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Kverneland Group och Kubota Corporation går in i den växande 
marknaden för mekanisk ogräsbekämpning genom att förvärva 

den franska tillverkaren BC Technique, känd som  
Phenix Agrosystem.   

 
1 februari 2023, Norrköping 
 
Den 31 januari 2023 har Kverneland Group undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % 
av aktierna i BC Technique S.A.S. Company (Frankrike), en ledande tillverkare av 
radrensare, rotorharvar, styrningsgränssnitt och pinnharvar, som distribueras under 
varumärket Phenix Agrosystem. Dessa produkter och lösningar är väl lämpade för 
framtidens hållbara jordbruk och gör det möjligt för kunderna att uppnå effektiv, noggrann 
och konsistent bearbetning och ogräsbekämpning.   
 
Yasukazu Kamada (VD och koncernchef för Kverneland Group) är glad att kunna bekräfta 
att Phenix Agrosystem-produkterna ytterligare stärker Kverneland Groups och Kubotas 
strategiska åtagande att tillhandahålla hållbara jordbearbetningsmetoder genom att lägga 
till denna viktiga produktportfölj. Kamada: “Det finns synergieffekter i att sammanföra 
produktsystem och lösningar från dessa två företag, och därmed också värdefulla fördelar 
för distributionspartnerna och jordbrukarna.”   
 
Vidare säger Kamada att Phenix Agrosystems distributionspartner och kunder är en viktig 
tillgång, och han bekräftar att Phenix varumärke och dess distribution kommer att fortsätta. 
Parallellt kommer produkterna att introduceras under varumärkena och 
distributionsnätverken Kverneland och Kubota. 

 

  
 
Den nuvarande ägaren av Phenix Agrosystem, Mathias Bounon och hans team, fortsätter i 
BC Technique-företaget för att stödja övergången. 
Bounon: ''Kubota och Kverneland Group delar samma vision och utvecklingsstrategi som 
Phenix Agrosystem. Vi ser stora möjligheter och synergier i att bli en del av denna grupp. 
Det kommer att stärka Phenix-produkternas närvaro över hela världen, stödja miljövänliga 
jordbruksmetoder och göra jordbruket mer hållbart.'' 

*** 
 
Antal tecken inklusive blanksteg: 1.914 
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Om Kubota 
 
Kubota, en ledande tillverkare av jordbruks- och byggutrustning, markskötselutrustning och 
industrimotorer sedan 1890, har tagit sig an utmaningen att lösa globala problem genom att 
tillhandahålla lösningar med ett brett utbud av produkter, teknik och tjänster inom områdena mat, 
vatten och miljö, som är viktiga för vårt dagliga liv. Inom området smart jordbruk, som har väckt 
uppmärksamhet under de senaste åren, har Kubota påskyndat affärsutvecklingen med fokus på 
ultraarbetsbesparing baserad på automatisering och uppnåendet av precisionsjordbruk genom 
användning av data. Med sitt globala huvudkontor i Osaka, Japan, kontor i mer än 120 länder och 
mer än 43 000 anställda i Nordamerika, Europa och Asien hade Kubota en omsättning på 20 
miljarder dollar 2021. Besök www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / Utforska Kubota Group 
Solutions Hub: https://kubota-group.eu. 
 

Om Kverneland Group  
 
Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar 
jordbruksredskap, elektroniska lösningar och digitala tjänster. Produktivitet, effektivitet och 
hållbarhet är tre viktiga principer i dagens jordbruk som driver oss varje dag att ständigt utveckla vår 
teknik för jordbruksredskap. Kverneland Group erbjuder ett innovativt sortiment av jord- och 
såutrustning, foder- och balutrustning, spridning, sprutning, elektroniska lösningar och digitala 
jordbrukstjänster för jordbrukstraktorer och redskap. För mer information om Kverneland Group. 
Besök: www.kvernelandgroup.com  

 
Om BC Technique 
 
BCT har varit en global pionjär inom utveckling och tillverkning av avancerade mekaniska 
ogräsbekämpningslösningar med ledande ställning i Frankrike. Företaget är särskilt starkt i den 
premiumdelen av marknaden och har expanderat till ett komplett sortiment för kunderna, med hjälp 
av radrensare, pinnharvar och jordfräsar. Hög kvalitet och prestanda är en av företagets 
kärnpunkter, vilket ger dem en konkurrensfördel. Besök: https://phenixagrosystem.fr/ 
 

 
- - SLUT - - 

 

Kamada och Bounon undertecknade 31.01.2023 det officiella avtalet om köp av aktier 
mellan Kverneland Group och BC Technique, Phenix Agrosystem 
 

 Phenix produktportfölj kommer att finnas tillgänglig under varumärket 
Kverneland, i fronten den radrensaren Onyx och den rotorharven Helios i ryggen. 
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För mer information, kontakta: 
 
Mats Tykesson, Verkställande Direktör Kverneland Group Skandinavien 
Mats.Tykesson@kvernelandgroup.com 
Tel: 0706-821766 
 
Andreas Soneryd, Marknadskoordinator Kverneland Group Sverige 
Andreas.Soneryd@kvernelandgroup.com 
Tel: 0705-672949 
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