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Koneita eläinten ruokintaan, rehun korjuuseen ja lietteen levitykseen

AGRONIC-tuotesarja
Agronic Oy on kahden 
kokeneen konemiehen 
maatalousteknikko 
Erkki Kivelän ja tuo-
tantotalousinsinööri 
Urpo Kurosen vuonna 
1993 perustama. 
Molemmat yrittäjät 
ovat viljelijäperheistä 
lähtöisin, joten heillä 
on taustanaan vankka 
maatalouskoneiden 
käytön tuntemus.
 
   Matti Värri

Agronic-maatalouskoneet val-
mistetaan Pohjois-Pohjanmaan 
Haapavedellä. Tuotteet jakautu-
vat kolmeen tuoteryhmään: ruo-
kinta-, rehunkorjuu- ja lietteen-
levityskoneet. Ruokintakoneis-
sa päätuotteet ovat paalisilppurit 
ja rehunjakovaunut, joissa myös 
ajettavat mallit, rehunkorjuuko-
neissa käärijät ja paalainkääri-
jät sekä lietekoneissa lietevaunut, 
letkulevittimet ja multaimet.

Tuotteet suunnitellaan itse, Ur-
po Kuronen kantaa asiasta päävas-
tuun. Ennen markkinoille tuon-
tia uusi kone testataan vähintään 
käyttökauden kestävässä koeajos-
sa. Käyttöominaisuuksia ja -kestä-
vyyttä testaavat luotetut koneura-
koitsijat, joilta saadaan myös pa-
lautetta tuotekehitystä varten.

Kauppa käy
Kotimaassa kauppa on pääosin 
käynyt edellisten vuosien tapaan ja 
on eräissä koneryhmät jopa kasva-
nut. Samoin vientikauppa on jat-
kunut totutulla sykkeellä, kerro-
taan Agronicistä.

”Yrityksen taloudellinen asema 
on hyvä. Jokaisena toimintavuote-
na olemme tehneet plusmerkkisen 
tilinpäätöksen”, Erkki Kivelä toteaa. 
”Vuoden 2009 liikevaihto oli 8 
milj. euroa, ja taloudellinen tulos, 

     Lietteenlevitysvaunuista  jo 70 % myydään koneurakoitsijoille.

Harri Laitila viimeistelee Aust-
raliaan lähtevää käärijäsarjaa.

Asentaja Reijo Honkala ko-
koaa Midi -maissipaalaimen 
pöytää. Tämän viiden kappa-
leen nollasarjan kaikki koneet 
menivät Hollantiin ja sieltä osa 
niistä Saksaan ja Belgiaan.

Agronic -paalainkäärijä on norjalaisen Orkel Combi -paalaimen ja suomalaisen Agronic -paalainkäärimen 
muodostama koneyksikkö.
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lamasta huolimatta nousi, jälleen 
budjetoidulle tasolle.” Työntekijä-
määrä yrityksessä vaihtelee tuotan-
tosesonkien mukaan. Kevättalvella 
henkilökunnan määrä saattaa olla 
yli 50, mutta hiljaisella kesäkaudel-
la riittää 35.

Kansainvälistä toimintaa
Tuotannosta 40 % menee vien-
tiin. Tärkeimmät vientimaat ovat 
Norja ja Australia. Muut merkit-
tävät vientimaat ovat Hollanti, 
Baltian maat, Sveitsi ja Etelä-Ko-
rea. Kussakin vientimaassa on ko-
neille maahantuoja ja sillä paikal-
linen jälleenmyyjäverkosto.

Norjan osalta kauppaa käydään 
molempiin suuntiin, paalainkää-
rijöissään Agronic käyttää norja-
laisen konevalmistaja Orkel AS:n 
valmistamia paalaimia. Niihin li-
sätään Suomessa käärijälaite, hyd-
rauliikka ja ohjauselektroniikkaa. 
Vastaavasti Orkel toimii valmiiden 
paalainkäärijöiden sekä Agronicin 
muun tuotannon maahantuojana 
Norjassa. Vienti- ja tuontikaupas-
ta vastaa Erkki Kivelä.

Tuotannossa käytettävä teräs-
levy tuodaan useista EU-maasta, 
samoin hydrauliikka, moottorit, 
kulmavaihteet ja laakerit. Koti-
maista alkuperää ovat tuotannos-
sa putket ja renkaat. Yksittäisiä ko-
neyksiköitä yritys valmistaa noin 
400 kpl/vuosi.

Tuotteet ja varaosat 
Agrimarketista
Kotimaassa koneiden myynnin 
hoitaa Agrimarket. Jokaisen ko-
neen kauppaan sisältyy käyttö-
opastus ja hankalien tilanteiden 
varalle on järjestetty puhelinpäi-
vystys. Huolto- ja korjausvastuu 
on jaettu Agronicin ja Agrimar-
ketin kesken. Varaosia voi nou-
taa Agrimarketin suuremmista 
pisteistä ja suoraan valmistajalta, 
myös viikonloppuisin.   
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