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INFORMACJA PRASOWA   
 
 
 

Great Plains Manufacturing Inc. oraz Kverneland Group wkraczają w 
kolejny etap współdziałania i postanawiają, że sprzedaż i dystrybucja 

produktów Great Plains w Europie Zachodniej, na Węgrzech i w Polsce  
będzie się odbywała poprzez firmy handlowe firmy Kverneland. 

  
 

Czerwiec 2017, Klepp, Norwegia 
  
Dwie siostrzane firmy tj.  Kverneland Group oraz Great Plains przechodzą do kolejnego etapu 
współpracy, dającego wymierne korzyści klientom i firmom dystrybucyjnym, poprzez  wzmocnienie 
oferty produktowej  oraz  bardziej ścisłą współpracę m.in. w zakresie R&D. Obie firmy łącznie,  
mają zarówno globalny zasięg, jak i znaczne środki  zapewniające klientom wydajne i efektywne 
rozwiązania do uprawy gleby na najwyższym światowym poziomie. 
 
W Europie Zachodniej, w Polsce i na Węgrzech, sprzedaż produktów Great Plains zostanie 
zintegrowana z dystrybucją maszyn Kverneland  wzbogacając ofertę handlową dla klientów i 
partnerów handlowych. W związku z tym, klienci i partnerzy firmy Great Plains otrzymają 
znaczne wsparcie handlowe i serwisowe. Włączając produkty Great Plains do oferty,  firma 
Kverneland wzbogaci swoją ofertę maszyn uprawowych. 
 
To będzie stopniowy proces, dlatego też , o ile nie będzie dodatkowych informacji, obecni 
dystrybutorzy i klienci firmy Great Plains, będą działali na dotychczasowych zasadach. Zarówno 
dealerzy jak i użytkownicy maszyn zostaną, odpowiednio wcześnie, poinformowani o przyszłych 
zmianach w zakresie sprzedaży i serwisu. 
  
Pan Dai Watanabe, Prezes i  CEO firmy  Kverneland Group wyraził swoje zadowolenie z postępu 
w zakresie współpracy obu firm. Pan Watanabe jest także przekonany, że integracja Great Plains 
z firmą Kverneland Group będzie miała wymierne korzyści dla użytkowników i partnerów 
handlowych a ponadto wzmocni to pozycję firmy jako dostawcy inteligentnych i efektywnych 
rozwiązań dla Rolnictwa.  
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*** 
 
 

 
Kverneland Group (Kverneland AS) jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się produkcją 
i dystrybucją maszyn i usług dla rolnictwa. Duży nacisk na innowacje umożliwia nam oferowanie 
unikalnej i szerokiej gamy produktów o wysokiej jakości. Kverneland Group oferuje także szeroki 
zestaw systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnictwa. Nasza oferta to maszyny do 
kultywacji, siewu, uprawy zielonek, pras, rozsiewaczy nawozów oraz opryskiwaczy. Więcej 
informacji na stronie internetowej Kverneland Group  www.kvernelandgroup.com  
 
 
Great Plains Manufacturing, Inc. 
Firma Great Plains Manufacturing została założona w 1976 roku  przez p.  Roy Applequist.Obecnie 
zatrudnia ponad 1300 osób.W jej skłąd wchodzi pięć oddziałów : Great Plains Ag, produkujący maszyny 
m.in. do kultywacji i siewu, Land Pride, produkujący m.in. kosiarki, rototillery; Great Plains International, 
zajmujący się dystrybucją  na całym świecie, Great Plains Trucking, zajmujący się transportem oraz Great 
Plains Acceptance Corporation zajmujący się finansowaniem. Główna siedziba mieści się w Salina, 
Kansas.Więcej informacji na stronie www.greatplainsmfg.com 
 
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać od : 
 
 
Dai Watanabe     Linda Salem  
CEO & President, Kverneland Group   President, Great Plains Manufacturing, Inc.   
Phone: +47 51 42 90 00    Phone: +1-785-823-3276 
E-Mail: contact@kvernelandgroup.com  E-Mail: linda.salem@greatplainsmfg.com 
 
 
Arild Gjerde 
Executive Vice President, Sales & Marketing   
Kverneland Group  
Phone: +47 91 54 48 45  
E-Mail: arild.gjerde@kvernelandgroup.com  
 
 
 
 


