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FABRYKA W ST. VALENTIN PO RAZ PIERWSZY OD DEKADY 

PRZEKRACZA BARIERĘ PRODUKCJI 10 000 CIĄGNIKÓW, POMIMO 

WYZWAŃ Z DOSTAWĄ KOMPONENTÓW 

 

Produkcja fabryki osiąga pięciocyfrową sumę za rok kalendarzowy / 10 000. ciągnik, który 

opuści linię produkcyjną jeszcze w 2022 roku to topowy model z flagowej gamy Terrus CVT o 

mocy 273-313 KM (maks.) 

 

St. Valentin, 22 grudnia 2022 r. 

 

831 pracowników zakładu CNH Industrial w St. Valentin w Austrii, ojczyzny ciągników STEYR, świętuje 

kamień milowy, jakim jest wyprodukowanie 10 000 maszyn w ciągu 2022 roku. 10-tysięczny ciągnik, 

6300 Terrus CVT o mocy 300 KM (znamionowej), który jest największym w gamie STEYR, opuścił 

linię produkcyjną w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie.  

 

Zakład w St. Valentin produkuje ciągniki o mocy od 100 do 300 KM (nominalnie), wykonane z 14 500 

części pochodzących od ponad 420 globalnych dostawców, przy czym budowa każdego ciągnika trwa 

około 40 godzin, a ciągnik opuszcza linię produkcyjną co dziesięć minut. Przy 6 400 różnych 

specyfikacjach, rzadko zdarza się, aby dwa ciągniki były takie same. Ostatnie zmiany w zakładzie 

o powierzchni 170 180 m2 obejmowały dużą inwestycję w nowy zakład lakierniczy. W 2022 roku 

fabryka po raz trzeci otrzymała znak jakości BGF (Workplace Health Promotion), doceniając szeroki 

zakres działań, które zostały wprowadzone w celu promowania zdrowia pracowników. 

 

"Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi branża, jesteśmy zachwyceni, że w mijającym roku 

wyprodukowaliśmy 10 000 ciągników" – mówi Hannes Woegerbauer, kierownik zakładu w St. Valentin. 

 

"Kwestie takie jak wyzwania z dostawą komponentów i konieczność ochrony pracowników przed 

koronawirusem mogły mieć znaczący wpływ na produkcję, ale jako zespół pracowaliśmy nad 

pokonaniem przeszkód i zaspokojeniem zapotrzebowania klientów". 

 

"To właściwe, że 10-tysięczny ciągnik, który opuści linię produkcyjną w St. Valentin w ciągu 2022 roku, 

powinien być topowym modelem z flagowej gamy STEYR" – mówi Christian Huber, Vice President 

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

   



 

 

 

 

"Jest to wyraźn  a ilustracja rosnących potrzeb rolników w zakresie poziomu mocy i technologii klasy 

premium, ponieważ wydajność sprzętu rolniczego staje się coraz ważniejsza. Myślę, że fakt, że 

ponownie przełamaliśmy barierę 10 000 sztuk produkcji pokazuje, jak bardzo ten typ ciągnika jest 

poszukiwany w miarę powiększania się gospodarstw – gdzie mniejsze jednostki, takie jak STEYR Profi 

i Expert, nadal stanowią dużą część naszej wielkości produkcji."   

 

*** 

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

traktoren.com 

 

STEYR od 75 lat jest synonimem 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 dealerów. 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 

Adres e-mail: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com  
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