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VAN MODERNE TECHNOLOGIE TOT OLDTIMER-HISTORIE: MENSEN 

STROMEN TOE VOOR HET STEYR®@HOME 2022-EVENEMENT 

 

‘Open huis’ bij STEYR® in Sankt-Valentin markeert 75 jaar tractorproductie / Fans en liefhebbers 

genieten van fabrieksrondleidingen, entertainment en tentoongestelde klassieke, moderne en 

toekomstige tractorontwikkelingen / Grote opkomst op eerste evenement sinds 2013 /  

 

St. Valentin, 29.6.2022  

 

STEYR@HOME 2022, het eerste open huis bij de STEYR®-tractorfabriek in St. Valentin, Oostenrijk, 

sinds 2013, trok ruim tienduizend bezoekers, die van rondleidingen door de productiefaciliteiten, een 

enorme tentoonstelling ‘oldtimer’-tractoren en een blik op de ontwikkelingen voor de toekomst hebben 

genoten.    

 

Nu de wereld langzaam maar zeker weer de oude wordt, was het passend dat het eerste open huis in 

de fabriek in negen jaar een enorme mijlpaal vertegenwoordigde, namelijk 75 jaar sinds de eerste 

STEYR-tractor werd gemaakt. 

 

Bezoekers konden de laatste modellen in het hele STEYR-tractoraanbod bekijken, van de Kompakt S 

tot de allerlaatste Terrus CVT, live-tractordemonstraties bijwonen en door de fabriek worden 

rondgeleid op kleine treintjes, zodat ze van dichtbij konden zien hoe STEYR-tractoren worden 

geproduceerd. 

 

Er was ook veel interesse in de tentoongestelde toekomstige ontwikkelingen, zoals voor het Hybrid 

Drivetrain Konzept. De focus op nieuwe ideeën voor de aandrijflijn komt voort uit de onthulling van de 

STEYR Konzept-tractor op Agritechnica in 2019 en bouwt verder op de voordelen van een elektrische 

aandrijving. Ondertussen trok een tentoonstelling van STEYR-tractoren van de jaren ‘40 tot de jaren 

‘90 veel publiek, en blikten veel bezoekers terug op de machines waar ze vroeger in reden.  

 

Maar het evenement draaide niet alleen om tractoren, want ook de Aprilia RS-GP 2022 MotoGP™-

motoren trokken veel publiek. De motoren, winnaars van de ronde van Indonesië van het 

kampioenschap van dit jaar, die op het hoogste niveau van het wereldwijde motorracen strijden, 

worden voor de race van Oostenrijk op 21 augustus in Spielberg, Styria, voorzien van het STEYR-

merk. Enthousiaste bezoekers namen ook deel aan de entertainment op locatie, zoals de STEYR-

bibberspiraal. 

 



 

 

 

 

“Het doet ons zeer veel genoegen om de fabriek weer te kunnen openen en dit geweldige evenement 

weer te organiseren, om ons dichterbij onze klanten te brengen”, aldus Gunnar Hauser, Business 

Director Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië voor Case IH en STEYR 

 

“De opkomst was heel indrukwekkend, evenals het enthousiasme van de bezoekers voor het merk. 

STEYR neemt al vele jaren bij vele mensen een speciale plek in de landbouw-, bosbouw- en 

gemeenteactiviteiten in”, erkent Mr Hauser. “Dit was een geweldige kans om hun steun te erkennen 

en onze toewijding tot het merk te verstevigen”, voegt hij toe.  

 

“De rondleidingen door de fabriek boden een geweldige kans om de investeringen te tonen die we in 

de technologie voor de precisieproductie bij St. Valentin hebben gedaan, ter ondersteuning van de 

vaardigheden van de medewerkers in de productie en levering van tractoren met de hoogst mogelijke 

kwaliteit”, aldus Peter Friis, STEYR Head of Commercial Operations in Europa. 

 

“Bovendien benadrukte de tentoongestelde STEYR-tractortechnologie uit het verleden en van de 

toekomst de toewijding van het merk om constant nieuwe oplossingen te bieden voor de voortdurend 

veranderende uitdagingen van onze klanten. STEYR neemt een unieke positie op de markt in, en heeft 

een reputatie voor superieure tractoren, gebouwd met de grootste zorg en de beste technologie, en 

ondersteund door de allerbeste dealers”, aldus Mr Friis. “Terwijl we onze reikwijdte op bestaande 

markten uitbreiden en nieuwe markten betreden, willen we zoveel mogelijk mensen laten zien wat er 

zo anders is aan STEYR. Onze fabriek, die regelmatig gastbezoekers welkom heet, is hier een ideale 

plek voor, zoals ook is gebleken uit het succes van STEYR@HOME 2022.”  

 

 

*** 

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

vele andere landen. 
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STEYR Public Relations Officer 
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