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Львівські потужності «НФМ-Агро»  

 

2.11.2017 

 

2 листопада 2017 року в с. Дроговиж (Миколаївський р-н, Львівська обл.), 

біля перехрестя Стрийської траси і дороги на Комарно, компанія «НФМ-

Агро» відкрила новий дилерський центр Case IH. 

 

«Головне завдання нових потужностей (як усіх наших представництв та 

дилершипів Case IH) – це максимальне наближення ресурсів і технологій 

до сільгоспвиробників, що сприятиме ефективності їхніх господарств. Ми 

робимо все, щоб забезпечити максимально швидкий відгук на запити та 

побажання наших клієнтів», -- підкреслила під час офіційного відкриття 

генеральний директор «НФМ-Агро» Ольга Кривенко.    

 

Невід'ємною складовою нового дилерського центру є сервісна майстерня 

площею 70 м², яка призначена для проведення агрегатних ремонтів: 

мостів, двигунів, трансмісій тощо. У ній працюватиме 5 сервісних інженерів: 

один закріплений за майстернею, а решта – виїжджатиме до господарств 

на автомобілях, оснащених усім необхідним інструментарієм. 

 

У новому центрі поруч із сервісним відділенням розташований склад 

площею 110 м², який наповнений усіма найбільш затребуваними в регіоні 

запасними частинами. Зі слів Дениса Савельєва, доставка відсутньої 

рідкіснішої складової забезпечується у найкоротші терміни до складу 

дилершипа або прямо до господарства замовника.  

«Крім того, разом із нашими партнерами ми пропонуємо повний спектр 

фінансових послуг, починаючи з відтермінування платежу і закінчуючи 

кредитом та лізингом», -- зазначила Ольга Кривенко. 

 

 

Професіонали обирають техніку компанії Case IH, яка вже понад 175 років випускає продукцію для сільського 

господарства. Величезний асортимент тракторів, комбайнів і причіпного обладнання; всесвітня дилерська мережа 

висококласних фахівців, – ми робимо все для надання високоякісних послуг та постачання продуктивних рішень для 

досягнення ефективності, гідної 21-го століття. Щоб отримати більше інформації про товари та послуги компанії 

Case IH, відвідайте сайт www.caseih.com.  

 

http://www.caseih.com/


 

 

 

 

 

Case IH — це торгова марка компанії CNH Industrial N.V., світового лідера з виробництва техніки. Її акції 

котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та Електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI) 

(Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana). Щоб отримати більше інформації про компанію CNH Industrial, 

відвідайте сайт www.cnhindustrial.com. 
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Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, звертайтеся за наступними 

контактними даними: 

Інна Сабол 

Тел.:+38 050 382 31 41  

E-mail: inna.sabol@caseih.com  

www.caseih.com/ua 
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