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STEYR®-TRACTOREN NU VERKRIJGBAAR MET CENTRAAL 

BANDENOPBLAASSYSTEEM  

 

STEYR®-tractoren van Profi tot Terrus CVT nu verkrijgbaar met centraal 

bandenspanningsbewakingssysteem / Biedt effectieve bodembescherming door snelle 

aanpassing bandenspanning aan weg en veld / Tractoren worden aan dealers geleverd met 

volledig geïnstalleerde oplossing van andere leverancier / Nieuwe intuïtieve 

bestuurdersinterface exclusief voor STEYR-klanten / Gebruik levert aanmerkelijke 

brandstofbesparingen op 

 

St. Valentin, mei 31, 2022 

 

STEYR® biedt nu een effectief systeem voor een betere bodembescherming door variabele 

bandenspanningen, waardoor enorme brandstofbesparingen kunnen worden behaald. De klant kan 

de tractor via hun STEYR-dealer bestellen met een in de fabriek aangebrachte voorbereiding voor 

installatie van het Terra Care centrale bandenopblaassysteem (CTIS). Op die manier kan het CTIS-

pakket eenvoudig door een andere leverancier worden geïnstalleerd, voordat de tractor aan de 

STEYR-dealer wordt geleverd.  

 

Maatoplossing perfect afgestemd op STEYR-tractoren 

 

Het nieuwe bandenspanningsbewakingssysteem, nu verkrijgbaar voor de STEYR-tractorseries van 

Profi tot Terrus CVT (vermogensklasse van 115-300 pk), biedt een aantal grote voordelen. Alle 

technische onderdelen van STEYR CTIS werden geoptimaliseerd om perfect aan te sluiten op het 

respectievelijke STEYR-model. Bovendien werd in samenwerking met de fabrikant van het 

bandenopblaassysteem, exclusief voor STEYR-bestuurders een nieuwe intuïtieve 

bestuurdersinterface ontwikkeld, verkrijgbaar voor ISOBUS. Op verzoek van de klant verricht een 

duurzame Oostenrijkse STEYR-partner de installatie en biedt de kennis die nodig is voor montage 

volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. 

 

Bodem beschermen door brandstof te besparen 

 

Een enkele besturingseenheid regelt de bandenspanningen van de voor- en achterassen van de 

tractor en alle banden op een aangekoppeld werktuig. Dat betekent dat de afgenomen samendrukking 

van de bodem door de regulering van de bandenspanningen van de tractor niet teniet wordt gedaan 

door schade verricht door de banden van de getrokken machine. Het systeem kan ook achteraf worden 

aangebracht op een aantal aanhangwagens en getrokken machines. 



 

 

 

 

 

 

Uit onderzoeken aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Zuid-Westfalen blijkt dat met 

een jaarlijks dieselverbruik van € 20.000 een bandenspanningsbewakingssysteem besparingen van 

wel € 2.000 kan opleveren. Tegelijkertijd wordt de bodem beschermd tegen samendrukking.  

 

Details die het verschil maken 

 

Al het staal dat in de constructie van het systeem wordt gebruikt, is roestvast, terwijl een enkele 

luchtslang eventuele risico’s op condensatie of vorstschade uitsluit. Banden oppompen of leeg laten 

lopen kan bij alle snelheden en het systeem kan handmatig worden uitgeschakeld. Klanten die een 

minimale opblaastijd vereisen, kunnen een optionele luchtcompressor met hoge capaciteit en opslag 

bestellen. 

 

De roestvaststalen leidingen op de assen zijn afgedicht met sluitringen van siliciumcarbide, voor een 

maximale levensduur van de slijtvaste en onderhoudsvrije gewrichtslagers. De bediening van de 

aanhanger is standaard voorzien van mechanische hellingscompensatie, maar op verzoek is een 

automatisch systeem verkrijgbaar. 

 

Innovatieve oplossingen in de praktijk 

 

“We zijn trots dat we onze klanten in samenwerking met onze gespecialiseerde partners een efficiënte 

oplossing voor alle tractoren met hoog vermogen na de productie, maar voor levering aan de dealer 

kunnen bieden”, aldus Christian Huber, Vice President Global Product Management voor STEYR 

Traktoren en Managing Director CNH Industrial Austria GmbH. 

 

“Het is een voorbeeld van onze benadering om “win-winsituaties” te creëren; en dit wordt hier perfect 

gerealiseerd door een betere bodembescherming in combinatie met brandstofbesparingen.” 

 

*** 

Voor meer informatie over STEYR-tractoren, bezoekt u www.steyr-traktoren.com 

 

STEYR is al meer dan 75 jaar synoniem met toptechnologie en kwalitatief hoogstaande machines. De in Oostenrijk 

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

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

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

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

 

http://www.steyr-traktoren.com/
http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

 

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

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

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

 

STEYR en STEYR TRAKTOREN zijn geregistreerde handelsmerken van CNH Industrial N.V. in de Europese Unie en in 

vele andere landen. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +43 676 88 0 86 634 

E-mail: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com  
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