Наприкінці травня неподалік Хмельницького відбулось відкриття нової регіональної філії
«Волинської Фондової Компанії», нового центру, який забезпечить аграріям регіону оперативний
та якісний сервіс, зручний доступ до широкого переліку запасних частин і, звичайно ж, до сучасної
техніки від світових виробників. ВФК – офіційний дистриб'ютор з продажу техніки Massey Ferguson
та Сhallenger у Хмельницькій області.

Н

овобудови ВФК добре видно з Вінницької траси
(близько 1 км від межі міста Хмельницький): це сучасний комплекс із солідних сервісних, складських та офісних
приміщень, а також двох виставкових майданчиків для техніки. 18 травня, щоб оцінити потужності ВФК, ознайомитись із
найновішими пропозиціями компанії, оглянути нові машини,
які вона пропонує, або ж просто привітати її з черговим досягненням, сюди приїхало близько п'ятдесяти аграріїв регіону.
«Вітаю вас на цій чарівній подільській землі, на цій невеликій частинці нашої ВФК. Це завжди чудово, коли починається щось нове, тож я радий, що цю мить ми розділяємо з
вами зараз, – звертається до присутніх аграріїв генеральний директор ВФК Олександр Спященко. – Сьогодні ми
стали ближчими до вас, аграріїв Хмельниччини, а, отже, й
швидшими. Тепер наша співпраця стане більш корисною,
комфортною та вигідною».
Але щоб співпраця дійсно була довготривалою й взаємовигідною, потрібна надійна сервісна служба, від якості та
оперативності роботи якої, здебільшого, й залежить став-
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лення сільгоспвиробників до компанії. І керівництво ВФК
це добре розуміє. Саме тому під час будівництва нових потужностей особлива увага була приділена сервісній майстерні. Площі цього приміщення достатньо, щоб інженери
могли одночасно повністю розібрати два трактори й провести їх капітальний ремонт. Окрема кімната виділена для
ремонту агрегатів: двигунів і трансмісій. Відповідне й оснащення: кран, телескопічний навантажувач, а також прес,
технологічне обладнання для діагностики та ремонту, сучасні інструменти тощо. На момент відкриття в хмельницькому центрі, крім регіонального керівника сервісної служби
Руслана Кравця, працює два сервісних спеціалісти. Але найближчим часом ремонтом та обслуговуванням сільгосптехніки займатимуться п’ять кваліфікованих фахівців: троє
працюватимуть на базі, а двоє – на виїздах.
«На сьогодні наша сервісна служба є однією з найдосвідченіших в Україні. В нас працює багато висококваліфікованих, спеціально навчених людей, які добре знають, як працювати з технікою, – наголошує заступник генерального
директора ВФК з питань післяпродажного обслуговування Валерій Дудар. – Невеликий приклад: буквально за
1,5 року, з моменту відкриття модернізованої майстерні в
Луцьку та нових потужностей у Житомирі, наші фахівці здійснили 68 капітальних ремонтів імпортних машин».
У новому комплексі ВФК поруч із сервісною майстернею
розташований склад запасних частин, асортимент якого –
широкий вибір найбільш затребуваних у регіоні деталей,
елементів і витратних матеріалів. Цікаво, що після замовлення аграрієм кожна одиниця позначається штрих-кодом,
в якому зашифрована інформація щодо замовника, терміну, місця,типу поставки тощо. Така система дозволяє оперативно знайти потрібну деталь, а також сприяє швидшому
оновленню асортименту на складі та уникненню конфліктних ситуацій. Загалом сьогодні на складах ВФК зберігаєть№ 3’2018
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ЩЕ БЛИЖЧЕ ДО КЛІЄНТА – ВФК ВІДКРИЛА
НОВИЙ ЦЕНТР НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

Сервісні майстерні, склад запчастин, сучасна техніка… –
під час заходу аграрії Хмельниччини оцінили інвестиції
ВФК у новий центр та й загалом свою подекуди багаторічну
співпрацю з компанією.
Олег Федорук, ФГ
«Маїс»:
Новий центр практично
знаходиться в нашому господарстві: поруч наші землі.
З ВФК ми співпрацюємо дуже давно: маємо від них і сівалки, і кормозаготівельну
техніку, і прес-підбирач, і
комбайни Massey Ferguson…
Ми дуже задоволені, що
вони є, що мають центр на
цьому місці. Тепер нам не
доведеться чекати запасних частин з Луцька чи з
Вінниці. І якщо вони тут, то
прийшли сюди надовго.
Бажаю вам гарних продажів, а головне – у свій поважний
25-річний вік лишатись справними та спритними.
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Олесь Оцалюк, ФГ «Фортуна Агро Д»:
Ми з ВФК працюємо з 2012 року. Тоді взяли в них
трактор, а згодом і розкидачі мінеральних добрив, і гноєрозкидач UNIA Tytan 20, а минулого року – соняшникову жниварку 9,6 м для комбайна Massey Ferguson. Зараз
з ВФК співпрацюємо, здебільшого, по запасних части-

Сергій Філюк, ТОВ
«Серединецьке»
(«Сварог Вест Груп»):
Сьогодні знакова подія
не лише для ВФК, а й для
всіх аграріїв Хмельниччини. Адже відкриття нового центру – це в першу
чергу вчасна й оперативна
допомога в нашій нелегкій
справі. Загалом корпорація «Сварог Вест Груп»
співпрацює з ВФК понад 10
років, за які придбала понад 50 одиниць техніки,
окремі моделі якої вже
встигли обновити. Так, наприклад, замість механічних розкидачів добрив ВФК поставила найсучасніші агрегати для диференційованого внесення живлення по картах полів, що відповідають сьогоднішнім вимогам. І всю
технічну підтримку ми отримуємо від ВФК. Ми раді відкриттю чергового центру, бажаємо ВФК подальшого розвитку, відкриття нових регіональних сервісних центрів і
плідної співпраці з аграріями.

43006, м. Луцьк, вул.Вахтангова,16
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у
межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua office@vfk.lutsk.ua
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ся близько 39 тис. позицій запасних частин для причіпної та
самохідної техніки.
Під час заходу на виставкових майданчиках було презентовано обладнання для обробітку ґрунту, внесення добрив, а також трактори: Massey Ferguson 8737 (номінальна
потужність 356 к. с.) , MF 7618 (165 к. с.), і цікава минулорічна новинка – MF 7724 (220 к. с.). Разом із тим, аграрії оглянули й MF T7 – зернозбиральний комбайн із поперечним розміщенням ротора. Але найбільше уваги до себе притягнув
представник нового покоління телескопічних навантажувачів
MF ТН 7035 (вантажопідйомність 3,5 т на висоту 7 м).
«Я вітаю вас у новій хмельницькій домівці нашого офіційного дистриб'ютора, – звертається до присутніх директор із продажу Massey Ferguson в Україні та Східній
Європі Юрій Войцехович. – Я дуже радий, що даний
центр – це те місце, де ми можемо показати вам максимум
наших можливостей. Погляньте: за вікном стоять потужні
трактори, продуктивний комбайн, новий навантажувач –
усе це сучасна й ефективна техніка, але це лише невелика
частина того, чим може забезпечити вас ВФК».

нах. Потрібну деталь вони
передають оперативно:
сьогодні замовив – завтра її доставлять. Я претензій не маю, навпаки –
вдячний, адже інколи давали відстрочку за платежами, виручали. Я задоволений тим, що відкрився новий центр ВФК: 70
км до нас, а відтак і запчастини приходитимуть
швидше, і обслуговування того ж Massey Ferguson
буде оперативнішим.

