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SANKT-VALENTIN FABRIEK DOORBREEKT DE BARRIERE VAN 10.000 

TRACTOREN VOOR DE 1E KEER IN DECENNIUM, ONDANKS BLIJVENDE 

UITDAGINGEN MET ONDERDELENVOORZIENING 
 

Fabrieksproductie bereikt vijfcijferig totaal voor kalenderjaar / 10.000e tractor die productielijn 

verlaat in 2022 is top model van vlaggenschip 273-313 PK (max) Terrus CVT-reeks 

 

St. Valentin, December 23, 2022 

 

De 831 medewerkers van de CNH Industrial-fabriek in St. Valentin, Oostenrijk, de thuisbasis van 

STEYR®-tractoren, vieren de mijlpaalproductie van 10.000 machines in 2022. De 10.000e tractor, een 

300 PK (nominale) 6300 Terrus CVT, de grootste in het STEYR-assortiment, verliet de productielijn in 

de week voor Kerstmis. 

 

De fabriek in St. Valentin produceert tractoren van 100-300 PK (nominaal), gemaakt van 14.500 

onderdelen via meer dan 420 wereldwijde leveranciers. Het duurt ongeveer 40 uur om elke tractor te 

bouwen, en elke tien minuten verlaat er een tractor de productieband. Met 6.400 verschillende 

mogelijke specificaties komt het zelden voor dat twee trekkers hetzelfde zijn. Recente ontwikkelingen 

in de fabriek van 170.180 m² omvatten een grote investering in een nieuwe verffaciliteit. In 2022 ontving 

de fabriek voor de derde keer het BGF-keurmerk (Workplace Health Promotion), een erkenning van 

de grote verscheidenheid aan activiteiten die zijn ondernomen om de gezondheid van werknemers te 

bevorderen. 

 

“Gezien de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd, zijn we verheugd dat we het 

afgelopen jaar 10.000 tractoren hebben geproduceerd", zegt Hannes Woegerbauer, de 

verantwoordelijke voor de fabriek in St. Valentin. 

 

"Problemen zoals levering van componenten en de noodzaak om het personeel tegen het coronavirus 

te beschermen, hadden een aanzienlijke impact op de productie kunnen hebben, maar als team 

hebben we gewerkt om de hindernissen te overwinnen en aan de vraag van de klant te voldoen." 

 

"Het is toepasselijk dat de 10.000ste tractor die in 2022 de productielijn in St. Valentin verlaat, het 

topmodel is in het vlaggenschip van de STEYR-reeks", zegt Christian Huber, Vice President Global 

Tractor Product Management & Managing Director CNH Industrial Austria GmbH.” 

 

   



 

 

 

 

“Het is een duidelijke illustratie van de groeiende behoefte van landbouwers aan eersteklas vermogen 

en technologie, aangezien de efficiëntie van landbouwmachines steeds belangrijker wordt. Ik denk dat 

het feit dat we de productiegrens van 10.000 eenheden opnieuw hebben doorbroken, laat zien hoeveel 

vraag er is naar dit type tractor nu boerderijen groter worden – maar waar kleinere trekkers zoals de 

STEYR Profi en Expert nog steeds een groot deel van ons productievolume uitmaken .” 

 

 

*** 

For further information about STEYR tractors, please visit www.steyr-traktoren.com 

 

STEYR has been synonymous with leading technology and high-quality machinery for 75 years. Its premium Austrian-

built tractor range focuses on outstanding comfort and precision operation, using proven technical innovations to maximise 

productivity for operators in the agricultural, forestry and municipal sectors. STEYR customers are backed by first-class 

support from STEYR’s professional and highly experienced network of dealers. More information on STEYR products and 

services can be found online at www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR is a brand of CNH Industrial N.V., a world leader in capital goods listed on the New York Stock Exchange (NYSE: 

CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). More information about CNH Industrial 

can be found online at www.cnhindustrial.com. 

STEYR and STEYR Traktoren are registered trademarks of CNH Industrial N.V. in the European Union and many other 

countries. 
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