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CIĄGNIKI MARKI STEYR WKROCZYŁY NA RYNEK 

LITEWSKI 

 

Premiera rolniczej marki premium z Grupy CNH Industrial na Litwie. Firma SV Technika dostawcą 

wysokiej jakości produktów dla branży rolniczej i firm specjalistycznych, indywidualnych rozwiązań                

i usług serwisowych na profesjonalnym poziomie dla klientów marki STEYR. 

  

St. Valentin, 01.09.2020 

 

Pierwszy raz od założenia firmy w 1947 r. ciągniki austriackiej marki STEYR są oferowane dla klientów 

z branży rolniczej i firm świadczących usługi komunalne na Litwie. Wybór firmy SV Technika jako 

litewskiego importera i dystrybutora produktów marki STEYR sprawił, że rolnicy i firmy usługowe mogą 

wybierać z pełnej gamy modeli marki o mocy od 58 do 300 KM.   

 

Założona w 2007 r. firma SV Technika jest prowadzona przez równorzędnych partnerów - Vygandas’a 

Dicmonas’a, sprawującego funkcję prezesa, i Mindaugas’a Urmonas’a, dyrektora sprzedaży. Swoją 

działalność rozpoczęła, oferując serwisowanie maszyn głównych globalnych marek, a na kolejnym 

etapie swego rozwoju prowadziła sprzedaż maszyn używanych, aby w kolejnych latach stać się 

franczyzobiorcą przy sprzedaży nowych maszyn. 

 

Firma posiada dwie główne lokalizacje. W położonym 114 km na zachód od Wilna Kownie znajduje 

się centralny punkt sprzedaży maszyn, części zamiennych i serwisowania, natomiast w położnych 

dalej na zachód Telszach prowadzona jest sprzedaż maszyn i części zamiennych. W obu lokalizacjach 

pracuje 35 osób, a w kolejnych latach planowany jest wzrost zatrudnienia.  

 

Jakość i innowacje 

 

Ciągniki marki STEYR pojawiły się na rynku w 1947 r. W 1996 r. firma stała się częścią Case 

Corporation, która w 1999 r. została nabyta przez Fiata i marka STEYR stała się częścią Grupy CNH 

(później CNH Industrial). Marka zachowała swoją niezależność w ramach Grupy i jest renomowanym 

dostawcą wysokiej jakości i innowacyjnych maszyn. Wśród ostatnich wyróżnień można wymienić tytuł 

„Maszyny Roku 2018”, którym został wyróżniony ciągnik STEYR Profi z ośmiostopniową 

półautomatyczną przekładnią Powershift S-Control 8.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy na przyszłość 

 

Peter Friis, dyrektor handlowym marki STEYR w Europie, jest przekonany, że współpraca z firmą SV 

Technika pomoże marce szybko zadomowić się na konkurencyjnym litewskim rynku.  

 

„To młoda, lecz solidna firma, która może poszczycić się wyśmienitym poziomem serwisu i wsparcia 

klientów. Jestem pewien, że dzięki niej rolnicy i firmy usługowe na Litwie poznają zalety maszyn marki 

STEYR.”    

 

Vygandas Dicmonas postrzega podpisanie umowy z marką STEYR jako naturalny krok w rozwoju 

firmy SV Technika. „Pokładam duże zaufanie w produktach marki STEYR i wraz z moimi kolegami        

z przyjemnością podejmiemy wysiłki, aby maszyny tej marki stały się nieodłączną częścią litewskiego 

krajobrazu.” 

 

*** 

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

traktoren.com    

 

STEYR od ponad 70 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 

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 branży dóbr inwestycyjnych, notowanego 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. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

Menadżer ds. Public Relations i komunikacji cyfrowej na Europę w STEYR 

E-mail: esther.gilli@cnhind.com  
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