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INFORMACJA PRASOWA 
 

Kverneland Group i Kubota Corporation wchodzą na rozwijający 
się rynek mechanicznych pielników poprzez przejęcie 
francuskiego producenta BC Technique znanego jako Phenix 
Agrosystem 

  
1 luty 2023, Klepp - Norwegia 
 
31 stycznia 2023 roku Grupa Kverneland podpisała umowę nabycia 100% udziałów w 
firmie BC Technique S.A.S. (Francja), wiodącego producenta kultywatorów 
międzyrzędowych, pielników rotacyjnych, interfejsów prowadzących i bron zębowych, 
które są dystrybuowane pod marką Phenix Agrosystem. Produkty te, jak i oferowane 
rozwiązania bardzo dobrze komponują się z ideą  zrównoważonego rolnictwa i umożliwiają 
klientom osiąganie wydajnej, dokładnej i spójnej uprawy oraz kontroli chwastów.    
 
Pan Yasukazu Kamada (Prezes i Dyrektor Generalny Kverneland Group) z przyjemnością 
potwierdza, że produkty Phenix Agrosystem jeszcze bardziej wzmacniają strategiczne 
zaangażowanie Kverneland Group i Kubota w dostarczaniu zrównoważonych metod 
uprawy roli. Pan Kamada: "Istnieją synergie w łączeniu systemów produktów i rozwiązań 
tych dwóch firm, a tym samym również cenne korzyści dla partnerów dystrybucyjnych i 
rolników."   
 
Ponadto pan Kamada podkreśla, że partnerzy dystrybucyjni i klienci Phenix Agrosystem 
są ważnym aktywem i potwierdza kontynuację marki Phenix z jej dystrybucją. Równolegle, 
produkty będą wprowadzane w sieciach dystrybucji Kverneland i Kubota. 

  
 

Obecny właściciel Phenix Agrosystem, Pan Mathias Bounon i jego zespół, kontynuują 
działalność w firmie BC Technique, aby wspierać proces transformacji. Pan Bounon: 
''Kubota i Kverneland Group podzielają tą samą wizję i strategię rozwoju co Phenix 
Agrosystem. Widzimy wielkie możliwości i synergię w staniu się częścią tej Grupy. 
Wzmocni to obecność produktów Phenix na całym świecie, wspierając przyjazne 

środowisku praktyki rolnicze, czyniąc rolnictwo bardziej zrównoważonym i zdrowszym.'' 
*** 
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O firmie Kubota 
Kubota, wiodący producent sprzętu rolniczego i budowlanego, urządzeń do pielęgnacji terenów 
zielonych oraz silników przemysłowych od 1890 roku, podjął wyzwania związane z rozwiązywaniem 
globalnych problemów, dostarczając rozwiązania w postaci szerokiej gamy produktów, technologii i 
usług w obszarach żywności, wody i środowiska, które są niezbędne w naszym codziennym życiu. 
W obszarze inteligentnego rolnictwa, które przyciąga uwagę w ostatnich latach, Kubota 
przyspieszyła rozwój biznesu skupiając się na ultra oszczędności pracy opartej na automatyzacji i 
osiągnięciu precyzyjnego rolnictwa poprzez wykorzystanie danych. Z globalną siedzibą w Osace w 
Japonii, biurami w ponad 120 krajach i ponad 43 000 pracowników w Ameryce Północnej, Europie i 
Azji, Kubota osiągnęła obroty w wysokości 20 miliardów dolarów w 2021 roku. Odwiedź stronę 
www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / Poznaj Hub rozwiązań Grupy Kubota: https://kubota-
group.eu 
 

O firmie Kverneland Group  
Kverneland Group jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i 
dystrybucją maszyn rolniczych oraz usługami. Silny nacisk na innowacyjność pozwala nam 
oferować unikalną i szeroką gamę produktów o wysokiej jakości. Kverneland Group oferuje szeroki 
pakiet produktów skierowanych do profesjonalnej społeczności rolniczej, obejmujący obszary 
przygotowania gleby, siewu, sprzętu do produkcji pasz i bel, rozrzucania, opryskiwania oraz 
rozwiązań elektronicznych dla ciągników i maszyn rolniczych. Więcej informacji na temat 
Kverneland Group można znaleźć na stronie internetowej www.kvernelandgroup.com  
 

O firmie BC Technique 
Firma BCT jest światowym pionierem w rozwoju i produkcji zaawansowanych rozwiązań 
mechanicznego pielenia z wiodącą pozycją we Francji. Firma jest szczególnie silna w segmencie 
high-end rynku i rozszerzyła swoją działalność o pełną gamę dla klientów, wykorzystując 
kultywatory międzyrzędowe, brony zębowe i pielniki rotacyjne. Wysoka jakość i wydajność jest 
głównym celem firmy, co daje jej przewagę nad konkurencją. Odwiedź: https://phenixagrosystem.fr/ 

- - KONIEC - - 

 Panowie Kamada i Bounon podpisali 31.01.2023 oficjalną umowę sprzedaży udziałów 
pomiędzy Grupą Kverneland a BC Technique, Phenix Agrosystem  
 

 Portfolio produktów Phenix będzie dostępne w marce Kverneland, z przodu 
kultywator międzyrzędowy Onyx, a z tyłu pielnik rotacyjny Helios. 

 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o 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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