIC IS
BETER

Aangepaste S-TRONIC-instellingen:
Stem uw S-ControlTM CVT-transmissieinstellingen individueel af op uw
werkzaamheden.
Feiten
 Traploos van 0 tot 50 km/u
 40 of 50 km/u bij een lager
motortoerental
 Vier punten van 100%
mechanische efficiëntie
 Actieve stilstandregeling

 DKT - Dubbelekoppelingstechnologie
 Kick-downfunctie
 S-TRONIC-motor/
transmissiemanagement

 Aangepaste CVT-dynamiek
- Acceleratie / deceleratie
- Shuttle-snelheid
- Gedrag van het rijpedaal
- Reactie van het motorkoppel
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S-Control™ CVTtransmissie

Maximaal koppel met minimaal brandstofverbruik,
elektronische regeling om nog sneller van richting
te veranderen, en actieve stilstandregeling om
veilig op een steile helling te stoppen: de continu
variabele S-Control™ CVT-transmissie voert de
toon aan in comfort en efficiëntie.
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ABSOLUT CVT

Volledig geïntegreerd.
De STEYR-fronthef heeft een hefvermogen van 5.129 kg
voor de grootste aan de voorkant gemonteerde werktuigen.
De aftakas behaalt 1.000 toeren bij een motortoerental van
1.895, het optimale bereik voor vermogen en efficiëntie.
Een werktuig aankoppelen is veiliger en eenvoudiger
dankzij de eenvoudig te bereiken externe schakelaars van
de hefinrichting, en de optionele camera biedt zicht op het
werktuig vanuit de cabine.

Fronthef

 Maximaal hefvermogen van 5.129 kg
 7-pins verlichting en 40 A-contactdozen
 Externe schakelaars voor bediening van
de hefinrichting om veilig te kunnen
heffen

Beter zicht:
De STEYR Absolut CVT-camera aan de voorkant is direct boven de fronthef gemonteerd
en biedt een breed gezichtsveld.
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Frontaftakas






Perfect geïntegreerde frontaftakas van 1.000 tpm
Frontaftakasmanagment
Progressieve zachte start
Elektrohydraulische inschakeling onder belasting
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ABSOLUT CVT

Altijd in goede handen.
Het lastdetecterende hydraulische systeem van de Absolut
CVT is gebaseerd op een axiale zuigerpomp met variabele
opbrengst en een olietoevoer tot 173 l/min. Er kunnen
max. 8 onafhankelijke verbruikers tegelijkertijd van olie
worden voorzien. De toevoersnelheid en -duur kunnen voor
elk elektrisch regelventiel afzonderlijk worden ingesteld.
Dit garandeert een uitstekend reactievermogen voor alle
aangesloten werktuigen. Topstangen zijn van nature zwaar;
werktuigen aankoppelen is eenvoudiger met een verbeterde
bevestiging van de topstang, voor meer stabiliteit, terwijl de
bestuurder de aankoppeling vanuit zijn stoel kan controleren
met een standaanwijzer. De achteraftakas is verkrijgbaar met
twee of vier toerentallen.

Achterhefinrichting

 Tot 10.463 kg hefvermogen
 Verbeterde bevestiging van de
topstang voor meer stabiliteit
en standaanwijzer
 Hydraulisch CCLS-systeem met
pompcapaciteit tot 173 l/min
 Elektronische regeling van de
hefinrichting (EHR)
 Ride Control - dynamische
trillingsdemping
 Tot acht elektronische
regelventielen (vijf achter, drie
in het midden gemonteerd)
 Power Beyond-aansluiting
Eenvoudig te bereiken:
Externe bedieningen op beide
spatborden voor eenvoudige
aankoppeling van het werktuig.

Achteraftakas

 Elektrohydraulische inschakeling
onder belasting
 Aftakasbeheer
 Progressieve zachte start
 Externe bedieningen op beide
achterspatborden
 Aftakastoerentallen:
540E/1.000 of 1.000/1.000E of
540/540E/1.000/1.000E

KAN HARD WERKEN
EENVOUDIG ZIJN?
ABSOLU(U)T.
De STEYR-comfortcabine.
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ABSOLUT CVT

Absoluut Comfort.
De slanke motorkap biedt optimaal zicht op het werkgebied
aan de voorkant. De Absolut CVT biedt ook aan de achterkant
duidelijk zicht op de koppelingspunten, voor een moeiteloze
aankoppeling van werktuigen. Met de grote, elektrisch
verstelbare en verwarmde telescopische
breedhoekspiegels kunt u zelfs brede
werktuigen in de gaten houden. Een extra
ruit in het dak biedt onbelemmerd zicht op
de frontlader. Een nieuwe, laag gemonteerde
ruitenwisser vergroot het wisgebied
met 60% t.o.v. voorgaande modellen.
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Enorm goede uitstraling. Dag en nacht.
Perfect en onverhinderd zicht rondom, dankzij
de panoramische cabine met 4-stijlen en grote
ruiten, dak voor optimaal zicht en eendelige
voorruit. Het pakket met led-werklampen
staat garant voor superieur zicht, zelfs in het
donker. De standaarduitrusting omvat 6 ledwerklampen aan de voorkant van het dak,
6 aan de achterkant van het dak en nog 4
op de motorkap. Ook zijn vier optionele ledwerklampen verkrijgbaar: één aan de onderkant
van elke cabinestijl, voor en achter. De
lichtsterkte van 2.000 lumen per led-koplamp
verandert nacht in dag, en staat garant voor
een nauwkeurige en efficiënte uitvoering van de
werkzaamheden.

Feiten

 Cabine met 4 stijlen
 Dakpaneel voor optimaal zicht
 Zonwerend rolgordijn op vooren achterruit
 Tot 20 krachtige led-werklampen
 Aan de voorkant gemonteerde
camera voor beter zicht
tijdens werkzaamheden met
werktuigen
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ABSOLUT CVT

De perfecte werkplek.
De Absolut CVT-cabine biedt een werkomgeving
waar u onder alle omstandigheden volledig op
kunt vertrouwen: Een laag geluidsniveau van
slechts 69dB(A), ergonomisch verstelbare stoel en
stuurwiel, nauwkeurig instelbare airconditioning
en onze eersteklas pneumatische cabinevering,
actieve vooras en Dual Motion-bestuurdersstoel
garanderen maximaal comfort.

Feiten

 Laag geluidsniveau van slechts
69dB(A)
 Cabine met mechanische of
luchtvering
 Airconditioning of automatische
klimaatregeling
 DAB-radio met eersteklas luidspreker
 Handsfree-microfoon
 Tablet- en mobielhouder met
stopcontacten
 Koelbak en opbergruimte
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Deluxe
 Dual-Motion-bestuurdersstoel
met dynamisch dempsysteem
 Stoelverwarming
 Draaibare hoofdsteun
 Actieve koolstoffilters voor
vochtregeling
 Lederen stuurwiel
 Vloerbedekking

Active Luxury
Verschil vergeleken met Deluxe
 Leren Maximo-Evolution-bestuurdersstoel
 Stoelkoeling
 Actieve vering met automatische
afstelling
 Leren bijrijdersstoel
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ABSOLUT CVT

Goed verzorgd.
In de comfortabele cockpit van de Absolut CVT
hebt u de touwtjes in handen. In het midden van de
STEYR Multicontroller-armleuning zit het intuïtieve
bedieningspaneel, een slimme indeling van alle
belangrijkste Absolut CVT-functies waarmee alle
bestuurders het beste uit hun machine kunnen halen.
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Snelmenu
Met 12 vrij programmeerbare snelmenu’s
kunnen de belangrijkste Absolut CVTfuncties snel worden geopend op de S-TECH
700-monitor.
Eenvoudig te openen en nog gemakkelijker in
te stellen.

Vrij instelbaar
De STEYR Multicontroller-hendel is
voorzien van herconfigureerbare knoppen
die via de S-TECH 700-monitor kunnen
worden toegewezen. Op die manier kunt
u meer Absolut CVT- en ISOBUS-functies
ergonomisch met één hand bedienen.

Multicontroller-armleuning

 S-TECH 700: de geïntegreerde
kleurentouchscreenmonitor
 Ergonomische bediening met
Multicontroller

 Joystick en hendels om de
regelventielen aan de voor- en
achterkant te bedienen
 Front- en achteraftakasschakelaars






ICP - Intuïtief bedieningspaneel
ECO-Drive™-hendels
Hydraulische instellingen
ISOBUS Aux-N

IS ER IEMAND
DIE ALLES KAN?
ABSOLU(U)T.
Werk met de Absolut CVT.
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ABSOLUT CVT

Perfecte tractie.
Met een uitstekende verhouding van vermogen tot
gewicht en een hoog maximaal toelaatbaar gewicht zijn
STEYR Absolut CVT-tractoren sterk op het land en op
de weg.
De perfecte interactie van alle componenten zorgt voor
een unieke rijervaring van een nieuwe generatie.

Actieve voorasvering
Voor meer comfort, betere tractie
en veiligheid.
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Breed ladderframe voor
aanhangwagens
Voor een gemakkelijkere
aansluiting van de universele as
op de stomp van de aftakas.

Automatische trekstang voor
aanhangwagens
De trekstangkoppeling
wordt geopend via een
afstandsbediening in de cabine.

Feiten

K80-koppeling met
kogelkop
Ideaal voor zware
werkzaamheden met de
aanhangwagen.

 Automatische regeling 4WD
en differentieelslot
 Actieve voorasvering
 Verschillende
aanhangerbevestigingen
voor verschillende
transportwerkzaamheden.
 Band/velgcombinaties voor elke
toepassing.
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ABSOLUT CVT

Absoluut veilig.
De moderne manier om een tractor te besturen. De Absolut CVTserie biedt het meest complete remsysteem op de markt met ABS- en
S-Brake-aanhangerremsystemen.
Alle modellen zijn uitgerust met dubbele natte-schijfremmen
(4 schijfremmen op de achteras). De slijtvastere HD-remschijven
bieden een langere nuttige levensduur, vooral bij zware
transportwerkzaamheden. De perfecte interactie van alle componenten
zorgt voor een unieke rijervaring van een nieuwe generatie.

Gepatenteerd
aanhangerremsysteem.
Met S-Brake, het geavanceerde aanhangerremsysteem,
blijft u zelfs in lastige situaties vol vertrouwen.
Het gepatenteerde systeem herkent direct de huidige
rijsituatie en stabiliseert de combinatie tijdens het
remmen. De tractor en aanhangwagen blijven uitgelijnd.

Zonder geavanceerd S-Brake-aanhangerremsysteem

Met geavanceerd S-Brake-aanhangerremsysteem

Feiten








4-wielremsysteem
Elektronische parkeerrem
S-Brake-aanhangerremsysteem
ABS-antiblokkeringssysteem
Automatische ABS-stuurrem
CTIS - Gecentraliseerd banden oppompen
optioneel

Zonder ABS-stuurrem

Met ABS-stuurrem

De automatische ABS-stuurrem
verzorgt een kleinere draaistraal.

IS ER IEMAND DIE
ALTIJD OP HET JUISTE
SPOOR ZIT?
ABSOLU(U)T.
S-TECH-precisiebewerking
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ABSOLUT CVT

Werk efficiënter met STEYR S-TECH.
De juiste keuze voor professionele boeren en
landbouwbedrijven, omdat GPS, in combinatie met de
uitgebreide dekking van het RTK+-netwerk, nauwkeurige
positiegebaseerde navigatie en besturing biedt. Het systeem
heeft een gegarandeerde 100% netwerkdekking en gebruikt
de revolutionaire xFill-technologie om signaalverliezen
gedurende 20 minuten te overbruggen. Dat vertaalt zich in
veldwerkzaamheden met een dynamische nauwkeurigheid
tot 1,5 cm. Daardoor ontlast S-TECH de bestuurder tijdens de
werkzaamheden en verlaagt het bovendien de bedrijfskosten.
Of eenvoudig gezegd: S-TECH bespaart u tijd en geld.

Met STEYR zit u altijd op het juiste spoor.
Spoorgeleiding, gegevensbeheer,
geïntegreerde communicatie tussen
werktuigen en tractor via ISOBUS en nog
veel meer: de STEYR Absolut CVT werkt niet
alleen hard, maar ook nauwkeurig. Dit leidt
tot een aanmerkelijk hogere productiviteit
en rendabiliteit.
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Feiten

 Goedkope oplossing RTX-signaal
 Optioneel uiterst nauwkeurig RTK+-signaal met
nauwkeurigheidsniveaus in de buurt van 1,5 cm
 xFill overbrugt RTK-signaalverliezen van maximaal 20 minuten
 S-TECH 700-monitor met touchscreen
 Compatibel met ISOBUS II en ISOBUS III
 S-GUIDE is een geïntegreerd automatisch
stuursysteem
 S-TURN II keert automatisch aan het eind
van een rij
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ABSOLUT CVT

S-FLEET-telematica-oplossingen.
Met S-FLEET kunt u uw boerderij, machinepark en gegevens op
afstand bewaken en beheren, en op die manier uw prestaties,
productiviteit en flexibiliteit optimaliseren. Geef uw machines
efficiënt weer met weinig tot geen stilstandtijd. Met alle informatie
onder uw vingertoppen kunt u uw bedrijf altijd en overal succesvol
beheren!
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Houd uw boerderij in de gaten.
 Gewas- en weerbewaking
 Bedieningsregeling in realtime

Houd uw machinepark in de gaten.
 Bewaken en volgen van uw
machine
 Actuele mededelingen

Houd uw gegevens in de gaten.
 Gegevens delen
 Verbinding maken met derden

Houd alles in de gaten.
Download de mySTEYR-app en krijg toegang
tot S-FLEET.

Feiten
 S-FLEET-telematicaoplossingen
voor maximale productiviteit
 Gebruikersvriendelijke interface
 Tijdbesparend management

 Gegevensweergave verbetert de
besluitvorming
 Effectief in realtime de locatie
van uw machines volgen en de
machineparameters weergeven

 mySTEYR is uw bestemming voor
STEYR-productondersteuning
 Oplossingen voor gemengde
machineparken
- DataConnect
- Agrirouter
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Goed draaien. Helemaal goed.
Het Easy-Tronic II-wendakkermanagementsysteem is ontwikkeld om de
bestuurder zoveel mogelijk te ontlasten bij het keren op de wendakker en bij
vele andere bedieningsactiviteiten.
De S-TURN II-technologie in combinatie met Easy-Tronic II zorgt voor
een volledige automatisering van werkzaamheden op de wendakker.
Stuurprocessen, de draaistraal, snelheid en werktuigbediening zijn
geautomatiseerd en geoptimaliseerd op de wendakker.
Dit leidt tot een grotere efficiëntie en meer comfort.

EASY-TRONIC II en S-TURN II
 Volledige automatisering van werkprocedures
 U kunt opslaan en programmeren tijdens het werk
of stilstand
 Programmering is mogelijk afhankelijk van tijd,
afstand of aanvang van de gebeurtenis

ISOBUS en Absolut CVT
U kunt ISOBUS Klasse II- en III-werktuigen
bedienen via de S-TECH 700-monitor op de
Absolut CVT, waardoor u zich een tweede display
in de cabine wellicht kunt besparen.
Met ISOBUS Klasse III kan het werktuig
bepaalde Absolut CVT-functies bedienen, zoals
rijsnelheid en hydrauliek, om de productiviteit
te maximaliseren en een consistent
werkstroomproces tijdens lange werkdagen in
het hoogseizoen te waarborgen.

 Procedures opvragen via de Multicontroller,
S-TECH 700-monitor of op het ICP
 S-TURN II keert automatisch aan het einde
van een spoor
 Compatibel met ISOBUS Klasse II en III

BESTAAT ER EEN
PARTNER WAAR
JE ALTIJD OP KUNT
REKENEN?
ABSOLU(U)T.
STEYR-tractoren
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ABSOLUT CVT

DE PARTNER
WAAR JE
OP KUNT
REKENEN.
STEYR staat al ruim 70 jaar synoniem voor innovatie,
betrouwbaarheid en stabiliteit. Niet alleen in Oostenrijk,
maar ook in vele andere delen van Europa. STEYR-tractoren,
ontwikkeld met landbouwers, gebouwd door en voor
landbouwers, hebben de plaatselijke landbouw wederom
gerevolutioneerd.
Onze STEYR-fabriek in St. Valentin, Oostenrijk, is een van
de modernste ontwikkelings- en productiefaciliteiten voor
landbouwmachines ter wereld. We werken hier elke dag
aan nieuwe innovatieve concepten en technologieën, om
tractoren voor vandaag en voor morgen te bouwen waar u op
kunt vertrouwen.
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ABSOLUT CVT

HOOFDZAKELIJK
DUURZAAM.
Onze tractoren moeten voldoen aan de zwaarste eisen, zowel voor onze
klanten als voor het milieu. Deze doelstellingen gaan hand in hand, want
onze efficiënte oplossingen besparen niet alleen tijd en brandstof, maar
krijgen ook een pluim voor duurzaamheid. Dit bracht onze CNH Industrial
Group al negen keer aan de top van de duurzaamheidsindex van Dow Jones.

Milieuvriendelijke productie.

Betrouwbare kennis.

Voor ons begint duurzaamheid bij de productie:
Onze CNH Industrial Group gebruikt voor 56% van
haar vermogensvereisten hernieuwbare energie en
benut meer dan 90% van het afval en ca. 30% van
het afvalwater dat op locatie wordt gegenereerd.

Onze medewerkers zijn onze grootste aanwinst.
Waarden, zoals veiligheid op de werkplek door
constante training, zijn daarom heel belangrijk
voor ons.

Efficiënte technologieën.

Duurzame concepten.

Met innovatieve systemen helpt onze technologie
voor precisielandbouw S-TECH de productiviteit
en het comfort van onze tractoren te verhogen en
de emissies tot een minimum te beperken.

Voor de verdere ontwikkeling van onze tractoren,
leggen we extra nadruk op onze milieuvriendelijke
technologieën, om het brandstof- en
energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
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ABSOLUT CVT

WE ZIJN
ER ALTIJD
VOOR U.

STEYR Service is de partner waar u op
kunt rekenen om het beste uit uw STEYRtractor te halen. Wat u ook nodig hebt,
STEYR Service is 24/7 beschikbaar.

Individuele financiering.

Perfecte all-round bescherming.

Samen met CNH Industrial Capital biedt STEYR
Service u financieringsoplossingen op maat, evenals
lease- en huuraanbiedingen tegen vaste tarieven.
Praat met uw STEYR-dealer over uw vereisten.

De fabrieksgarantie STEYR PROTECT beschermt
u tegen onverwachte kosten en verhoogt de
restwaarde van uw STEYR-tractor.

Originele prestaties met originele
onderdelen.

Service op locatie.

We zetten ons elke dag in om ervoor te zorgen dat
elk reserveonderdeel beschikbaar is en zo snel
mogelijk kan worden geleverd.
Dankzij de bijzonder goed beheerde voorraden van
onze dealers, kunnen we vaak dezelfde dag of zelfs
direct leveren, zodat u snel weer verder kunt gaan
met het werk dat ertoe doet.

Een servicebusje met hoog opgeleide monteurs
verricht onderhouds- en reparatiewerk op locatie,
op de boerderij of buiten op het land. Als uw tractor
meer aandacht vereist, probeert uw STEYR-dealer
u van een vervangende machine te voorzien.

Producttrainingscursussen.

Iets waar u op kunt vertrouwen.

In samenwerking met uw STEYR-dealer bieden
we regelmatig producttrainingscursussen om u te
helpen het meeste uit uw tractor en oplossingen,
inclusief S-TECH, te halen.

STEYR Service staat altijd voor u klaar - 24/7/365.
Wat u ook nodig hebt, bel ons
op 003222006166.
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ABSOLUT CVT

ONDERHOUD
VEREIST NIET
VEEL TIJD.

Onderhoudswerk

Comfortabel vullen van de brandstoftank
1. Watertank om snel uw handen te wassen
2. Het oliepeil controleren en bijvullen zonder
de motorkap te openen
3. Een constante reiniging via een Piclonfilter zorgt ervoor dat het filter alleen hoeft
te worden onderhouden wanneer het
desbetreffende waarschuwingslampje gaat
branden
4. Snelle en eenvoudige reiniging van radiateur
en airconditioningsysteem
5. Eendelige motorkap ondersteund door
gasveren, die zelfs met een aan de voorkant
gemonteerd werktuig gemakkelijk kan geopend
worden.
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Model

Transmissie

Motor
Koppeltoename
OECD
Standaard/
PowerPlus2
[%]

Max. motorvermogen
ECE R1201
PowerPlus2 [kW/pk]

Max. motorvermogen
ECE R1201
[kW/pk]

Motortoerental bij
max. motorvermogen
[tpm]

Max. koppel met
PowerPlus2
[Nm bij 1.500 tpm]

Nominaal
motorvermogen
ECE R1201
PowerPlus2 [kW/pk]

Nominaal
motorvermogen
ECE R1201
[kW/pk]

Nominaal
motortoerental
[tpm]

Max. koppel
[Nm bij 1.500 tpm]

6185 ABSOLUT CVT

165/224
159/216

147/200
132/180

1.800-1.900
2.200

940
840

46/44

6200 ABSOLUT CVT

180/245
174/237

162/220
147/200

1.800-1.900
2.200

1.035
930

46/44

6220 ABSOLUT CVT

191/260
185/252

177/241
162/220

1.800-1.900
2.200

1.100
1.000

42/44

6240 ABSOLUT CVT

199/271
191/260

192/261
177/241

1.800-1.900
2.200

1.160
1.100

44/40

S-Control™ CVT
Continu variabele
transmissie
Rijsnelheid*
0–50 km/u ECO
of
0–40 km/u ECO

Model

Hydraulisch systeem
EHR-hefbediening met
dynamische trillingsdemping
Ride Control (Schommeldemping)

Max. toevoersnelheid
pomp met druk/volumeregeling, lastmeting

Max. bedrijfsdruk
[bar]

Max. constant
hefvermogen
[kg]

1: 154 l/min
2: 173 l/min

6185 ABSOLUT CVT

/

210

10.463

6200 ABSOLUT CVT

/

210

10.463

6220 ABSOLUT CVT

/

210

10.463

6240 ABSOLUT CVT

/

215

10.463

Model

Remmen
ABS-antiblokkeringssysteem

BS
6185 ABSOLUT CVT

Natte dubbele schijfremmen, hydraulisch
geactiveerd / 4-wielremsysteem met
Opti-Stop / Luchtdrukremsysteem met
twee leidingen / gepatenteerd S-Brake-aanhangerremsysteem

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Optioneel

elektrisch

Transportgewicht bij benadering*
[kg]

voor
achter

Toelaatbaar totaalgewicht
[kg]

600/60R30

8.500
14.000

600/60R30

600/60R30

600/60R30
710/60R42

Standaard

elektrisch

Max. banden4

710/60R42
6240 ABSOLUT CVT

midden,
max. 3 gemonteerd

Gewicht

710/60R42
6220 ABSOLUT CVT

achter, max. 5
instelbaar

Wielen

710/60R42
6200 ABSOLUT CVT

Regelventielen

8.500
14.000
8.500
14.000
8.500
14.000

AFTAKAS
Common rail-dieselmotor met
HI-eSCR2-technologie, 24 kleppen, turbocompressor en intercooler, voldoet aan emissienormen
van Fase V

Brandstoftank
Diesel/AdBlue [l]

Aantal cilinders/capaciteit
[cm3]

Schakelbaar met progressieve elektrohydraulische inschakeling met optioneel aftakasmanagement
Aftakastoerentallen
[tpm]

Motortoerentallen
[tpm]

1: 540E/1.000
2: 1.000/1.000E
3: 540/540E/1.000/1.000E

1: 1.569/1.893
2: 1.893/1.700
3: 1.931/1.598/1.912/1.583

Type aftakas

Frontaftakas*
1.000 bij 1.895
motortoerental
[tpm]

6/6.728

390/48

/

/

/

/

1 3/8" 21 spiebanen
1 3/8" 6 spiebanen
1 3/4" 20 spiebanen

6/6.728

390/48

/

/

/

/

1 3/8" 21 spiebanen
1 3/8" 6 spiebanen
1 3/4" 20 spiebanen

6/6.728

390/48

/

/

/

/

1 3/8" 21 spiebanen
1 3/8" 6 spiebanen
1 3/4" 20 spiebanen

6/6.728

390/48

/

/

/

/

1 3/8" 21 spiebanen
1 3/8" 6 spiebanen
1 3/4" 20 spiebanen

Hydraulische
hefinrichting
Cat. III met trekhaak achter met
hoge snelheid

Geïntegreerde
fronthefinrichting*
Max. hefvermogen
[kg]

Aandrijving op
alle wielen

Vooras/stuurinrichting

Inschakeling
elektrohydraulisch met
tractieregeling

Actief geveerde vooras

Stuursysteem/
stuurwiel

Stuurhoek
Wielbasis3
1.829 mm
[°]

Min. draaistraal
Wielbasis3
1.829 mm
[m]

5.129

55

6,1

5.129

55

6,1

5.129

55

6,1

5.129

55

6,1

hydraulisch, lastdetectiesysteem/hoogte- en
kantelverstelling

Afmetingen
Max. lengte [mm]
5.467
Min. breedte [mm]
2.476
Totale hoogte [mm]
3.068
Wielbasis [mm]
2.884
Spoorbreedte voor/achter [mm]
1.538 min. – 2.260 max./
1.530 min. – 2.230 max.

* Afhankelijk van landspecifieke wettelijke vereisten en specificaties
1
2
ECE R120 voldoet aan ISO 14396 en 97/68EC
Power Plus is verkrijgbaar op basis van gedefinieerde vereisten voor transportwerkzaamheden en werkzaamheden met de aftakas
3 met standaardbanden
4 andere banden zijn op verzoek verkrijgbaar als speciale uitrusting (oftewel onder bijbetaling)

een partner van

steyr-traktoren.com
facebook.com/steyrtraktoren
instagram.com/steyr_traktoren

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf
bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik
de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De
beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde
van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of
speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.
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