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CNH Industrial, moederbedrijf van Case IH en STEYR®, voor tweede jaar 

bekroond als ‘Best Internationally Operating Company’  

 

In de Oostenrijkse wedstrijd Leading Companies werd CNH Industrial Austria, moederbedrijf 

van Case IH en STEYR®, verkozen tot “Best International Operating Company 2021” / CNH 

Industrial won de award in 2020 / Het accentueert de status van “Quality made in Austria” van 

Case IH- en STEYR-tractoren, geproduceerd in de fabriek te St. Valentin in Oostenrijk.  

 

St. Valentin, 03.12.2021  

 

Tractorfabrikant CNH Industrial Österreich GmbH, moederbedrijf van Case IH en STEYR®, is 

uitgeroepen tot “Best Internationally Operating Company 2021” in de Oostenrijkse wedstrijd Leading 

Companies; het bedrijf kreeg deze erkenning ook al in 2020. Case IH- en STEYR-tractoren worden 

geproduceerd in de fabriek te St. Valentin in Neder-Oostenrijk.  

 

De wedstrijd is erkend als de belangrijkste competitie tussen bedrijven van Oostenrijk. Hij wordt 

georganiseerd door PricewaterhouseCoopers (PwC), het Oostenrijkse dagblad “Die Presse” en de 

financiële gegevensverstrekker KSV1870.  

 

De categorie “International” staat open voor bedrijven met een internationale structuur, bedrijfsmodel 

en waardeketen/klantenstructuur. Ze moeten producten of services relevant voor de wereldmarkt 

produceren, waarbij export een belangrijk deel van de productie vormt en ze overzeese afdelingen 

tellen.  

 

De fabriek in St. Valentin produceert Case IH- en STEYR-tractoren voor klanten in Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten, Azië en rond de Pacific. 

 

Christian Huber, Managing Director CNH Industrial Österreich GmbH en Vice President Global Tractor 

Product Management Case IH en STEYR zegt hierover: “Dat we tot twee keer toe het beste 

internationale bedrijf zijn genoemd, is een grote eer. Het bevestigt nogmaals dat de status van onze 

tractoren op het niveau van ‘Quality made in Austria’ staat, wat onze klanten waarderen en 

respecteren.  

 



 

 

 

 

 

Plant Manager in St. Valentin, Hannes Woegerbauer, voegt daaraan toe: “De prijs is bijzonder 

waardevol in alweer een jaar dat uitzonderlijke uitdagingen kende voor iedereen binnen ons bedrijf, 

voor onze toeleveringspartners en voor de dealers. Het was enorm bemoedigend dat iedereen zeer 

hard werkte om de impact op de productie en de de toeleveringsketen voor onze klanten tot een 

minimum te beperken. En vooral om de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers te 

garanderen.” 

 

St. Valentin heeft een lange geschiedenis van innovatieve landbouwtechnologie en geavanceerde, 

lean manufacturing-technieken. Het bloeit door de uitmuntendheid, de expertise en de passie van de 

750 medewerkers, waarvan een groot deel parttime landbouwer is. Dat garandeert een zeer hoog 

mate van klantgerichtheid, en het is een belangrijke oorzaak van de consistent hoge kwaliteit van de 

fabriek, die landbouwers nodig hebben.  

 

Sinds de fabriek in 1947 werd opgericht, zijn er vele verschillende productlijnen en tractormodellen 

geproduceerd, waaronder de Case IH Optum CVXDrive, Puma-serie, Maxxum-serie en Luxxum-

tractoren, maar ook de STEYR Absolut CVT, Terrus CVT, Impuls CVT, Profi-serie en Multi-modellen. 

 

*** 

Persberichten en foto’s: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Professionals kiezen voor Case IH, want wij kunnen terugvallen op meer dan 175 jaar erfgoed en ervaring in de 

landbouwsector. Krachtige tractoren, maaidorsers en balenpersen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van uiterst 

professionele dealers die er alles aan doen om hun klanten optimaal bij te staan en die de performante oplossingen 

kunnen leveren die in de 21e eeuw nodig zijn om productief en doeltreffend te werken. Meer informatie over Case IH 

producten en diensten vindt u online op www.caseih.com.  

 

STEYR is al meer dan 70 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 online op www.steyr-traktoren.com.  

 

Case IH en STEYR zijn merken van CNH Industrial N.V., een wereldleider voor 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. 

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.steyr-traktoren.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

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

landen. 

 
 
 
 
 
 
Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met: 
 

Cornelia Krischak 

PR-verantwoordelijke Case IH, Europa 

Mobiel: +43 676 88 086 634 

E-mail: cornelia.krischak@caseih.com 

 

Silvia Scarrone 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +39 392 614 72 79 

E-mail: silvia.scarrone@steyr-traktoren.com 

 

 

 

 

mailto:cornelia.krischak@caseih.com
mailto:silvia.scarrone@steyr-traktoren.com

