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NOWY CIĄGNIK TERRUS CVT MARKI STEYR® ZDOBYWA NIEMIECKĄ 

NAGRODĘ W ZAKRESIE WZORNICTWA 

 

Najnowsza wersja flagowego ciągnika zdobywa nagrodę za wyśmienite wzornictwo 

produktu. Prestiżowy projekt zarządzany przez Niemiecką Radę ds. Wzornictwa i oceniany 

przez jury składające się z 37 ekspertów w zakresie designu. Nagroda jest wyrazem 

uznania dla symbiozy stylu i funkcjonalności w ciągniku Terrus CVT 

 

St. Valentin, 26 listopada 2021 
 

Nowy ciągnik STEYR® Terrus CVT drugiej generacji został zwycięzcą w kategorii doskonałości 

wzornictwa produktu, otrzymując Niemiecką Nagrodę w Zakresie Wzornictwa, przyznawaną przez 

Niemiecką Radę ds. Wzornictwa od 1953 r. Zwycięskie wzornictwo zostało wybrane przez jury 

składające się z 37 uznanych ekspertów w zakresie designu z dziesięciu krajów i reprezentujących nie 

tylko branżę wzornictwa, lecz również biznes, szkolnictwo wyższe i naukę.   

 

Ciągnik Terrus CVT, który zwyciężył w kategorii „Przemysł”, zdobył uznanie dzięki połączeniu stylu  

i funkcjonalności. Niedawno wprowadzona na rynek seria ciągników Terrus CVT drugiej generacji, 

która obejmuje trzy modele o mocy od 250 do 300 KM ze standardową przekładnią CVT, została 

jeszcze bardziej udoskonalona poprzez wprowadzenie jeszcze lepszego środowiska pracy operatora 

o wyższym poziomie ergonomii i komfortu oraz zewnętrznego wzornictwa, które łączy siłę  

i wytrzymałość z dobitnie podkreśloną „osobowością”.  

 

Zmodyfikowane zostały główne elementy kształtu i stylu nowego ciągnika Terrus CVT, począwszy od 

elementów zewnętrznych, takich jak maska komory silnika o zmienionym wzornictwie, aż po wnętrze 

kabiny operatora.  Ponieważ charakter ciągnika Terrus CVT predestynuje go do pracy w biznesie,  

w procesie tworzenia jego wzornictwa dołożono starań, by połączyć formę i funkcjonalność i stworzyć 

ciągnik, którego styl jest odzwierciedleniem funkcji i wychodzi na przeciw wszystkim potrzebom klienta 

przy pracy w polu i na drodze.  

 

- Bardzo nas cieszą wyrazy uznania, z którymi spotkało się dążenie CNH Industrial do połączenia stylu 

z jakością, wydajnością, efektywnością i trwałością - mówi David Wilkie, dyrektor centrum wzornictwa 

Grupy CNH Industrial. 

 

- Odzwierciedlają one również unikalną osobowość marki STEYR, europejskiej marki 

specjalistycznych ciągników w Grupie CNH Industrial, która zdobyła uznanie dzięki swemu stylowi, 

który dorównuje uznaniu zdobytemu dzięki jakości swoich produktów.   



 

 

 

 

 

*** 

Więcej informacji na temat ciągników marki STEYR można znaleźć na stronie www.steyr-

traktoren.com 

 

STEYR od ponad 70 lat stanowi synonim wiodącej technologii i najwyższej jakości maszyn. Te budowane w Austrii 

ciągniki klasy premium charakteryzują się przede wszystkim nieporównywalną wygodą i dokładnością pracy dzięki 

zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych na rzecz zapewnienia maksymalnej wydajności dla operatorów z 

branży rolniczej, leśnej i miejskiej. Klienci marki STEYR mogą korzystać z najlepszej na świecie pomocy technicznej 

profesjonalnej i doświadczonej sieci dilerów. Więcej informacji na temat produktów i usług STEYR można znaleźć w 

internecie pod adresem www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowana na giełdzie w Nowym 

Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: 

CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR i STEYR Traktoren to zarejestrowane znaki towarowe CNH Industrial N.V. w Unii Europejskiej oraz innych krajach. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Silvia Scarrone 

STEYR Public Relations Officer 

Telefon: +39 392 614 72 79 

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