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Producent rozdrabniaczy z Salzburga kontynuuje ścieżkę rozwoju 

Aigner Stahlbau częścią grupy UNTHA 

 

UNTHA shredding technology, działający na rynku międzynarodowym producent technologii 

rozdrabniania premium z siedzibą w Kuchl koło Salzburga, kontynuuje obrany kurs ekspansji. Dzięki 

spółce Aigner Stahlbau Verkehrstechnik GmbH z Pöttelsdorf/Burgenland przedsiębiorstwo zyskało 

niezawodnego partnera na rynku zaopatrzenia.  

 

Alois Kitzberger, prezes firmy UNTHA shredding technology, cieszy się z zakupu: „W ostatnich latach bardzo się 

rozwinęliśmy, ale coraz częściej dochodziliśmy do granic możliwości naszego zakładu w Kuchl. Przejęcie firmy 

Aigner daje nam możliwość kontynuacji naszych planów rozwoju niezależnie od lokalnych warunków”. Ale to tylko 

jeden aspekt, który doprowadził do przejęcia wieloletniego dostawcy. „Szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat 

coraz wyraźniej widać, jak ważny dla sukcesu firmy jest sprawnie funkcjonujący łańcuch dostaw. Jeszcze przed 

kryzysem zaopatrzeniowym w wyniku pandemii koronawirusa zaczęliśmy przenosić strategiczne komponenty 

najważniejszych podzespołów z pobliskiej zagranicy do kraju. Między innymi dzięki temu UNTHA poradziła sobie 

z kryzysem”, wyjaśnia Alois Kitzberger. Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbach: dzięki wzrostowi 

obrotów do około 70 mln euro w minionym roku obrotowym UNTHA ustanowiła nowy rekord w 50-letniej historii 

przedsiębiorstwa.  

 

Wygrana obu stron 

UNTHA i Aigner Stahlbau Verkehrstechnik są od wielu lat partnerami biznesowymi. Przedsiębiorstwo 

z Burgenlandu specjalizujące się w konstrukcjach stalowych stanęło przed wyzwaniem, jakim był brak w rodzinie 

następcy, który mógłby przejąć firmę. Z tego powodu dotychczasowy właściciel Gerald Aigner zwrócił się do 

UNTHA z ofertą przejęcia. W zakładzie prefabrykowane są głównie wielkoseryjne komponenty maszyn, które 

następnie są dostarczane do Kuchl w celu końcowego montażu. „Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży bardzo 

ważne dla mnie osobiście było dalsze istnienie i rozwój zakładu w Pöttelsdorfie. Dzięki wieloletniej partnerskiej 

współpracy z UNTHA zostało to w 100 % zapewnione i dziś, po ośmiu miesiącach od przejęcia, mogę potwierdzić, 

że podjąłem właściwą decyzję. Prawdziwa wygrana obu stron połączona z rzetelnością”, wyjaśnia Gerald Aigner. 

 

Aigner Stahlbau Verkehrstechnik  

Firma została założona w 1990 roku, zatrudnia 45 osób i przetwarza około 1500 ton stali rocznie. Zakład 

w Pöttelsdorfie dysponuje powierzchnią 10 000 m² oraz nowo wybudowanymi halami produkcyjnymi o łącznej 

wielkości ok. 4000 m². 
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Oprócz produkcji części dla firmy UNTHA Aigner kontynuuje działalność w swoich dotychczasowych obszarach 

i obsługuje własną bazę klientów tak, jak wcześniej.  

 

UNTHA shredding technology 

50 lat niezawodności w technologii rozdrabniania 

Firma UNTHA shredding technology projektuje i produkuje dopasowane do potrzeb klienta niezawodne systemy 

rozdrabniające. Możliwości ich zastosowań są szerokie – od odzysku surowców wtórnych z przeznaczeniem do recyklingu 

przez przetwarzanie odpadów drzewnych i drewna z odzysku aż po przekształcanie odpadów na paliwa wtórne. W ten sposób 

firma wnosi istotny wkład w ochronę zasobów, zrównoważony recykling i redukcję odpadów. 

Firma UNTHA została założona w 1970 r. Jej główna siedziba znajduje się w Kuchl, niedaleko Salzburga. Firma zatrudnia 

około 300 wykwalifikowanych pracowników i jest reprezentowana przez globalną sieć sprzedaży w ponad 40 krajach na 

wszystkich kontynentach. Dzięki temu UNTHA jest jednym z najważniejszych producentów w rozwijającej się i przyszłościowej 

branży. 

 

Kontakt dla prasy: 

Petra Meirhofer 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365    

E-mail: petra.meirhofer@untha.com  

Internet: www.untha.com   
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