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Kverneland Group kontynuuje inwestycje  

 
 

5 styczeń  2018, Klepp, Norwegia 
 
Kverneland Group inwestuje w przyszło ść fabryki pługów i dokonuje zakupu firmy  
Øksnevad Eiendom AS, do której nale żą budynki i przyległe tereny. Cena zakupu 
to 40 milinów Euro.  

 
Firma Kverneland Group jest bardzo zadowolona z zakupu firmy Øksnevad Eiendom 
AS.  
  
Pan Dai Watanabe, Prezes firmy Kverneland Group, podkreśla, że to kolejny 
strategiczny krok , po tym, jak w ostatnich latach dokonano już istotnych inwestycji w 
fabryce, podnosząc znacznie automatyzację i wydajność produkcji. Ponadto Pan 
Watanabe wskazuje na kolejne ważne  korzyści z tego zakupu, umożliwiające 
zgrupowanie wszystkich działań w jednym miejscu, w tym centrum R&D ze stacją testów 
i laboratorium metalurgicznym, które poprzednio było oddalone o 5 km. Pan Dai 
Watanabe zaznacza, że to krok milowy na drodze wzmocnienia firmy Kverneland jako 
wiodącego, światowego producenta pługów. 
 
Koncern Kubota Group, kolejny raz wzmocnił  firmę Kverneland Group, oraz jej zdolności do 
wzrostu i osiągnięcia wiodącej pozycji dostawcy osprzętu rolniczego na całym świecie.  
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W 2012 koncern Kubota przejął Kverneland Group i od tego czasu,  głównym strategicznym 
celem pozostaje zwiększenie efektywności i wydajności, poprzez korzystanie z wiedzy i 
doświadczeń firmy Kubota a także  znanej japońskiej filozofii procesu i metod produkcji. 
  
Ponadto, Kubota dokonało już wielu inwestycji w infrastrukturę, sprzęt jak i środki produkcji a 
ostatni zakup to kolejny przykład ambicji i zaangażowania.  
 
  

*** 
 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  
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Dodatkowe informacje mo żna uzyska ć od: 
 
Dai Watanabe  
CEO and President  
Phone: +31 252 66 2244 
 
Arild Gjerde 
Executive Vice President, Sales & Marketing   
Phone: +47 91 54 48 45  
arild.gjerde@kvernelandgroup.com  
 
Magne Svendsen 
Managing Director 
Kverneland Group Operations Norway 
Phone: +47 90 82 66 33  
magne.svendsen@kvernelandgroup.com  
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