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HYBRID DRIVETRAIN KONZEPT WINT TWEEDE RED DOT DESIGN AWARD 

VAN 2022 VOOR STEYR® 

Juryleden erkennen vindingrijk ontwerp van hybride diesel-elektrisch-combinatie / Prijs voor 

concept volgt de eerder in 2022 ontvangen Red Dot Design Award voor de STEYR® TERRUS 

CVT-serie van productietractoren / Het werk voor de ontwikkeling van Hybrid Drivetrain 

Konzept gaat door / 

 

St. Valentin, 23.8.2022 

 

STEYR® heeft de tweede Red Dot Design Award op rij ontvangen, nadat de Hybrid Drivetrain Konzept 

diesel/elektrische hybride aandrijflijn, waaraan het ontwikkelingsteam van het merk nog steeds blijft 

werken, door de juryleden van de 2023-prijzen werd erkend voor de vindingrijkheid van het ontwerp 

en de potentiële verbeteringen in efficiëntie.   

 

De Red Dot Design Award, toegekend door een panel van juryleden van over de hele wereld, is één 

van 's werelds belangrijkste ontwerpwedstrijden en wordt internationaal erkend als één van de meest 

gewilde kwaliteitskeurmerken voor goed design. Gezien de diversiteit van het design van 

gefabriceerde producten, wordt de Red Dot Design Award toegekend in drie verschillende disciplines, 

met jaarlijks gehouden competities voor elk ervan. 

 

Terwijl de STEYR Terrus CVT eerder winnaar was in de categorie Productdesign, waarin producten 

worden beoordeelt die marktklaar en industrieel vervaardigd zijn, werd het STEYR Hybrid Drivetrain 

Konzept opgenomen in de categorie Design Concept, voor ontwerpconcepten en prototypes. Als 

winnaar in deze klasse, zal het Hybrid Drivetrain Konzept worden opgenomen in de volgende editie 

van het Red Dot Design Yearbook en worden gepresenteerd in het aan de winnaars gewijde gedeelte 

van de websitewww.red-dot.org. De prijs zal worden uitgereikt op een ceremonie in Singapore, op 27 

september. 

 

"We zijn verheugd dat het harde werk van ons ontwerp- en ontwikkelingsteam met deze prijs is 

erkend", aldus Christian Huber, Vice President Global Tractor Product Management.  

 

“Het Hybrid Drivetrain Konzept biedt een enorm potentieel voor efficiëntiebesparingen waarvan zowel 

tractoreigenaren als het milieu profiteren, en hoewel het een conceptstudie is, bevat het kenmerken 

die mogelijk hun weg zullen vinden naar toekomstige tractoren in ons assortiment. Elektrische 

aandrijfsystemen hebben het potentieel om een lichtgewicht tractor met hoog vermogen aan te drijven, 

wat een voordeel voor het brandstofverbruik oplevert van gemiddeld 8%, plus nieuwe niveaus van 

rijervaring en prestaties in het veld en op de weg.” 

http://www.red-dot.org/


 

 

 

 

 

*** 

 

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.: +43 676 880 86634 

E-mail: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com 
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