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PRESSEMELDING 
 

Kverneland Group blir 140 år i 2019 
 
19. desember 2018: Stavanger, Norge 
 
Fra 1. januar 2019, vil Kverneland Group starte feiring av 140 år som internasjonal 
leverandør av landbruksmaskiner, systemer og tjenester.  
 
Kverneland-gruppens historie dateres tilbake til 1879 da grunnleggeren Ole Gabriel 
Kverneland bygde sin smie på Kvernaland, 25 kilometer utenfor Stavanger, Norge. 
Selskapet var på den tiden kjent som "O.G. Kvernelands Fabrik ", og produserte ljåer. Fra 
1879 utviklet selskapet og spesialiserte seg på hesteploger og harver. 
 
Over flere tiår har Kverneland Group utvidet seg betydelig gjennom flere oppkjøp av en 
rekke produsenter av landbruksredskaper. I dag selges maskinene under de kjente 
merkene Kverneland og Vicon. I tillegg har Kverneland Group et sterkt fokus på å utvikle 
og tilby bærekraftige, og smarte løsninger til presisjons landbruk. 
 Mer informasjon om Kvernelands historie er tilgjengelig online: 
https://no.kvernelandgroup.com/Om-oss/Kort-om-Kverneland-Group/Historie 
 
140 års jubileet vil bli feiret globalt på flere arenaer gjennom 2019, både internt og 
eksternt, i samarbeid med Kverneland-forhandlere og distribusjonspartnere over hele 
verden. Merkedagen vil også være et sentralt element i Kverneland-gruppens 
tilstedeværelse på de store internasjonale showene SIMA, Paris, 24. til 28. februar 2019 
og Agritechnica, Hannover 10. til 16. november 2019. 
 
For flere Kverneland aktiviteter rundt jubileet, følg #kverneland140years på Facebook og 
#kvernelandgroup140years  på Twitter.  
 
Kverneland Group (Kverneland AS) er et ledende internasjonalt selskap som utvikler, 
produserer og distribuerer landbruksmaskiner og tjenester. Sterk fokus på innovasjon gjør 
at vi kan tilby en unik og bred produktserie med høy kvalitet. Kverneland Group tilbyr en 
omfattende pakke med systemer og løsninger til det profesjonelle landbruket. Tilbudet 
omfatter jordbearbeiding, såing, fôr, gras og balleutstyr, spredning og sprøyting. For mer 
informasjon om Kverneland Group besøk www.kvernelandgroup.com 
 

*** 
- - SLUTT - - 

For mer informasjon vennligst kontakt:  
Marieke Maris,  
Marketing Director, Group Marketing and Sales Area  
Marieke.Maris@kvernelandgroup.com 
Mobile: +31 642630406 
 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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