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Hankkija aloittaa Norcar-pienkuormainten myynnin 1.3.2023 
 

Hankkija ja suomalainen perheyhtiö Norcar Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti 
Hankkija aloittaa Norcar-pienkuormainten myynnin Suomessa maaliskuun alusta alkaen. Yhteistyön 
tavoitteena on vahvistaa Norcar-pienkuormaimen asemaa kotimaan markkinoilla. Norcar-pienkuormaimet 
valmistetaan yhtiön Uudenkaarlepyyn tehtaalla. Pienkuormainten laatu ja ominaisuudet yhdistettynä 
Hankkijan laajaan palveluverkostoon luovat hyvät edellytykset erinomaiselle asiakaspalvelulle.   

-Olemme erittäin tyytyväisiä aloittamaan yhteistyön Hankkija Oy:n kanssa. Olemme viime vuosien aikana 
kasvaneet tasaiseen tahtiin ja näemme suurta kasvupotentiaalia Suomen markkinoilla. Hankkijan kokemus, 
tietotaito ja kattava myyntiverkosto ovat meille täydellinen ratkaisu Suomen markkinoilla, sanoo Norcarin 
myyntijohtaja Jimmy Lindén. 

Hankkijan hankintajohtaja Mika Kyyhkynen odottaa paljon uudelta yhteistyöltä. 

– Hankkija Oy saa Norcarin myötä myyntivalikoimaansa erittäin laadukkaat pienkuormaimet, joiden 
räätälöitävyys on omaa luokkaansa. Laajasta mallistosta löytyy kilpailukykyinen ratkaisu jokaiseen 
asiakastarpeeseen. Kattava mallisto Norcar-pienkuormaimia tulee koeajettavaksi Hankkijan konekeskuksiin 
kevään 2023 aikana.   

 

Lisätietoja:  

Mika Kyyhkynen, Hankkija Oy, hankintajohtaja, mika.kyyhkynen@hankkija.fi, p. 010 76 83015  

Jimmy Lindén, Norcar Oy, myyntijohtaja, jimmy.linden@norcar.com, p. 050 550 7404 

 

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen 
valmistaja. Hankkijalla on 54 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa. 

Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, 
hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1000 työntekijää 
ja yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 958 miljoonaa euroa. 

 
Norcar Ab valmistaa Norcar-tavaramerkillä pienkuormaimia. Yhtiössä on noin 50 työntekijää ja liikevaihto vuonna 
2022 oli 14,5 miljoonaa euroa. 
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Hankkija inleder försäljning av Norcar minilastare den 1 mars 2023 

Hankkija och det finska familjeföretaget Norcar Oy har tecknat ett samarbetsavtal, enligt vilket 
Hankkija börjar sälja Norcar minilastare i Finland från och med den första mars. Norcar minilastare 
tillverkas vid fabriken i Nykarleby och målet med samarbetet är att stärka positionen för Norcar 
minilastare på den inhemska marknaden. Kvaliteten och egenskaperna hos Norcars minilastare i 
kombination med Hankkijas omfattande servicenätverk skapar goda förutsättningar för en 
utmärkt kundbetjäning. 

-Vi är väldigt nöjda över att kunna inleda samarbetet med Hankkija Oy. Under de senaste åren har 
vi haft en stadig tillväxt och ser en stor tillväxtpotential i Finland. Med Hankkijas erfarenhet, know-
how och heltäckande försäljningsnätverk får vi en perfekt lösning för den finska marknaden, säger 
Norcars försäljningsdirektör Jimmy Lindén. 

Mika Kyyhkynen, Inköpsdirektör på Hankkija, har höga förväntningar inför det nya samarbetet. 

-Med Norcar kommer Hankkija Oy kunna erbjuda mycket högkvalitativa minilastare i sitt 
försäljningssortiment, vars anpassningsbarhet är i en egen klass för sig. Norcars breda 
modellutbud har en konkurrenskraftig lösning för varje kundbehov. Ett omfattande antal Norcar 
minilastare kommer att finnas tillgängliga för provkörning på Hankkijas maskincenter under våren 
2023.   

 

Mera information: 

Mika Kyyhkynen, Hankkija Oy, Inköpsdirektör, mika.kyyhkynen@hankkija.fi, tfn 010 76 83015  

Jimmy Lindén, Norcar Ab, försäljningsdirektör, jimmy.linden@norcar.com,  tel. +358 50 550 7404  

 

Hankkija Oy är Finlands ledande butikskedja inom jordbruk och maskiner. Hankkija koncernens omsättning år 2021 var 
821 miljoner euro. Hankkija har idag 54 butiker runtom i Finland och en nätbutik med branschens bredaste utbud.   

Hankkija är även butiken för aktiva hobbyutövare. Butikerna har ett omfattande utbud av produkter för trädgård, 
hästar, husdjur, skog-, och jaktprodukter. Hankkija har idag över 1000 anställda och omsättningen för 2022 var 958 
miljoner euro.  

Norcar Ab tillverkar minilastare under varumärket Norcar och till dessa hörande redskap. Företaget har cirka 50 
anställda och omsättningen 2022 var 14,5 miljoner euro. 
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