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NOWY CIĄGNIK TERRUS CVT ZDOBYWA KOLEJNĄ NAGRODĘ ZA SWOJE 

WYJĄTKOWE WZORNICTWO  

 

Jury iF Design Award przyznaje nagrodę flagowej serii ciągników STEYR® za połączenie 

formy i funkcji / Nagroda to dołącza do wyróżnienia w kategorii Product Design w 

konkursie Red Dot Design Awards 2022 oraz zwycięstwa w kategorii „Excellent Product 

Design” w German Design Awards 2022 / 

 

St. Valentin, maj 17, 2022  

 

Ważny wkład zaawansowanych rozwiązań w tworzenie produktywnych i wydajnych ciągników została 

ponownie doceniona poprzez przyznanie nagrody iF Design za najnowszą generację serii ciągników 

STEYR® Terrus CVT o mocy 250-300 KM. 

 

Po raz pierwszy przyznana w 1953 roku, nagroda iF Design Awards jest uznawana za jedną                       

z najbardziej prestiżowych tego typu na świecie. Niezależne jury złożone z międzynarodowych 

ekspertów w dziedzinie wzornictwa spotyka się, aby wyłonić nagrodzone projekty w oparciu o zestaw 

obiektywnych standardów selekcji. Jury przyznaje znak iF produktom uznanym za dobre rozwiązania 

konstrukcyjne, które przynoszą korzyści konsumentom i podnoszą rangę społeczności projektantów.  

 

Nowe ciągniki Terrus CVT zostały wprowadzone na rynek w 2021 roku, zastępując modele pierwszej 

generacji, które miały swoją premierę w 2015 roku. Dzięki trzem modelom o mocy od 250 do 300 KM, 

wyposażonych w standardowe przekładnie CVT, nowa gama Terrus  CVT charakteryzuje się 

wzornictwem inspirowanym „awangardową” filozofią STEYR, skoncentrowaną na nowych i stylowych, 

a jednocześnie praktycznych i przemyślanych koncepcjach. Znaczące obszary ciągnika Terrus CVT 

zostały przeprojektowane, od maski silnika po wnętrze kabiny operatora, aby zwiększyć wydajność, 

komfort i łatwość serwisowania maszyny. Ze względu na fakt, iż chodzi o maszynę z branży rolniczej, 

prace związane z przeprojektowaniem Terrus CVT uwzględniły połączenie formy z funkcjonalnością, 

aby stworzyć ciągnik, w którym styl ma określony cel i jest wykorzystywany do stworzenia lepszego 

narzędzia biznesowego.    

 

– Ta najnowsza nagroda za wzornictwo dla nowej generacji ciągników STEYR Terrus CVT jest 

ogromnym uznaniem dla ciężkiej pracy zespołu projektowego CNH Industrial w tworzeniu maszyn, 

które łączą styl z jakością produktu, efektywnością, wydajnością i zrównoważonym rozwojem – mówi 

David Wilkie, director ds. CNH Industrial Design Centre. 

 



 

 

 

 

– STEYR ma wyjątkową tożsamość, a jako europejska marka CNH Industrial specjalizująca się                

w ciągnikach, cieszy się reputacją równie dużej dbałości o styl, jaką reprezentuje w przypadku jakości.   

 

Laureaci nagród zostali uhonorowani w poniedziałek 16 maja 2022 r. podczas wydarzenia iF Design 

Award Night na największej na świecie scenie teatralnej Friedrichstadt-Palast w Berlinie. 

 

*** 

Więcej informacji na temat ciągników marki STEYR można znaleźć na stronie www.steyr-

traktoren.com 

 

STEYR od ponad 75 lat stanowi synonim wiodącej technologii i najwyższej jakości maszyn. Te budowane w Austrii 

ciągniki klasy premium charakteryzują się przede wszystkim nieporównywalną wygodą i dokładnością pracy dzięki 

zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych na rzecz zapewnienia maksymalnej wydajności dla operatorów z 

branży rolniczej, leśnej i miejskiej. Klienci marki STEYR mogą korzystać z najlepszej na świecie pomocy technicznej 

profesjonalnej i doświadczonej sieci dilerów. Więcej informacji na temat produktów i usług STEYR można znaleźć w 

internecie pod adresem www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowana na giełdzie w Nowym 

Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: 

CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR i STEYR TRAKTOREN to zarejestrowane znaki towarowe CNH Industrial N.V. w Unii Europejskiej oraz wielu 

innych krajach. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Cornelia Krischak 

STEYR Public Relations Officer 

Telefon: +43 676 88 0 86 634 

Adres e-mail: cornelia.krischak@cnhind.com  
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