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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A Kverneland Group és a Kubota Corporation a Phenix 
Agrosystem néven ismert francia gyártó, a BC Technique 

felvásárlásával belép a mechanikus gyomírtás eszközeinek 
növekvő piacára 

  
2023. február 1. Klepp - Norvégia 
 
2023. január 31-én a Kverneland Gorup megállapodást írt alá a BC Technique S.A.S. 
vállalat (Franciaország) részvényeinek 100%-os megvásárlásáról, amely a sorközművelő 
kultivátorok, rotációs kapák, irányító interfészek egyik vezető gyártója és termékeit a 
Phenix Agrosystem márkanév alatt forgalmazza. Ezek a termékek és megoldások jól 
illeszkednek a fenntartható gazdálkodás jövőjéhez, és lehetővé teszik az ügyfelek 
számára a hatékony, pontos és következetes talajművelést és gyomirtást.   
 
Yasukazu Kamada úr (a Kverneland Group elnök-vezérigazgatója) örömmel erősíti meg, 
hogy a Phenix Agrosystem termékei tovább erősítik a Kverneland Group és a Kubota 
stratégiai elkötelezettségét a fenntartható szántóföldi gazdálkodási módszerek biztosítása 
iránt, és ezzel a fontos termékportfólióval bővül a kínálat. Kamada úr: "A két vállalat 
termékeinek és megoldásainak egyesítésében szinergiák rejlenek, és ezáltal értékes 
előnyökkel járnak a forgalmazó partnerek és a gazdálkodók számára is." 
 
Továbbá Kamada úr elmondta, hogy a Phenix Agrosystem forgalmazó partnerei és 
ügyfelei fontos értéket jelentenek, és megerősíti a Phenix márka és a forgalmazás 
folytatását. Ezzel párhuzamosan a termékeket a Kverneland és a Kubota márkanév és 
forgalmazói hálózat alatt is bevezetik. 

 

  
 
A Phenix Agrosystem jelenlegi tulajdonosa, Mathias Bounon úr és csapata a BC 
Technique vállalatnál folytatja a munkát, hogy támogassa az átmenetet. 
Bounon úr: ''A Kubota és a Kverneland Group ugyanazt a jövőképet és fejlesztési 
stratégiát osztja, mint a Phenix Agrosystem. Nagyszerű lehetőségeket és szinergiákat 
látunk abban, hogy ennek a csoportnak a részévé válunk. Ez megerősíti a Phenix 
termékek jelenlétét az egész világon, támogatja a környezetbarát gazdálkodási 
gyakorlatokat, fenntarthatóbbá és egészségesebbé teszi a gazdálkodást.''. 
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A Kubotáról 
 

A Kubota, amely 1890 óta a mezőgazdasági és építőipari gépek, környezetápoló berendezések és 
ipari motorok vezető gyártója, a globális problémák megoldásának kihívásait vállalva a mindennapi 
életünkhöz nélkülözhetetlen élelmiszerek, víz és környezetvédelem területén sokféle termékkel, 
technológiával és szolgáltatással kínál megoldásokat. Az elmúlt években figyelmet kapott 
intelligens mezőgazdaság területén a Kubota felgyorsította az üzleti fejlődést, és az 
automatizáláson alapuló munkaerő megtakarításra, valamint az adatok felhasználásával a precíziós 
gazdálkodás elérésére összpontosít. A japán Oszakában található globális központjával, több mint 
120 országban működő irodáival és több mint 43 000 alkalmazottjával Észak-Amerikában, 
Európában és Ázsiában a Kubota 2021-ben 20 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Látogassa 
meg weblapjait: www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / Fedezze fel a Kubota Group 
Solutions Hub-ot: https://kubota-group.eu. 
 

A Kverneland Group-ról 
 

Kverneland Group egy vezető nemzetközi vállalat, amely mezőgazdasági gépeket, elektronikus 
megoldásokat és digitális szolgáltatásokat fejleszt, gyárt és értékesít. A termelékenység, a 
hatékonyság és a fenntarthatóság három fontos alapelv a mai mezőgazdaságban, amelyek nap, 
mint nap arra ösztönöznek minket, hogy folyamatosan fejlesszük mezőgazdasági munkagép 
technológiánkat. A Kverneland Group a talaj- és vetőgépek, fűkaszák, rendkezelők és bálázók, 
műtrágyaszórók és permetezőgépek, elektronikus megoldások és traktorokhoz és munkagépekhez 
digitális mezőgazdasági szolgáltatások innovatív termékeit kínálja. További információk a 
Kverneland Group-ról: www.kvernelandgroup.hu 
 

A BC Technique-ről 
 

A BCT a fejlett mechanikai gyomirtási megoldások fejlesztésének és gyártásának globális úttörője, 
Franciaországban vezető pozícióval. A vállalat különösen erős a piac felső szegmensében, és 
teljeskörűvé bővítette kínálatát a sorközművelő kultivátort, rotációs kapákat használó ügyfelek 
részére. A magas minőség és a teljesítmény a vállalat egyik fő fókusza, ami versenyelőnyt biztosít 
számukra. Látogassa meg weblapjukat: https://phenixagrosystem.fr/ 
 

- - VÉGE - - 

 Kamada úr és. Bounon úr 2023.01.31-én aláírta a hivatalos részvény átruházási 
szerződést a Kverneland Group és a  BC Technique, Phenix Agrosystem között. 
  

 A Phenix termékkínálata elérhető lesz a Kverneland márkanév alatt. Elöl az 
Onyx sorközművelő kultivátor és hátul a Helios rotációs kapa. 

 
További információk: 
 

Nagy-György János - Kverneland Group Hungária Kft. 
+36 56 527 010 
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