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PRESSEMELDING 
 
 

Kverneland Group og Kubota Corporation går inn i det voksende 
markedet for mekanisk ugrasbekjempelse ved oppkjøp av den 

franske produsenten BC Technique, kjent som Phenix 
Agrosystem  

  
1 februar 2023, Klepp - Norge 
 
Kverneland Group har den 31. januar 2023 signert en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene 
i BC Technique S.A.S. (Frankrike), en ledende produsent av radrenser, mekanisk jordløser 
og tindeharv, som distribueres under merket Phenix Agrosystem. Disse produktene og 
løsningene er godt tilpasset fremtiden for bærekraftig jordbruk, og gjør det mulig for 
kundene å oppnå effektiv, nøyaktig og konsistent dyrking og ugrasbekjempelse. 
 
Mr. Yasukazu Kamada (President og CEO i Kverneland Group) bekrefter at produktene til 
Phenix Agrosystem ytterligere styrker Kverneland Groups og Kubotas strategiske 
forpliktelse til å tilby bærekraftige jordbruksmetoder for dyrking ved å legge til denne 
viktige produktporteføljen. Mr. Kamada: "Det er synergier i å bringe produktsystemene og 
løsningene fra disse to selskapene sammen, og dermed også verdifulle fordeler for 
distribusjonspartnere og bønder." 
 
Videre sier Kamada at Phenix Agrosystem sine distribusjonspartnere og kunder er en 
viktig ressurs, og han bekrefter fortsettelsen av Phenix-merket og dens 
distribusjonsnettverk. Parallelt vil produktene introduseres under merkevarene Kverneland 
og Kubota, i deres distribusjonsnettverk. 

 

  
 
Nåværende eier av Phenix Agrosystem, Mr. Mathias Bounon og teamet hans, fortsetter i 
BC Technique-selskapet for å støtte overgangen. Mr. Bounon: ''Kubota og Kverneland 
Group deler samme visjon og utviklingsstrategi som Phenix Agrosystem. Vi ser store 
muligheter og synergier ved å bli en del av denne gruppen. Det vil styrke Phenix-
produktenes tilstedeværelse over hele verden, støtte miljøvennlig landbruk og gjøre 
landbruket mer bærekraftig.'' 

*** 
 
Antall tegn inkludert mellomrom: 1825 
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Om Kubota 
Kubota, en ledende produsent av landbruks- og anleggsutstyr, jordbearbeidingsutstyr og industrielle 
motorer siden 1890, har tatt på seg utfordringen med å løse globale problemer ved å levere 
løsninger med en stor variasjon av produkter, teknologier og tjenester innen områdene mat, vann 
og miljø, som er essensielle for vårt dagligliv. Innen området for smart landbruk, som har hatt økt 
oppmerksomhet over de siste årene, har Kubota akselerert forretningsutviklingen med fokus på 
arbeidsbesparelser gjennom automasjon og presisjonslandbruk gjennom bruk av data. Med sitt 
globale hovedkvarter i Osaka, Japan, kontor i mer enn 120 land og mer enn 43 000 ansatte i Nord 
Amerika, Europa og Asia, hadde Kubota en omsetning på $20 milliarder in 2021. Besøk 
www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com  / Utforsk Kubota Group Solutions Hub: https://kubota-
group.eu/en/ 

 

Om Kverneland Group  
Kverneland Group er et ledende internasjonalt selskap som utvikler, produserer og distribuerer 
landbruksredskaper, elektroniske løsninger og digitale tjenester. Produktivitet, effektivitet og 
bærekraft er 3 viktige prinsipper i dagens landbruk, som driver oss hver dag til kontinuerlig å utvikle 
vår teknologi i landbruket. Kverneland Group tilbyr en innovativ portefølje innen jordbearbeiding, 
gras, såing, kunstgjødselspredning, åkersprøyting, elektroniske løsninger og digitale gårdstjenester 
for traktorer og redskaper. For mer informasjon om Kverneland Group. Besøk: 
https://no.kvernelandgroup.com/   

 
Om BC Technique 
BCT har vært en global pioneer i utvikling og produksjon av avanserte løsninger for mekanisk 
ugrasbekjempelse, med en ledende posisjon i Frankrike. Selskapet er spesielt sterkt innen high-end 
segmentet og har utvidet til et komplett utvalg for kundene med bruk av radrenser, mekanisk 
jordløser og tindeharver. Høy kvalitet og ytelse er et kjernefokus for selskapet, som er med på å gi 
en konkurransefordel. Besøk: https://phenixagrosystem.fr/  
  

 
- - SLUTT - - 

 Mr. Kamada (Kverneland Group) og Mr. Bounon (BC Technique) signerte 31.01.2023 
avtale om aksjekjøp mellom Kverneland Group og BC Technique, Phenix Agrosystem 
 

 Phenix produkt portefølje vil være tilgjengelig i Kverneland merket, i den 
fremste raden, radrenseren Onyx og mekanisk jordløser Helios bakerst. 

 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
 

Lars Rotseth - Kverneland Group, EVP Arable System Division     
lars.rotseth@kvernelandgroup.com  
 

Arild Gjerde – Kverneland Group, EVP Sales & Marketing  
arild.gjerde@kvernelandgroup.com 
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