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PERSBERICHT 
 
 

Kverneland Group en Kubota Corporation betreden de groeiende 
markt van mechanische onkruidbestrijding door de overname van de 
Franse fabrikant BC Technique beter bekend als Phenix Agrosystem   
 
1 Februari 2023, Klepp - Noorwegen 
 
Op 31 januari 2023 heeft Kverneland Group een overeenkomst getekend voor de overname van 
100% van de aandelen van BC Technique S.A.S. (Frankrijk), een toonaangevende producent van 
schoffelmachines, roterende wiedeggen, camera gestuurde sideshift-bokken en wiedeggen, die 
onder het merk Phenix Agrosystem worden geleverd. Deze producten en oplossingen zijn 
toegesneden op de toekomst van duurzame landbouw en stellen de gebruikers in staat een 
efficiënte, nauwkeurige en consistente teelt en onkruidbestrijding te realiseren.   
 
De heer Yasukazu Kamada (President en CEO van Kverneland Group) is verheugd te bevestigen 
dat de producten van Phenix Agrosystem de strategische doelen van Kverneland Group en 
Kubota om duurzame akkerbouwmethodes aan te bieden verder versterken door de toevoeging 
van deze belangrijke productportefeuille. De heer Kamada: "Er zijn synergiën te behalen in het 
samenvoegen van de producten en oplossingen van deze twee bedrijven, en daarmee ook 
waardevolle voordelen voor onze dealers en klanten."   
 
Bovendien zegt de heer Kamada dat de huidige dealers en klanten van Phenix Agrosystem een 
waardevolle bron van kennis zijn, en hij bevestigt de voortzetting van het merk Phenix en de 
distributie ervan. Tegelijkertijd zullen de producten worden geïntroduceerd onder het merk 
Kverneland en Kubota in de bijbehorende dealernetwerken. 

 

 
De huidige eigenaar van Phenix Agrosystem, de heer Mathias Bounon en zijn team, blijven in 
het bedrijf BC Technique om de overgang te ondersteunen. 
De heer Bounon: "Kubota en Kverneland Group delen dezelfde visie en ontwikkelingsstrategie 
als Phenix Agrosystem. Wij zien grote mogelijkheden en synergiën om deel uit te maken van 
deze organisatie. Het zal de aanwezigheid van Phenix-producten over de hele wereld 
versterken, milieuvriendelijke landbouwmethoden ondersteunen en de landbouw duurzamer en 
gezonder maken.'' 

*** 
 
Aantal karakters inclusief spaties: 2.10 
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Over Kubota 
 
Kubota, een toonaangevende fabrikant van landbouw- en bouwmachines, grondverzetmachines en 
industriële motoren sinds 1890, is de uitdaging aangegaan om wereldwijde problemen op te lossen door 
oplossingen te bieden met een grote verscheidenheid aan producten, technologieën en diensten op het 
gebied van voedsel, water en milieu, die essentieel zijn voor ons dagelijks leven. Op het gebied van 
slimme landbouw, dat de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken, heeft Kubota de 
bedrijfsontwikkeling versneld door zich te richten op ultra arbeidsbesparing op basis van automatisering 
en het bereiken van precisielandbouw door het gebruik van data. Met het wereldwijde hoofdkantoor in 
Osaka, Japan, kantoren in meer dan 120 landen en meer dan 43.000 werknemers in Noord-Amerika, 
Europa en Azië, had Kubota in 2021 een omzet van 20 miljard dollar. Bezoek www.kubota-global.net / 
www.kubota-eu.com / Verken de Kubota Group Solutions Hub: https://kubota-group.eu 
 

Over Kverneland Group  
 
Kverneland Group is een toonaangevend internationaal bedrijf dat landbouwwerktuigen, elektronische 
oplossingen en digitale services ontwikkelt, produceert en distribueert. Productiviteit, efficiëntie en 
duurzaamheid zijn drie belangrijke principes in de hedendaagse landbouw, die ons elke dag aanzetten tot 
het voortdurend ontwikkelen van onze landbouwwerktuigen. Kverneland Group biedt een innovatief 
assortiment grond- en zaaimachines, voeder- en balenmachines, strooi- en spuitapparatuur, elektronische 
oplossingen en digitale services voor landbouwtractoren en -werktuigen. Voor meer informatie over 
Kverneland Group. Bezoek: https://nl.kvernelandgroup.com/ 
 

Over BC Technique 
 
BCT is een wereldwijde pionier in de ontwikkeling en productie van geavanceerde mechanische 
onkruidbestrijding met een leidende positie in Frankrijk. Het bedrijf is vooral sterk in het topsegment van 
de markt en heeft zich uitgebreid tot een volledig gamma voor de klanten, met inter-row schoffelmachines, 
wiedeggen en roterende schoffels. Hoge kwaliteit en prestaties staan centraal bij BCT, waardoor het een 
concurrentievoordeel heeft. Bezoek: https://phenixagrosystem.fr/en/accueil-english/ 
 

 
- - EINDE - - 

 

 De heer Kamada en de heer Bounon ondertekenen 31.01.2023 de officiële koopovereenkomst 
van aandelen tussen Kverneland Group en BC Technique, Phenix Agrosystem.  
 

 Het Phenix-productassortiment zal beschikbaar zijn onder het merk 

Kverneland, vooraan de tussen de rij schoffel Onyx en achteraan de roterende schoffel Helios. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:: 
 
Lars Stapel – Product Manager Smart Farming 
Lars.stapel@kvernelandgroup.com   
 
 
Gilian van Essen – Marketing Manager 
gilian.van.essen@kvernelandgroup.com  

https://nl.kvernelandgroup.com/
https://phenixagrosystem.fr/en/accueil-english/
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Kverneland Group on Social Media 
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Kverneland Group 

 

http://www.facebook.com/KvernelandGroup
https://www.facebook.com/www.vicon.eu/
http://twitter.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
https://www.instagram.com/kverneland_ien/
https://www.instagram.com/kverneland_ien/
https://www.instagram.com/vicon_ien/
https://www.instagram.com/vicon_ien/
https://www.linkedin.com/company/kverneland-group/

