In 1864 werd STEYR opgericht. In dat jaar startte Josef Werndl met zijn wapenfabriek in Steyr,
waar 30 jaar later ook fietsen zouden worden geproduceerd.
In 1915 verlaat de eerste STEYR-tractor de fabriek en een jaar later de eerste STEYR-auto.
In 1889 wordt in Graz Puch & Comp. opgericht, dat al snel een succesvolle producent van fietsen,
bromfietsen en auto‘s wordt.
In 1899 ontstaat Austro-Daimler, dat auto’s, bussen en vrachtwagens begint te produceren aan
het begin van de vorige eeuw.
Deze drie bedrijven met een lange traditie gaan samen in 1934 en vormen zo STEYR-DAIMLERPUCH AG, een grote economische speler op de Oostenrijkse markt.
In het kader van de moderne bedrijfsontwikkeling worden in 1990 de verschillende afdelingen
onafhankelijk om zo sterke, nieuwe structuren te creëren.
In 1996 wordt STEYR Landmaschinentechnik AG overgenomen door Case Corporation, een van
de toonaangevende tractorproducenten in de wereld, en omgedoopt in CASE STEYR
Landmaschinentechnik.
Sinds de fusie van Case Corp. en New Holland tot CNH in november 1999, behoort het merk
STEYR tot de grootste producenten van landbouwmachines in de wereld.
2010 - Introductie CVT ecotech-serie met een milieuvriendelijkere en krachtigere
motortechnologie.
1947

1950
Aanvang van de
serieproductie van Steyrtractoren met het model
180. Deze tractor met
watergekoelde
tweecilinderdieselmotor
produceert 26 pk en
wordt samen met de
eerste Steyrdieselvrachtwagen
vervaardigd volgens een
modulair systeem.

Steyr-tractoren worden
uitgerust met een
hydraulische
hefinrichting die
eventueel ook achteraf
kan worden
gemonteerd. Deze
hefinrichting van Steyr
vult het gat van de toen
nog ontbrekende
standaard voor het
aankoppelen van
werktuigen.

1952-1955
1949
Het productgamma
wordt uitgebreid in de
lagere vermogensklasse:
de 15 pk sterke Steyreencilinder ziet het
daglicht.
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In het jaar 1952 werd het
programma uitgebreid met
een 4-cilindermachine. De
driecilindervariant werd in
1955 toegevoegd.
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De Plus Serie Steyr ziet
het levenslicht, voor het
eerst uitgerust met
geteste beveiliging voor
de bestuurder.

1960-1962
Voorstelling van de
jubileumserie. Deze serie
bevat talrijke baanbrekende
STEYR-ideeën: efficiënt
draaiende dieselmotoren,
een
groepen/omkeerschakeling,
een in beide richtingen
draaiende rijafhankelijke
aftakas die ook kan worden
gebruikt voor het
aandrijven van stationaire
werktuigen en een
motoraftakas met
snelheden van 540 en
1.000 t/min., een planetaire
achteras en
bedieningshydraulica.
Bovendien zijn alle
jubileumtractoren
ontworpen voor het gebruik
van een voorlader.

1976
Uitbreiding van het
productgamma tot 140
pk. De Steyr 1400 was
de eerste trekker met
turbo, powershift en
een transmissie
gebaseerd op
wetenschappelijk
onderzoek. De 1400
serie wordt
gekenmerkt door
centrale
vierwielaandrijving,
evenwijdige voor en
achteras en een
geluidsarme cabine.

1979
De Plus-serie wordt
vervangen door de serie
80. Alle Steyr-modellen
van 48 tot 140 pk
worden met een
platformcabine
geleverd.

1964
Nu komen de eerste
STEYR-tractor met
vierwielaan-drijving en
de STEYRopraapwagens op de
markt.

1980
1966
Ergonomische stoelen
behoren voortaan tot de
standaarduitrusting.

Een nieuw
spectaculair product:
de krachtige Steyr
8300. Dit nieuwe
concept voor grote
bedrijven produceert
280 pk, is licht,
waardoor hij de
ondergrond intact
laat, en brengt het
motorvermogen via
aftakassen over naar
de werktuigen. De
machine kan in beide
rijrichtingen worden
gebruikt.

Ab 1967
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1982

1988
Steyr stelt nieuwe
platformtractoren voor
met zijn revolutionaire
Optistopvierwielremsysteem

De tweede
generatie van het
digitale dashboard
schakelt ook
automatisch de
powershift-groep in.
Bovendien maakt
een wijziging in de
transmissie het
mogelijk om alle
grote tractoren te
leveren met
omkeerinrichting.

.
1989

1983

Na vele jaren testen,
worden alle Steyrtractoren nu
standaard geleverd
met
biodieselcompatibel
e motoren.

Gebruik van
moderne smalspooren boomgaardtractoren.

1990
1986
De grotere
modellen zijn nu
uitgerust met Steyr
EHR en Steyr
Informat. EHR is het
enige volledig
elektronische
gestuurde systeem
voor hefinrichtingen,
dat is uitgerust met
een proportionele
regeling en
elektromagnetisch
regelbare
regelventielen,
terwijl Informat een
informatiesysteem
voor de bestuurder
is, dat het
brandstofverbruik
met tot 20 %
reduceert, en
tevens een
tijdbesparende
werkmodus
mogelijk maakt.

Steyr voorziet de
comfortserie van
extra
geluidsisolatie: zo
ontstaan uiterst
stille tractoren.

1992
Steyr introduceert
de serie 900. Deze
serie wordt
gekenmerkt door
veel
aftakasvermogen en
een hoog comfort, is
breed inzetbaar en
heeft een uitstekend
rendement.

1987
Steyr introduceert de
eerste tractor die minder
dan 200 g/kWh verbruikt.
Dit succes is toe te
schrijven aan het nieuwe
HPCEverbrandingsproces..
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1993

2003
Voorstelling van de
serie 9000 (nieuwe
grote tractoren en
nieuwe 4-cilinders).
De ‘Steyr 8300’tractor wordt verder
ontwikkeld tot de
Steyr Powertract
(320 pk) met
omkeerinrichting.

1994
De eerste aftakas
met vier snelheden
(390, 540, 750 en
1000 t/min.), ideaal
bij vele soorten
werkzaamheden
Introductie van de
‘Steyr Multitrac’serie, tractoren die
eenvoudig
frontwerktuigen
laten aankoppelen,
voor de eerste keer
met een
fronthefinrichting op
de voorste rijas en
EGE (elektronische
lastregeling van het
werktuig).

De nieuwe generatie
CVT tractoren zijn
voorzien van een
electronische
brandstofpomp met
vermogens van137 tot
192 PK.Om het
gebruikersgemak te
verhogen biedt Steyr
Easy Tronic aan, dit
kopakkermanagment
systeem kan tot 30
functies opslaan.
Presentatie van de
Steyr Profi reeks. Deze
serie kenmerkt zich
met een krachtige
motor en de
mogelijkheid om affabriek een SV
voorlader te monteren.

1995
Uitbreiding van M-Tracserie, hiermee wordt het
gat gedicht tussen 100
en 150 pk.

1999
De motor en de continu
variabele transmissie
worden automatisch
lastafhankelijk
gestuurd via een CANbus-systeem en
eenvoudig bediend met
de Multicrontroller II of
het rijpedaal.
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