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ã Pulverimaalausta Kutnon tehtaalla hoiti sekä 
robotti että varmistuksena hankaliin paikkoihin 
pulveria ruiskuttava ihminen.

Pienillä nostolaitesovitteisilla kylvökoneilla 
tuntuu olevan kysyntää niin Puolassa kuin 
muuallakin entisen itäblokin alueella.

ã Jukon johtaja Esko Martikaisen mukaan Kivikarhuja on maailmalla 
kaikkiaan parisen tuhatta kappaletta. Kongskildelle siirtymisen jäl-
keen koneiden myynti on noussut mukavasti.

ã Aiemmin tämän tyyliset komponentit hankittiin yhteistyö-
yrityksiltä. Nyt uudistetulla Kutnon tehtaalla työstön hoitaa 
automaattikone alusta loppuun.

YRITYS

Viime syyskuussa Kongskilde In-
dustries vihki Puolan Kutnon teh-
taansa uudistuksen ja laajennuk-
sen. Investointi oli mittava, sillä 
rahaa on huvennut reilun kolmen 
vuoden aikana 12,2 miljoonaa eu-
roa.

EU:n tukema investointi
Rahasta puolet on tullut EU:n ra-
kennerahastosta. Nyt hanke on 
valmis ja tehdas on uudistettu lä-
pikotaisin ja tilaa katon alla on 
nyt hitusen alle kolme hehtaaria.

Uudelle tehtaalle on siirret-
ty tuotantoa suomalaisen Jukon 
tehtaan lisäksi Tanskasta, Saksas-
ta ja Espanjasta. Kongskilde In-
dustriesin toimitusjohtaja Anette 
Ilsøe ja emoyhtiö DLG:n toimi-
tusjohtaja Asbjørn Børsting esit-
telivät avajaisissa DLG:n ja Kong-
skilden tulevaisuuden visioita ja 
painopistealueita. Venäjä tuntui 
oleva kiinnostuksen kohteiden 
ykkönen, mutta myös Afrikka 
mainittiin useampaan otteeseen. 
Suomea visioissa ei mainittu.

Koneiden tilauskannassa tun-
tuu olevan tervettä kasvua eten-
kin Puolassa, sillä parin viime 
vuoden aikana kasvu on ollut 25-
30 prosenttia. Uudet investoinnit 
mahdollistavat myös pienempien 

Kongskilde kasvaa 
Puolassa

Kongskilde Industries

ã Henkilöt vasemmalta: Kongskilden Kutnon tehtaan johtaja Dariusz 
Błaszczyk, Kongskilden toimitusjohtaja Anette Ilsøe, DLG:n toimitusjoh-
taja Asbjørn Børsting ja Kutnon kaupunginjohtaja Krzysztof Spryszynski 
leikkaavat nauhaa uuden tehtaan vihkiäisissä.

ã

Koska Puola on katolinen maa, tehtaan vihkimistä ilman paikallista 
pastoria ei voi kuvitellakaan.

Tanskalaisen DLG-osuuskunnan 
omistama Kongskilde Industries 
laajentaa Puolan Kutnossa. Suo-
malaisen Jukon oston jälkeen 
Kongskilde on kasvanut rivakkaa 
kyytiä ja muitakin agribisneksessä 
mukana olevia yrityksiä on päätynyt tanskalais-
ten viljelijöiden omistaman yrityksen hoteisiin. 
Viimeisin isompi kauppa lienee edellisvuonna 
tehty JF-Stollin osto.  

   Visa Vilkuna

valmistussarjojen tekemisen, jol-
loin joustavuus lisääntyy ja asiak-
kaiden tarpeita voidaan ripeäm-

min tyydyttää. Kutnon tehtaalla 
valmistetaan 22:ta erilaista työko-
netta. Mukana on Jukon Kivikar-
hu, jota markkinoidaan muualla 
maailmalla Kongskide Stonebea-
rina.

Kasvu jatkuu
Kongskildellä on työntekijöitä oli 
listoilla1100 ja emoyhtiö DLG:llä 
yli 5200. DLG:n liikevaihto oli vii-
me vuonna 5,6 miljardia euroa. 
Puolan lisäksi Kongskildellä on 
tehtaat Ruotsissa, Tanskassa, Sak-
sassa ja Pohjois-Amerikassa. Suu-
rin tuoteryhmä on maanmuok-
kauslaitteet, myös nurmityöko-
neet, seosrehuvaunut sekä pape-
ri- ja muoviteollisuuden pneu-
maattiset järjestelmät ovat tärkei-
tä ryhmiä.

Työt Mynämäellä entisillä Ju-
kon tehtailla eivät ole tyystin py-
sähtyneet. Työntekijöiden perus-
tama osuuskunta Ruuvi ja Ratas 
jatkaa töitä päästyään hiljattain 
sopimukseen Kongskilden kanssa. 
Osuuskuntapohjalta toimiva ko-
nepaja on melkoisen harvinainen, 
mutta sen perustamiskynnys ei ole 
turhan korkea.  

Reilut kymmenen Jukon entistä 
työntekijää valmistaa nyt peruna-
koneita ja varaosia sekä tekee me-
tallialan alihankintatöitä. Osuus-
kunta osti käyttönsä mittavan 
määrän Jukolta jääneitä koneita. 
Kongskilde hyötyy taatusti uudes-
ta yrityksestä, sillä sopimuksella 
on jälkimarkkinointi turvattu. Eli 
varaosapalvelu toimii niin kuin 
sen pitääkin. 


