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STEYR®@HOME 2022 – DNI OTWARTE W FABRYCE ST. VALENTIN Z 

OKAZJI NASZEGO 75-LECIA   

 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość podczas jednego pokazu w samym sercu STEYR®, w 

ramach obchodów 75-lecia produkcji ciągników. Innowacje i najnowsza technologia. 

Prezentacja nowego ciągnika STEYR Terrus CVT oraz hybrydowego układu napędowego 

STEYR Konzept. Duża wystawa „oldtimerów”.  

 

St. Valentin, 24.05.2022.  

 

STEYR® planuje uczcić 75 lat produkcji ciągników organizując serię dni otwartych w swojej fabryce      

w St. Valentin w Austrii, podczas których odwiedzający będą mogli prześledzić przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość marki. 

 

Wydarzenie, które będzie miało miejsce w dniach 21-23 czerwca 2022 r., w godzinach od 9.00 do 

18.00, w fabryce St. Valentin, zatytułowane będzie „STEYR@HOME 2022 – 75 lat ciągników STEYR”. 

Bogaty i ciekawy program o tematyce rolniczej obejmie prezentację najnowszych ciągników STEYR 

oraz hybrydowego układu napędowego Konzept, będącego dalszym rozwinięciem ciągnika 

koncepcyjnego naszej marki. 

 

Planowane jest również zorganizowanie dużej ekspozycji „oldtimerów” lub zabytkowych/klasycznych 

ciągników STEYR, a podczas rozbudowanej trasy zwiedzania zaprezentowanych zostanie ponad 50 

historycznych eksponatów. Zatem fani STEYR, w tym zarówno dorośli, jak i dzieci, z pewnością nie 

będą chcieli tego przegapić!  

 

Inne ważne wydarzenia to pokazy ciągników na żywo oraz organizowane przy użyciu niewielkich 

pociągów wycieczki z przewodnikiem po fabryce, podczas których odwiedzający będą mogli zapoznać 

się z procesami wytwarzania, stojącymi za produkcją wysokiej jakości ciągników. 

Odwiedzający będą mogli również obejrzeć motocykl Aprilia RS-GP 2022 MotoGP™, który podczas 

tegorocznego wyścigu w Austrii 21 sierpnia będzie oznaczony logo STEYR. Będą mogli również wziąć 

udział w konkursie STEYR@HOME, wygrać wspaniałe nagrody i sprawdzić swoje umiejętności na 

stanowisku STEYR. 

 

– Naprawdę nie mogę się doczekać powitania odwiedzających STEYR@HOME 2022 – mówi Christian 

Huber, General Manager CNH Industrial Austria. – Klienci i entuzjaści STEYR żywią prawdziwe 

zamiłowanie do marki, a my dajemy im możliwość dowiedzenia się więcej o STEYR. 



 

 

 

 

 

Peter Friis, Head of STEYR Europe Commercial Operations, jest równie podekscytowany 

STEYR@HOME 2022. 

 

– Od przyszłości symbolizowanej przez nasz układ napędowy Konzept, aż po teraźniejszość, 

reprezentowaną przez najnowsze modele Terrus CVT, Absolut CVT i Impuls CVT oraz przeszłość          

i zaplanowaną linię oldtimerów – ten bogaty program będzie zawierał coś dla każdego, niezależnie od 

wieku! 

 

*** 

 

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

traktoren.com 

 

STEYR od ponad 75 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 wielu 

innych krajach. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Telefon: +43 676 880 86634 

Adres e-mail: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com 
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