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OD NOWYCH TECHNOLOGII PO HISTORIE PRAWDZIWYCH OLD 

TIMERÓW: TŁUMY NA WYDARZENIU STEYR®@HOME 2022 

 

„Otwarte drzwi” siedziby marki STEYR® to okazja do zapoznania się z aż 75-letnią historią 

produkcji ciągników / Fani i miłośnicy marki mogli zwiedzić fabrykę, skorzystać z licznych form 

rozrywki i podziwiać wystawę klasycznych, aktualnych oraz przyszłych modeli ciągników / 

Wysoka frekwencja na pierwszym tego typu wydarzeniu od 2013 roku  

 

St. Valentin, 29.6.2022  

 

W pierwszych „otwartych drzwiach” zorganizowanych od 2013 roku w zakładzie ciągników STEYR® 

udział wzięło ponad dziesięć tysięcy osób. Przygotowane w fabryce w St. Valentin wydarzenie pt. 

STEYR@HOME 2022 było okazją do poznania obiektów produkcyjnych i podziwiania olbrzymiej 

wystawy prawdziwych „oldtimerów” wśród ciągników, ale też do „posmakowania” tego, co oferuje w 

tym zakresie przyszłość.    

 

W miarę, jak świat powoli wraca do normalności po trudnościach związanych z koronawirusem, dobrze 

stało się, że pierwsze po 9 latach otwarte wydarzenie w fabryce wyznaczyło ważny kamień milowy, 

bowiem nastąpiło to w 75. rocznicę od momentu wyprodukowania pierwszego ciągnika marki STEYR. 

 

Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi modelami z całej gamy ciągników STEYR, od modelu 

Kompakt S po najnowszego Terrusa CVT, a także wziąć udział w pokazach ciągników na żywo i 

wycieczkach małymi pociągami po fabryce z przewodnikiem, dzięki czemu można było z bliska 

przyjrzeć się, jak powstają ciągniki marki STEYR. 

 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje przyszłych rozwiązań, na przykład ta 

dotycząca Hybrid Drivetrain Konzept. Tak duże zainteresowanie nowymi koncepcjami z zakresu 

układów napędowych najpewniej było efektem prezentacji wykorzystującego zalety napędu 

elektrycznego ciągnika STEYR Konzept podczas targów Agritechnica 2019. Tłumy przyciągnęła też 

wystawa ciągników STEYR wyprodukowanych w latach 1940 – 1990, wielu bowiem zwiedzających 

mogło w ten sposób powspominać używane przez siebie niegdyś maszyny.  

 

Ale wydarzenie to upłynęło nie tylko pod znakiem ciągników, ponieważ zaprezentowano na nim także 

jeden z motocykli MotoGP™ 2022 — Aprilię RS-GP. Motocykle te szczycą się zajęciem najwyższej 

pozycji w indonezyjskiej rundzie mistrzostw, a marka STEYR będzie towarzyszyć im w tych 

najważniejszej rangi wyścigach motocyklowych podczas etapu austriackiego w dniu 21 sierpnia w 



 

 

 

 

Spielberg, w Styrii. Entuzjastycznie nastawiony tłum chętnie korzystał również z wielu przewidzianych 

na miejscu form rozrywki, między innymi ze stacji „Elektrycznego labiryntu STEYR”. 

 

„Naprawdę miło nam, że mogliśmy po raz kolejny otworzyć bramy naszej fabryki i ponownie 

zorganizować to wydarzenie, by być bliżej naszych klientów”, mówi Gunnar Hauser, Business Director 

Austria, Switzerland, Slovenia dla marek Case IH i STEYR. 

 

„Frekwencja była naprawdę imponująca, podobnie jak entuzjazm gości wobec marki. Marka STEYR 

wiele znaczy dla wielu ludzi w gospodarstwach, przedsiębiorstwach leśnych i miejskich”, przyznaje 

Gunnar Hauser. „Była to świetna okazja, by docenić ich wsparcie i podkreślić nasze zaangażowanie 

na rzecz marki”, dodaje.  

 

„Wycieczki po fabryce stanowiły doskonałą okazję, by pokazać im inwestycje, jakie realizujemy pod 

względem precyzyjnej technologii produkcji w St. Valentin, by wspierać umiejętności kadry 

pracowniczej w produkowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości ciągników”, mówi Peter Friis, STEYR 

Head of Commercial Operations w Europie. 

 

„Ponadto wystawy dawnych i przyszłych technologii ciągników STEYR były podkreśleniem 

zaangażowania marki w tworzenie nowych rozwiązań w reakcji na nieustannie zmieniające się 

wyzwania stawiane nam przez klientów. STEYR zajmuje wyjątkową pozycję na rynku, ciesząc się 

reputacją doskonałych ciągników produkowanych z najwyższą starannością z wykorzystaniem 

najlepszych technologii, przy wsparciu najlepszych dealerów”, mówi Peter Friis.  

 

„W miarę, jak poszerzamy nasz zasięg na istniejących rynkach i wkraczamy na rynki nowe, pragniemy 

pokazać możliwie jak największej liczbie ludzi, co wyróżnia markę STEYR. Nasz zakład, który 

regularnie odwiedzają goście, jest do tego idealnym miejscem, o czym świadczy sukces, jaki odniosło 

wydarzenie STEYR@HOME 2022”.  

 

 

*** 

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 
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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: +43 676 880 86634 

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