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První fáze výstavby, která byla letos 
dokončena, se stihla v rekordně krát-
kém čase – za rok. Na parcele o ve-
likosti sedmnácti hektarů vyrostla 
stavba se zastřešenou plochou 6300 
čtverečných metrů. V závěru plánova-
né výstavby má mít nový závod stej-
nou plochu jako v sídle společnosti 
v Grieskirchenu. V rámci slavnostního 
otevření byl zároveň zahájen druhý 
stupeň výstavby továrny. Nová etapa 
znamená zdvojnásobení doposud po-
stavené zastřešené plochy za investi-
ce 45 milionů euro. V další nové hale 
má v budoucnosti fungovat lakování 

techniky Pöttinger metodou KTL (po-
norné lakování). Lakování probíhá bez 
používání rozpouštědel, a tedy šetrně 
k životnímu prostředí. Druhá nová 
hala pak bude ukrývat nejmodernější 
výrobní technologii na velké senážní 
a víceúčelové návěsy firmy Pöttinger.

S ohledem na přírodu
Při výstavbě nového závodu byla vel-
kým mottem udržitelnost. Ve velké 
míře se uplatnilo dřevo, zbytkové teplo 
z výrobních procesů se využívá pro pod-
lahové vytápění a celá řada opatření se 
zasluhuje o snížení spotřeby energie.

Vzhled závodu jej pomáhá začlenit do 
okolní přírody: před ním se nachází 
rozkvetlý pruh o ploše 6000 čtvereč-
ných metrů a park spolu se zalesněný-
mi plochami poskytují vhodné prostře-
dí pro odpočinek zaměstnanců. 
Moderní pojetí nového závodu je pa-
trné také na tom, jak velký důraz je 
kladen na ergonomii pracovišť. Mon-
táž lisů Impress a shrnovačů TOP 1251 
a 1403 odstartovala se šedesáti za-
městnanci, v budoucnu jich ale bude 
podstatně více. Po dokončení další 
haly bude možné nabídnout práci 
ještě dalším třiceti až čtyřiceti zaměst-
nancům, což je další pozitivní přínos 
továrny v hornorakouském regionu.

Individuální výbava
Přínos pocítí ale i zákazníci firmy 
Pöttinger. V průběhu výroby na no-
vých montážních linkách bude možné 
snadno reagovat na požadavky výba-
vy stroje u každé objednávky. Nové 
modely shrnovačů Top i lisů Impress 
nabízejí velký počet variant výbavy, 
kterou si každý zemědělec může při-
způsobit individuálním potřebám. 
Například montážní linka na shrnova-

če Top má tři stanoviště, na nichž se 
měsíčně vyrobí dvě stě velkých strojů 
o záběru 12,5 a 14 m. Produkce smě-
řuje k uživatelům do celého světa, 
jeden právě montovaný shrnovač byl 
určen pro zákazníka v USA.
U lisů Impress byla zajímavá prohlídka 
stanoviště, kde je každý lis po smonto-
vání podroben důkladnému prověření 
všech funkcí. Výrobní závod opouští až 
poté, co je jeho fungování zkontrolo-
váno. V průběhu krátké prezentace 
zástupci firmy Pöttinger informova-
li o tom, že pro následující sezónu 
chystají druhou generaci lisů Impress. 
S novým designem přijde i nové ozna-
čení Impress 3000 a mnoho inovací. 
Řízený sběrač bude mít šířku 2,3 m, 
pevná komora bude osazena 18 válci 
a bude dosahovat vyšší úrovně stlače-
ní, balíky bude možné vázat i do fólie, 
jejíž roli bude možné do přední části 
lisu snadno vložit bez poškození. Ne-
bude chybět ani senzor vlhkosti hmoty 
v komoře, čištění stlačeným vzduchem, 
osvětlení LED a další praktické vychy-
távky pro usnadnění práce.

Petr Beneš, foto autor

Čtvrtý výrobní závod firmy Pöttinger v obci St. Georgen již funguje 
naplno. Nyní slouží k výrobě svinovacích lisů a širokozáběrových 
rotorových shrnovačů, ale další fáze výstavby již byla zahájena. 
V budoucnu se tam budou vyrábět i senážní vozy

Na závěr výroby je každý lis Impress podroben důkladnému 
prověření všech funkcí

Montáž lisů Impress a shrnovačů TOP 1251 a 1403 odstartovala se 
šedesáti zaměstnanci, v budoucnu jich ale v nové továrně bude pracovat 
podstatně více. Ergonomie pracovišť je pojata skutečně velkoryse

St. GeorgenSt. Georgen

Čtvrtý výrobní závod v plném prouduČtvrtý výrobní závod v plném proudu
Firma Pöttinger se úspěšně rozvíjí. V polovině června 2021 otevřela 
svůj nový, v pořadí již čtvrtý výrobní závod v obci St. Georgen. Nyní 
tam již běží naplno výroba svinovacích lisů a širokozáběrových 
rotorových shrnovačů.


