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NIEUWE TERRUS CVT WINT WEDEROM MET VERDERE ERKENNING 

VOOR UNIEK ONTWERP  

 

Jury iF Design Award erkent combinatie van vorm en functie van toonaangevende 

STEYR®-tractorserie / Vormt aanvulling op onderscheiding in categorie Productontwerp 

van Red Dot Design Awards 2022 en winnaar in categorie ‘Excellent Product Design’ in 

Duitse Design Awards 2022 / 

 

St. Valentin, mei 17, 2022 

 

De belangrijke rol die een geavanceerd ontwerp speelt in de creatie van productieve en efficiënte 

tractoren wordt wederom erkend door onderscheiding van de nieuwste generatie van de STEYR® 

Terrus CVT-serie van 250-300 pk met een iF Design Award. 

 

De iF Design Awards, die in 1953 voor het eerst werden georganiseerd, worden gezien als een van 

de meest prestigieuze ter wereld in hun soort. Een onafhankelijke jury van internationale 

ontwerpexperts komt bijeen om de winnende ontwerpen te kiezen, gebaseerd op een reeks objectieve 

toetsingsstandaarden. De jury onderscheidt de producten die worden erkend als producten met een 

goed ontwerp dat gunstig is voor de consument, met de iF-zegel en brengt daarmee de 

ontwerpgemeenschap onder de aandacht.  

 

De nieuwe Terrus CVT-tractoren werden in 2021 geïntroduceerd en vervangen de eerste generatie 

modellen die in 2015 op de markt werden gebracht. Het ontwerp van de nieuwe Terrus CVT-serie, met 

drie modellen van 250-300 pk, uitgerust met standaard CVT-transmissies, is beïnvloed door de ‘avant-

garde’ filosofie van STEYR, en draait om nieuwe en stijlvolle, maar toch praktische en doordachte 

concepten. De stijl van grote delen van de Terrus CVT is volledig herzien, uiteenlopend van de 

motorkap tot het interieur van de bestuurderscabine, om de efficiëntie, het comfort en de 

onderhoudbaarheid te verhogen. Aangezien de machine een agrarisch werkpaard is, is de geheel 

herziene stijl van de Terrus CVT zorgvuldig opnieuw berekend om vorm en functie samen te laten 

komen en een tractor te creëren waarbij stijl een doel heeft en wordt gebruikt om een beter 

bedrijfsinstrument te creëren.    

 

“Deze laatste design award voor de nieuwe generatie STEYR Terrus CVT is een enorme erkenning 

van het harde werk dat het ontwerpteam van CNH Industrial in de creatie van machines heeft gestoken 

waarin stijl en productkwaliteit, capaciteit, efficiëntie en duurzaamheid samenkomen”, aldus David 

Wilkie, Director van het CNH Industrial Design Centre. 



 

 

 

 

 

“STEYR heeft een unieke identiteit en heeft als de Europese tractorspecialist van CNH Industrial qua 

stijl een reputatie die overeenkomt met die voor kwaliteit.”   

 

De winnaars werden maandag 16 mei 2022 gehuldigd, op de iF Design Award-avond op het podium 

van het grootste theater ter wereld in het Friedrichstadt-Palast in Berlijn (Duitsland). 

 

*** 

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

 

STEYR is al meer dan 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 in 

vele andere landen. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Tel.: +43 676 88 0 86 634 

E-mail: cornelia.krischak@cnhind.com  
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