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HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY STEYR® KONZEPT NOMINOWANY DO 

NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

Wyróżnienie nadane przez DLG w kategorii Agrifuture Concept. Studium jest rozwinięciem 

pierwotnej wersji ciągnika Konzept, zaprezentowanego na targach Agritechnica 2019. 

Kluczowe funkcje mogą znaleźć swoje zastosowanie w ciągnikach produkowanych  

w przyszłości.  

 

St. Valentin, 13 stycznia 2022 
 

Marka STEYR
®

 jest gotowa do ujawnienia kolejnego etapu prac nad swoim ciągnikiem Konzept, 

hybrydowego układu napędowego Konzept, w następstwie nominowania go przez DLG do nagrody 

Agrifuture Concept. Spośród zgłoszonych nominacji powołane przez DLG jury, złożone z niezależnych 

ekspertów międzynarodowych, w kolejnej rundzie wybierać będzie pięć koncepcji. Cyfrowa ceremonia 

przyznania nagród odbędzie się 15 lutego 2022 roku. 

 

Ta nowa kategoria nagród organizatora targów Agritechnica, Agrifuture Concept, koncentruje się na 

maszynach stanowiących obietnicę znacznego postępu technicznego w nadchodzącej dekadzie,  

w połączeniu z realną możliwością jego wdrożenia. Hybrydowy układ napędowy STEYR Konzept 

pozostaje studium konceptualnym, które nie wchodzi do produkcji jako takie, lecz obejmuje 

rozwiązania wykraczające poza te zastosowane w pierwotnym ciągniku Konzept, mogące znaleźć 

zastosowanie w produkcji ciągników w przyszłości. 

 

– Jest nam niezmiernie miło, że rozwiązanie w postaci hybrydowego układu napędowego STEYR 

Konzept zostało nominowane do tej nowej nagrody – mówi Peter Friis, dyrektor ds. handlowych marki 

STEYR na Europę. 

 

– Nie stanowiąc zestawu do produkcji jako całość, studium to łączy w sobie pewną liczbę rozwiązań 

technicznych, które mogą pojawić się w przyszłych ciągnikach STEYR. Podkreśla też fakt, że od 

zawsze staramy się wykorzystywać najnowszą technologię, aby uczynić nasze maszyny jeszcze 

bardziej wydajnymi produkcyjnie dla klienta. 

 

*** 

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

traktoren.com 

 

http://www.steyr-traktoren.com/
http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

STEYR od ponad 70 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 innych krajach. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Silvia Scarrone 

STEYR Public Relations Officer 

Telefon: +39 392 614 72 79 

E-mail: silvia.scarrone@steyr-traktoren.com 
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