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TRUCK ZET STEYR-TRACTOREN OP DE WEG - EN IN HET VELD 

 

Nieuw voertuig ondersteunt STEYR-demomachines in heel Europa en helpt tractoren voor 

landbouwers in het veld te zetten / Eerste uitstapjes bieden klanten en dealers voorproefje 

van Impuls CVT- en Absolut CVT-modellen / Beslaat gebied van Spanje tot de Baltische 

Staten /  

 

St. Valentin, donderdag 6 mei 2021 14:20:19 

 

STEYR heeft enorm geïnvesteerd om zijn tractoren bij landbouwers in het veld te krijgen, met de 

toevoeging van een nieuwe demo-ondersteuningsvrachtwagen aan zijn demonstratiemachinepark. 

Het nieuwe gelede voertuig met speciaal ontworpen aanhanger zal met ingang van deze maand voor 

het eerst op tour gaan in de geboorteplaats van STEYR, Oostenrijk, waar hij een doorslaggevende rol 

in een verkooptour voor VIP-klanten in het hele land zal spelen die samen met dealers is 

georganiseerd. Dit zal de nieuwe Absolut CVT- en Impuls CVT-tractoren onder de aandacht brengen, 

terwijl de gezondheids- en veiligheidsprotocollen volledig in acht worden genomen op deze 

evenementen, die uitsluitend buiten gehouden zullen worden, in het licht van de pandemie. 

 

“Vervolgens reizen de STEYR-demovrachtwagen en de Absolut 6240 CVT- en Impuls 6165 CVT-

tractoren door naar Polen, voordat hij verder gaat naar de Benelux”, aldus Gavin Enright, Sales 

Support Manager bij STEYR. 

 

“Na de drukke oogstperiode zal hij de tweede helft van augustus doorreizen naar Duitsland en daarna 

verder naar Oost-Europa, Italië en Zuid-Spanje. Tot slot zal hij in alle Europese landen worden gebruikt 

waar STEYR wordt verkocht, en dat is een lijst die steeds groter wordt, naarmate de aanwezigheid 

van het merk groeit. Dat wil zeggen dat hij dealers en klanten zal ondersteunen in een gebied dat loopt 

van Spanje tot de Baltische staten. De STEYR-demovrachtwagen zal op al deze evenementen het 

merk, dealers, importeurs, klanten en zijn reputatie ondersteunen en versterken. 

 

De aanhanger van de truck heeft een uniek ontwerp en biedt STEYR-dealers en -importeurs een hoge 

mate van flexibiliteit en functionaliteit, aldus Mr Enright. 

 

“Hij biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een zaal voor het evenement te creëren met een 

vloeroppervlak van meer dan 50m², om met gemak de grootste bezoekersgroepen onder te brengen, 

wanneer dat nodig is, en hij bevat ook de nieuwste audiovisuele technologieën. Bovendien is er een 

podium en een expositieruimte die wordt gecreëerd via de opening van een volledig uitschuifbare 



 

 

 

 

zijwand, en een professionele catering- en horecagelegenheid, compleet met verwarming en koeling. 

Dit kan allemaal met één druk op de knop worden opgesteld.  

 

“In combinatie met de mogelijkheid van de vrachtwagen om naar off-road-locaties te gaan, zoals 

velden, is de nieuwe demo-eenheid een enorme aanwinst voor het STEYR-merk. Als marketingtool 

vertegenwoordigt hij een enorm belangrijke investering. Met de steun van ons professionele 

demonstratieteam geeft CNH Industrial met de nieuwe vrachtwagen een duidelijk signaal af van zijn 

toewijding tot het STEYR-merk, nu en in de toekomst. Het zal ons helpen steeds meer landbouwers 

en dealers te tonen hoe STEYR-tractoren zich onderscheiden van de rest. 

 

“We werken samen met onze STEYR-dealers, om landbouwers de productvoordelen te tonen waarvan 

we denken dat ze een sterk beeld van STEYR-tractoren geven, op de beste manier die we kennen – 

het hen zelf laten ervaren vanuit de bestuurdersstoel.” 

 

*** 

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