
Edelläkävijät kohtasivat - Hankkija ja Palms aloittavat yhteistyön
Hankkija Oy, Suomen johtava maatalouskauppa on tehnyt edustussopimuksen Euroopan johtavan puutavarakuormain- ja
metsäperävaunuvalmistaja Palmse Mehaanikakoda OÜ:n (tuotemerkki ”Palms”) kanssa. Edustussopimuksen myötä Hankkija ottaa vastuulleen
23.3.2016 alkaen Palms-puutavarakuormainten ja metsäperävaunujen maahantuonnin, jälleenmyynnin ja jälkimarkkinoinnin Suomessa.

Palms-puutavarakuormaimia ja -metsäperävaunuja myydään nyt tehdyn sopimuksen myötä kattavasti läpi Suomen Hankkijan yli
kahdessakymmenessä koneita myyvässä toimipisteessä. Hankkija Oy:n ja Suur-Seudun Osuuskaupan sekä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
edustussopimusten mukaisesti Palms-puutavarakuormaimia ja metsäperävaunuja myyvät Etelä-Pohjanmaalla Eepee Agri ja Suur-Seudun
alueella SSO Maatalous Oy.

Palms-puutavarakuormainten ja metsäperävaunujen jälkimarkkinointitoiminnoista vastaavat Hankkijan yli kaksikymmentä varaosapistettä
yhdessä Eepee Agrin ja SSO Maatalous Oy:n varaosapisteiden kanssa, Hankkijan neljä omaa huoltopistettä sekä yli 80 Hankkijan
sopimushuoltajaa kattavasti läpi Suomen.

Hankkija tulee esittelemään Palms-tuotteet suomalaisille asiakkaille kevään ja kesän aikana mm. Okra-näyttelyssä Oripäässä 6-9.7.,
FinnMetko näyttelyssä syyskuun alussa ja useissa asiakastapahtumissa Hankkijan toimipisteissä ympäri Suomen.

”Olemme iloisia saadessamme Euroopan johtavan puutavarakuormain- ja metsäperävaunuvalmistajan tuotteet edustukseemme Suomessa.
Ajoituksellisesti uusi tuote-edustus tulee hyvään saumaan metsätalouden merkityksen kasvaessa Suomessa mm. Metsä Groupin Äänekosken
biotuotetehdasinvestoinnin myötä. Uskomme Palms-tuotteiden osaltaan tukevan Hankkijan imagoa maatalousalan johtavana kauppana
Suomessa”, toteaa Hankkijan konekaupan johtaja Jari Nevalainen.

Palmse Mehaanikakoda OÜ on perheyritys, jonka intohimona on olla toimialansa paras yritys. Ensimmäinen Palms-puutavaranosturi valmistui
vuona 1995 ja nykyään Palms-tuotteita viedään yli 20 maahan. Suomessa Palms–puutavaranosturit ja -metsäperävaunut ovat olleet
myynnissä vuodesta 2007 lähtien. ”Tähän saakka meidän tuotteidemme myynti Suomessa on kehittynyt luonnollista rataa pitkin. Nyt on hyvä
hetki laajentaa Palms-tuotteiden saatavuutta ja palvelua Suomessa Hankkijan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kautta”, toteaa Palmse
Mehaanikoda Oü:n toimitusjohtaja ja omistaja Anti Puusepp.
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Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalouskauppa joka palvelee asiakkaitaan 52 myymälän, kahdeksan konekeskuksen, maatalouden
monipuolisimman verkkokaupan sekä kattavan asiantuntijamyyjä-verkoston kautta. Hankkija Oy:n palveluksessa työskentelee noin 800
työntekijää ja liikevaihto vuonna 2015 oli 818,7 milj.euroa. Hankkija tarjoaa maatalouden ammattilaisille kaikki maatalouden tuotanto-
panokset; siemenet, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, ammattipuutarhaviljelytarvikkeet, rehut, traktorit, leikkuupuimurit ja maataloustyökoneet,
varaosat, työkalut ja tarvikkeet sekä polttoaineet. Hankkijan koneliiketoiminta muodostuu toimialan johtavista kotimaisista ja ulkomaisista
tuote-edustuksista. Konemyynnistä vastaavat kahdeksan konekeskusta ja lähes kaksikymmentä koneita myyvää Hankkija-myymälää.
Hankkijan myymien tuotteiden jälkimarkkinointitoiminnoista vastaavat 24 varaosamyymälää, neljä omaa huoltopistettä sekä yli 80
sopimushuoltajaa kattavasti läpi koko maan.

Palmse Mehaanikakoda OÜ

Palmse Mehaanikakoda OÜ on Euroopan johtava puutavarakuormainten ja metsäperävaunujen valmistaja. Yhtiön ensimmäinen
puutavaranosturi valmistui vuonna 1995 jonka jälkeen Palmse Mehaanikakoda OÜ:sta on aktiivisen tuote- ja tuotannonkehityksen kautta
kehittynyt toimialan johtava valmistaja Virossa ja Euroopassa. Palmse Mehaanikakoda OÜ:n liikevaihto vuonna 2015 oli 19,5 milj. euroa ja
yhtiö työllistää 55 henkeä. Palmse Mehaanikakoda OÜ:llä on maahantuojat kaikissa merkittävissä metsämaissa Euroopassa ja yhtiö vie
tuotteitaan yli 20 maahan.


