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UPGRADES VOOR STEYR® EXPERT CVT-TRACTOREN VOOR 2023 

VERBETEREN PRODUCTIVITEIT EN GEBRUIKSGEMAK 

 

Verfijningen CVT-transmissie verbeteren bestuurderscomfort en efficiëntie tractor / Nieuwe S-

Tech 700 Plus-touchscreenterminal met 12” scherm / Tot vier elektrohydraulische regelkleppen 

achteraan / Verbeterde toegang tot cabine / Cabineafwerking en -uitrusting verder verbeterd / 

Nieuw lederen stuurwiel / 

 

St. Valentin, 24.11.2022  

 

Voor modeljaar 2023 krijgen de STEYR® Expert CVT-tractoren, verkrijgbaar in vier modellen met een 

maximaal vermogen van 110-140 pk en vier specificatieniveaus, meerdere upgrades, ontworpen om 

het bestuurderscomfort en de efficiëntie van de machine verder te verbeteren, in aansluiting op de 

bedrijven van de gebruikers. De nieuwe modellen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun witte 

ruitafdekkingen met gasveren/scharnieren, in aansluiting op de nieuwste premium vormgeving van de 

STEYR-familie, die ook al op andere modellen is ingevoerd. Externe upgrades omvatten ook 

kenmerken die zijn ontworpen voor meer productiviteit en veiligheid, inclusief nieuwe LED-

positielichten, met richtingaanwijzers die, wanneer ze zijn ingeschakeld, voorrang krijgen over 

geactiveerde positie-/rijlichten. De tractoren krijgen ook nieuwe modelnummers, waardoor de Expert 

4100 CVT, 4110 CVT, 4120 CVT en 4130 CVT worden vervangen door de Expert 4110 CVT, 4120 

CVT, 4130 CVT en 4140 CVT. Waar de laatste drie getallen in het oude modelnummer hun nominale 

vermogen aanduidden, beschrijven de laatste drie getallen in het nieuwe modelnummer het maximale 

vermogen. De motoren en bijbehorende vermogens blijven onveranderd.   

 

Cabine-upgrades afgerond met nieuwe S-Tech 700 Plus-touchscreenterminal  

 

In het hart van de operationele upgrades voor de STEYR Expert CVT-tractoren bevindt zich een 

nieuwe S-Tech 700 Plus-touchscreenterminal met een 12” scherm dat 35% groter is dan dat van de 

standaard S-Tech 700 waarvoor hij in de plaats komt, voor beter zicht en gebruiksgemak. Het 

tabletachtige scherm heeft een volledig glazen touchscreen met antivingerafdruk- en 

antischitteringsafwerking en een hogere resolutie voor maximaal zicht onder alle lichtomstandigheden. 

De nieuwe S-Tech 700 Plus verhoogt de productiviteit via een eenvoudiger beheer van meerdere taken 

en een snellere werking van via ISOBUS geregelde werktuigen. Hij kan ook beelden van maximaal 

vier camera-ingangen rondom de tractor en het werktuig weergeven, voor meer veiligheid en een 

betere bewaking.    

 



 

 

 

 

De controle van de tractor en het werktuig wordt verder verbeterd door een nieuwe monitorrail met 

geïntegreerde kabelgeleiding en twee USB-aansluitingen, waardoor monitoren van de werktuigen, zo 

nodig, eenvoudig, exact op de juiste plaats kunnen worden geïnstalleerd. Een door de dealer 

geïnstalleerde kit voor een tablethouder met RAM®-bevestiging is verkrijgbaar voor klanten die 

werktuigen hebben die voor de bediening van de machine gebruik maken van een app op een tablet, 

en een RAM-smartphonehouder is een fabrieksoptie.  

 

Om de toegang tot de cabine nog verder te verbeteren, zijn de treden aan de linkerkant herontworpen 

om gemakkelijker in en uit de tractor te kunnen stappen. Op modellen met een hoog dak zorgt een 

nieuw ontwerp van de ruitenwisser voor betere wisprestaties, voor een groter wisoppervlak en 

maximale veiligheid. De nieuwe inrichting, die al op versies met een panoramadak is ingevoerd, heeft 

een wishoek van 220°, wat de wisser 65% meer dekking biedt dan het vorige ontwerp. Autotype 

functies omvatten een extra automatische wisbeweging nadat de ruitensproeifunctie is gebruikt. 

Ondertussen omvatten andere nieuwe externe veiligheidsvoorzieningen rondom de cabine een nieuwe 

houder voor zwaailichten, zoals we die ook van de STEYR Profi-tractoren kennen, die in het dak is 

geïntegreerd en kan worden ingeklapt, om de led-knipperlichten tegen schade te beschermen. 

 

In de cabine is de kwaliteit van de afwerking verbeterd, inclusief de afwerking rondom de dakbekleding 

en stijlen, voor een verdere verfijning van het cabine-interieur. Alle versies en modellen in de serie zijn 

nu ook uitgerust met een gekoelde opbergruimte, zoals die ook al was aangebracht op Expert CVT-

tractoren met de optie van een panoramisch dak. Bovendien hebben Expert CVT-modellen nu ook een 

nieuw lederen STEYR-stuurwiel gekregen in afstemming op deze premium comfortniveaus. Verdere 

verbeteringen omvatten een nieuw ontwerp van de achteruitkijkspiegel, waarvan de unit in de A-stijl is 

geïntegreerd voor onbelemmerd zicht door de voorruit. 

 

Verder verfijnde CVT-transmissie 

 

De nieuwste STEYR Expert CVT-tractoren zijn uitgerust met een continu variabele transmissie die 

enorme ontwikkelingen heeft ondergaan, voor wat betreft aanpasbare transmissie-instellingen, om 

de bestuurder een nieuwe rijervaring te bieden. Met deze aanpassingsmogelijkheid kan de gebruiker 

het voertuiggedrag aanpassen, opslaan en oproepen gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en 

vereisten van de toepassing. De rij-eigenschappen van de Expert CVT zijn op verschillende 

gebieden verbeterd, zoals acceleratie en deceleratie, shuttle-reactie, gevoeligheid van het rijpedaal 

en annulering van het cruisecontrolpedaal. Bovendien zijn de gevoeligheid en positiedetectie van de 

joystick verbeterd. 

 

 



 

 

 

 

Herziene werktuigbediening 

 

Op STEYR Expert CVT-tractoren uitgerust met frontaftakas, wordt de eenheid nu ingeschakeld via 

een nieuwe natte koppeling, voor betere prestaties, betrouwbaarheid en geluidsreductie, terwijl nu 

max. vier elektrohydraulische (e/h-) regelventielen verkrijgbaar zijn op de Expert CVT.  

 

Steeds meer vraag naar kleinere CVT-tractoren 

 

“Tractoren met CVT-transmissies worden steeds populairder in dit vermogenssegment”, aldus Christel 

Diebolt, STEYR Product Marketing Manager voor Expert CVT-tractoren. 

 

“Dit pakket met upgrades voor de STEYR Expert CVT-serie biedt potentiële klanten de verbeteringen 

waarvan ze ons hebben verteld dat ze die nodig hebben op een CVT-tractor van deze omvang, 

waardoor we voorzien in hun vraag naar verdere verfijningen, efficiëntie en gebruiksgemak.”  

 

*** 

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

 

STEYR is al 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.  

 

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 vele 

andere landen. 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +43 676 880 86634 

E-mail: cornelia.krischak@cnhind.com  
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