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Kulutusosia ja muuta tarpeellista maatalouteen

Toimitusjohtaja Nils Wretdalin 
mukaan tanskalaiset aluksi ihmet-
telivät ja hieman epäilivätkin Suo-
meen tuloa, sillä takana oli juuri 
tehty devalvaatio ja kotikutoisen 
laman hedelmiä vielä nautittiin. 
Tänä päivänä Grenellä on Poh-
joismaiden lisäksi toimintaa kai-
kissa Itämeren alueen valtioissa 
Venäjää myöten. 

Tarjontaa tarpeeseen
Pysyvä rako Suomen markkinoil-
ta tosiaan löytyi, sillä väkeä on pal-
kattu koko ajan lisää.  Tätä nykyä 
yhtiön palveluksessa on 13 vaki-
tuista ja pientä henkilöstömää-
rän nostoa ollaan suunnittele-
massa. Tuotepäällikkö Thomas 
Lindrothin mukaan valtaosalla 
Grenen työntekijöistä on maata-
loustausta. Moni on lisäksi opis-
kellut alaa yliopistotasolle saak-
ka. Tämä maatalouden tietotaito 
on verraton apu harjoitettaessa 
asiakastyytyväisyyteen tähtäävää 
maatalouden tarvike- ja varaosa-
kauppaa.

Kemiön saarella toimivan Suo-
men Grenen liikevaihto on reilun 
neljä miljoonaa euroa ja varastos-
sa on 32 000 tuotetta. Lindrothin 
mukaan erittäin harvoin tulee 
soitto, johon pitää sanoa ei-oo, 
sillä Tanskan konsernin 120 000 
tuotteen varastosta tavara löytyy 
suhteellisen nopeasti. 

Toimitusjohtaja Nils Wretdal 
kertoo Grenen keskittyvän jatkos-
sakin tiukasti maatalouden ympä-
rillä olevaan toimintaan. Monet 
yhtiön kilpailijoista ovat levittäy-
tyneet laajemman asiakaskunnan 
toivossa muille aloille. Grenellä on 
kuitenkin vahva usko siihen, että 
maatalous pysyy elinvoimaisena 
jatkossakin ja se tarvitsee laaduk-
kaita tarvikkeita ja varaosia. Kes-
kittyminen yhteen sektoriin antaa 
niin myyjille kuin ostajillekin var-
muutta toiminnan ammattimai-
suudesta. Maailmanmarkkinoi-
den heilahteluista ja muista syis-
tä tapahtuvaa markkinatilanteen 
heilahtelua ei kannata säikähtää. 
Wretdalin mukaan elämä ja busi-

Vuonna 1915 Skjernissä Tanskassa Christian C. Grenen perustama Gre-
ne Oy on alusta alkaen keskittynyt maanmuokkauskoneiden kulutusosien 
markkinointiin. Suomeen yhtiö tuli vuonna 1993, jolloin Nils Wretdal nä-
ki selvän markkinaraon suomalaisessa maataloustavarakaupassa ja aloitti 
edustuksen yhden miehen yhtiönä.

   Visa Vilkuna

Grenen valikoima 
on laaja

ã Kun äkeen piikki on  45 
millin levyinen, kärkikappa-
leen kiinnittämiseen tarvi-
taan pitempi pultti kuin  van-
han 32–millisen piikin kans-
sa. Pidempi pultti on vakio-
na Grenen myymässä pake-
tissa.

ã Peräkärryn ren-
gastöihin ei tahdo 
enää riittää aikaa, 
eikä se edes lyö 
taloudellisesti lei-
ville. Valmiit vara-
renkaat ovat aina 
vain suositumpia 
maataloudessa, 
tietää Thomas 
Lindroth.
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Tuotepäällikkö Thomas Lindroth 
Grene Oy:stä kertoo kolmisen 
vuotta yhtiön maahantuontiohjel-
massa ollutta Scharmülleriä myy-
dyn parikymmentä kokonaisuut-
ta. Jonkun verran menee pelkkiä 
kuulia, koska käyttöön hankitussa 
työkoneessa on ollut tehtaan asen-
tama kuppi valmiina. 

Yleensä rehuvaunu, paalaaja ja 
yksi traktori on pyhitetty tähän. 
Suoraan traktorin runkoon pul-
tattavia kuulakytkimiä ei ole men-
nyt. Normaali, vaihdettava kouk-
ku/kuula on suosittu, koska tällöin 
traktoria voidaan käyttää muiden-
kin peräkärryjen vetämiseen. Esi-
merkiksi paalaajan voi ”lukita” yh-
teen traktoriin, mutta traktoria ei 
kannata ”lukita” yhteen työkonee-
seen.

Tarkat tekniset vaatimukset
Lindrothin mukaan valmistaja 
määrittelee kytkentälaitteen hy-
väksytyn staattisen pystykuor-
man. Asetuksen 274/2006, 6 py-
kälän mukaan tämä ei kuitenkaan 

muistaa lain kirjain, joka määrit-
telee suurimman mahdollisen kyt-
kentämassan traktorille, traktorin 
omapainon ja vaunun mahdollis-
ten jarrujen perusteella. ”Tee-se-
itse” kuula- ja lukituskappaletta 
on myös saatavana, mutta runko 
on hankittava muualta, joka taas 
aiheuttaa hankaluuksia. Todelli-
set hankaluudet alkavat vahingon 
satuttua, jos rikki mennyt osa on 
niin sanottu omavalmiste. 

Kun traktorin merkki, malli, 
vuosimalli ja vetolaitteen tyyppi-
kilven tiedot ovat Grenellä, loppu 
sujuukin sukkelaan. Tyyppikilven 
tiedot ovat avainasemassa, sillä 
traktoreissa on useiden eri valmis-
tajien toisistaan poikkeavia veto-
laitteita. Näillä tiedoilla päästään 
tarkistamaan, löytyykö luettelosta 
hyväksyntää kyseiselle traktori/ve-
tolaite -yhdistelmälle. 

Laaja valikoima
Thomas Lindrothin kokemuksen 
mukaan eurooppalaisella hyväk-
synnällä olevia kuulakytkentä-

laitteita saa lähes kaikkiin trakto-
reihin. Tämä on ymmärrettävää, 
sillä kuulakytkentä on muualla 
Euroopassa huomattavasti ylei-
sempi kuin meillä. Viimekesäinen 
yritys opetti, että poikkeuksiakin 
toki löytyy.  Esimerkiksi kolmi-
akselisen kärryn vaatimaa pakko-
ohjauskuulaa ei saa hyväksyttynä 
Fendtiin, todennäköinen syy tä-
hän on, että traktorinvalmistaja ei 
anna tähän lupaa, tai että kytken-
nän tulee olla pultattava versio. 

Hinnoista Lindroth kertoo sen 
verran, että halvimmillaan kuula-
kytkimen saa alle tuhannen euron 
hintaan. Kallein hänen myymän-
sä kokonaisuus nousi 6500 euron 
paikkeille, jolloin koko hydrauli-
nen vetolaitteisto runkoineen, sy-
lintereineen ja kiskoineen oli vaih-
dettava kokonaan uuteen. Grenel-
lä on varastossa muutamia sarjo-
ja yleisimpiin traktorimalleihin, 
mutta yleensä tilaustyönä valmis-
tettavilla kytkimillä on 4–6 viik-
koa toimitusaika. 

saa ylittää kolmea tonnia. Kuula-
vetolaitteen direktiiviä ei ole vie-
lä EU:ssa hyväksytty. Kuitenkin 
direktiivi 89/173/ETY, jota on 
muutettu direktiivillä 2009/144/
EY mahdollistaa kuulavetolait-
teen käytön. Scharmüllerin kuu-
lavetolaitteilla on tyyppihyväk-
syntä olemassa olevien direktiivi-
en mukaan ja Itävaltalaisen TÜV:n 
EN ISO 9001:2008 hyväksyntä. 
Lindrothin mukaan eurooppalai-
nen testaus ja hyväksyntä riittävät. 
Tämähän on oikeastaan yksi EU:n 
perusperiaate. Tämän perusteel-
la myös AKE hyväksyy kuulave-
tolaitteen käytön Suomessa. Val-
taosa kytkimistä on ollut kolmen 
tonnin pystykuorman sallivia ko-
konaisuuksia, mutta myynnissä 
on toki 2,5 tonnin kuulakytkimiä. 
Työkoneen kuppeja on kahta mal-
lia, joko 20 tai 32 tonnin kytken-
tämassa. Kupit ovat samanhintai-
sia, vain kiinnityslevy suurenee ja 
tästä syystä Lindroth on suositel-
lut aina järeämpää mallia asiak-
kailleen. Tässä kohtaa tulee myös 

Kuulakytkimiä eurooppalaisella 
hyväksynnällä

nes ovat aaltoilua kaikilla toimi-
aloilla ja se kuuluu asiaan.

Ammattilaiset kumppaneina
Myynnissä olevista kulutusosis-
ta puolet ostetaan suoraan ulko-
puolisilta ja toinen puoli Tanskan 
pääkonttorin kautta. Maanmuok-
kauskoneiden osat, kuten piikit ja 
kärjet tulevat suoraan eurooppa-
laisilta valmistajilta, sillä niitä ei 
kannata kierrättää päämajan kaut-
ta.  Pienemmät nippelit ja nappe-
lit, kuten traktoreiden varaosat tu-
levat pääasiallisesti pääkonttorin 
kautta. Suoratoimitusten osuus on 
kasvanut ja kasvaa edelleen. 

Thomas Lindroth kertoo, et-
tä kaikki vaativammat ja moni-
mutkaisemmat tuotteet valmis-
tetaan Euroopassa. Ammattilai-
sille ei kannata tarjota kakkoslaa-
tua, mutta tämä näkyy väistämät-
tä myös hinnoissa. Hyvää kun ei 

tahdo saada halvalla. Työvaatteet 
ja yksinkertaiset tapit ja sokat ovat 
poikkeus. Näitä tulee Intiasta ja 
Kiinasta.  

Kulutusosat ovat edelleen Gre-
nellä ykkönen, mutta myyntiin 
tulee jatkuvasti varasosia ja tar-
vikkeita kaikkeen maatalouteen 
liittyvään ja miksei muuallekin. 
Pitkälti yli sata aktiivista jälleen-
myyjää kattavat lähes koko Suo-
men ja uusia partnereita on koko 
ajan tulossa lisää. Partnereilla on 
laajempi valikoima ja syvällisem-
pi asiantuntemus Grene tuotteis-
ta. Myynnissä lähdetään kunkin 
alueen tarpeista liikkeelle. Verkos-
ton kattavuus ja ammattimainen 
toiminta ovat ykkösenä, eikä niin-
kään se, minkä lipun alla jälleen-
myyjä toimii. Se on toimitusjoh-
taja Nils Wretdalin mukaan vilje-
lijän etu. 

ã Kultivaattoreiden piikkeihin saa useammanlaista kärkeä, jolloin 
muokkaus voidaan paremmin räätälöidä tarpeen mukaan.

ã Puhkeamaton kottikärryn pyörä on tämän kevään uutuuksia, 
näyttää toimitusjohtaja Nils Wretdal.
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