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NIEUW: WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM 

 

Op 29 november van dit jaar ging de gloednieuwe STEYR Website online. Onze site valt op door zijn 

moderne uitstraling, uiterst overzichtelijke indeling en hoge mate aan gebruiksvriendelijkheid. De site 

is in totaal zes talen beschikbaar. 

 

 

 

St. Valentin, 5.12.2016 

 

Het resultaat van een jaar werk. 

Ongeveer een jaar lang werd er in Oostenrijk, Italië en de USA aan de creatie van de nieuwe STEYR 

Website gewerkt. Het resultaat is hier te zien – en aan te klikken: Sinds 29 november is de nieuwe 

website van de tractorfabrikant uit St. Valentin online. 

 

Gebruiksvriendelijkheid wordt met grote letters geschreven. 

Bezoeksters en bezoekers van steyr-traktoren.com vinden een website, die alle informatie uit de 

wereld van STEYR op een zeer moderne, visueel aantrekkelijke, overzichtelijke en 

gebruiksvriendelijke manier presenteert. De intuïtieve menu-opzet staat garant voor eenvoudige 

navigatie binnen het nieuwe platform, dat in twee categorieën is onderverdeeld: Aan de ene kant het 

klassieke STEYR modelpalet voor de landbouw (rood menu), aan de andere kant het 

gemeentewerkenprogramma van STEYR voor gemeentes, de bosbouwsector en de industrie (oranje 

menu). 

 

Geschikt voor iedere terminal. 

Dankzij het responsieve design functioneert de STEYR Website zonder beperkingen op iedere 

terminal. Concreet betekent dit: De weergave van de site past zich automatisch aan de gebruikte 

apparatuur aan – of dit nu een klassieke PC, een laptop, een tablet of een smartphone is. Dit betekent 

nog een enorm pluspunt voor de gebruiksvriendelijkheid. 

 

In zes talen. 

Reeds gedurende de ontwikkeling van de nieuwe internet-site heeft men bij STEYR het internationale 

karakter van het merk op de voorgrond geplaatst. Het resultaat hiervan is nu online: Alle inhoud is in 

zes talen beschikbaar – Duits, Engels, Pools, Frans, Nederlands en Italiaans.  

 

 

*** 



 

 

 

 

 

Meer informatie over de tractoren van STEYR vindt u op het internet onder www.steyr-traktoren.com  

 

STEYR staat al meer dan 60 jaar voor toptechnologie uit Oostenrijk en is gespecialiseerd in tractoren van de hoogste 

kwaliteit met een uitstekend comfort en zeer waardevast. Het modelpalet van STEYR overtuigt continu met technische 

innovaties en klantgerichte oplossingen. Dit garandeert de hoogste productiviteit en rendabiliteit in de landbouw, bosbouw 

en de gemeentelijke sector. Het dealernetwerk van STEYR biedt een optimale begeleiding van de klant ter plaatse. 

 

STEYR is een merk van CNH Industrial N.V., een toonaangevende wereldwijde fabrikant van investeringsgoederen, die 

beursgenoteerd is op de beurs van New York (NYSE: CNHI) en Italië Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Meer 

informatie over CNH Industrial vindt u online onder www.cnhindustrial.com. 

 

Afdruk gratis, om een kwitantie vragen! 

 
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met: 

 

Cecilia Rathje 

Tel.: +43 7435 500 634 

 

Public Relations Officer 

Europe, Middle East & Africa 

Brand Communication 

Case IH & Steyr 

 

E-mail: cecilia.rathje@cnhind.com 

www.steyr-traktoren.com  
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