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Köszöntő
A
születésnap
mindig
örömteli
esemény: öröm az
ünnepeltnek,
és
öröm mindazoknak,
akik
érzelmileg
közel állnak hozzá.
Így van ez nem csak
az emberek, hanem
a cégek, így a Spitzer
Silo Pécs Kft. esetében is,
amely annyi mindent adott
az elmúlt 25 év során az itt dolgozó
csapat tagjainak. Közéjük tartozom, hiszen én is ebben a
közösségben nőttem fel, s lettem lelkes fiatalból tapasztalt
kolléga.
A jó munkahely receptjéhez pontosan olyan munkatársak
kellenek, mint a mieink. Pontosan olyan vezetők,
tulajdonosok szükségeltetnek, mint az övéik. No és persze
elengedhetetlenek az olyan emberek, akik munkánkat
segítve – ha nem is látványos módon – meghatározó részesei
cégünk életének.
Szeretettel és megbecsüléssel gondolok jelenlegi és korábbi
fizikai, szellemi dolgozóinkra. Külön tisztelettel említem
cégvezető elődeim, Tóth László, Kohlmann Ferenc és Vértes
László nevét, valamint Vigh Miklóst, a pécsi Mezőgép Vállalat
igazgatóját, aki jelentős mértékben támogatta az átmenetet.
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki segített nekünk, hogy
hatékony és sikeres munkát végezhessünk, hálás vagyok
a kiváló kapcsolatot ápoló, németországi anyacégünknél
dolgozó kollégáinknak, különösképpen Michael Tsiapkinakis
úrnak. Természetesen meg kell emlékeznünk a cégalapítókról
is, akik a mai napig lehetővé teszik, hogy termelhetünk,
így biztosíthatjuk családjaink megélhetését: Bernd Spitzer,
Karl Heinz Spitzer, Udo Spitzer és a legújabb generációból
Eirik Spitzer urakról. Köszönettel tartozunk Spohn Antal
és Bertag Tamás művezetőknek a munkatársakkal való
kapcsolattartásért, valamint a termelés zökkenőmentessé
tételéért. A gyártás irányításáért felelős cégvezető társam,
Felde Roland nélkül pedig megállna nálunk az élet!

SPITZER SILO
PÉCS Kft.
H - 7634 Pécs

Tel: +36 72 55 23 80

Szentlőrinci út 15/3.

Fax: + 36 72 55 23 99

www.spitzer-silo.com

E-mail: pecs@spitzer-silo.hu

Megkülönböztetett módon és tisztelettel gondolunk azon
dolgozóinkra, barátainkra, Deák Ferencre és Mózer Andrásra,
akik már nem lehetnek köztünk.
A mi munkánk csapatmunka. Alapvető, hogy meglegyen
közöttünk az összhang, mindenki értse egy szemvillanásból,
hogy mit kell tennie a közös cél érdekében. Ám a csapat nem
csak a csapatszellemtől jó, hanem attól is, ha a tagjai különkülön is hivatott és avatott mesterei szakmájuknak.
A Spitzernél a generációk, mint egy öregedő fa évgyűrűi
követik egymást. Az elsők, a fa belseje, a tartást, a hagyományt,
a formát, a biztonságot adják. A legkülsőbbek, a maiak, a napi
életet, a nedvkeringést, a pezsgő életet biztosítják a fának.
Egyik sem lehet meg a másik nélkül.
Ha egy munkavállaló már ifjú éveiben, oktatása-nevelése,
azaz a mindennapjai folyamán megismeri munkahelyének
múltját, értékeit, hogy ezek nemcsak az elődöké, hanem
a sajátjai is, akkor biztosan tesz is majd érte, vigyáz rá,
és ő is büszkén mutatja az utódainak vagy a barátoknak,
ismerősöknek.
Formálódó
fiatalkori
személyiségét
elsősorban a többi ember támogató elismerése, elfogadása
és szeretete alakítja.
Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. Sokan
gondolunk büszkén a múltra és tisztelgünk az emlékek előtt,
amelyek a mi emlékeink, és amelyekből a közösség minden
tagja részesül. Ebből a közös tudásból, az élményekből és
érzésekből áll össze a történelmünk, a Spitzer Silo cégcsoport
történelme.
Azon kell továbbra is munkálkodnunk, amin eddig
is: a cégnél dolgozó kollégák otthon érezzék magukat.
Munkahelyükre egy csapatban játszva, közös jövőnk, hosszú
távú megélhetésünk alapjaként tekintsenek.
Hiszem, hogy P. Smith Oakwood gondolatai a következő 25
évben is valóra válnak a Spitzer Silo Pécs Kft.-nél:
„A siker azokhoz pártol,
akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte,
elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják
és elég erősek, hogy megtartsák.”
Várkonyi Zoltán
cégvezető

Impresszum
A Spitzer Silo Pécs Kft. alkalmi kiadványa
Kiadja: Spitzer Silo Pécs Kft., 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15/3.
Megjelent 2017. április 1-jén
Felelős kiadó: a kft. ügyvezetője
Szerkesztés, tördelés: Hangtárs Kft.
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67 éves tartályjármű-gyártási tapasztalat
a Spitzer Silonál
A nemzetközi tevékenységet kifejtő Spitzer Silo
vállalatcsoport
kimagasló
minőségű
tartályjárművek
fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Járműveink magas
használati értéke, évtizedekre visszatekintő műszaki knowhownk és átfogó szervizszolgáltatásaink évek óta piacvezető
pozíciót biztosítanak számunkra Európában.
A Spitzer Silo cégcsoport régi hagyományokra tekint vissza,
a családi vállalkozást 1872-ben alapította Johann Spitzer
Németországban, Elztal-Dallauban. A cég az első időkben
mezőgazdasági eszközök előállítására és értékesítésére
szakosodott.
A vállalat történetének fontos mérföldkövét jelentette az
1950-es esztendő: a cement és szóda szállítására szolgáló
legelső tartályjármű kifejlesztésével és legyártásával a
vállalat mindmáig úttörőnek számít a tartályjárművekhez
való alumíniumtartályok gyártásában. A 60-as évek végétől
a Spitzer Silo a tartályjárművek előállítására összpontosít, s
azóta is mértékadó e területen.

A vállalat történetének fontosabb állomásai:
•
1872 – a családi vállalkozás alapítása
•
1950 – a legelső tartályjármű kifejlesztése és
legyártása
•
1966 – termelőüzem alapítása a franciaországi
Fegersheimben (Strassbourg mellett)
•
1985
–
újabb
gyártóüzem
létesítése
Cloppenburgban
•
1992 – nyomástartó tartályokat gyártó, neves
magyarországi gyártóüzem megvásárlása Pécsett
•
1998 – további gyártóüzem megvásárlása a középfrankföldi Wörnitzben
•
2000 – új javítóüzem építése Elztal-Dallauban, a
magyarországi hegesztőműhely építése
•
2001 – a Spitzer Silo Polska értékesítő társaság
megalapítása Lengyelországban
•
2004 – a Spitzer moszkvai képviseletének
megalapítása
•
2006 – üzembővítések Dallauban és Wörnitzben,
Magyarországon új járműszerelő és pácoló műhely építése
•
2007 – üzembővítés Cloppenburgban
Egyre nőnek a modern szállító és logisztikai
vállalkozásokkal szemben támasztott igények. A Spitzer
Silo hosszú évek óta egyenletes minőséget biztosít, s ezzel
megbízható jövőorientált befektetést kínál partnereinek:
tartályjárműveink és különleges gyártmányú járműveink
egyaránt megfelelnek a mai és a jövőbeni piaci igényeknek.
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A Spitzer Silo vállalatcsoport összesen 3
Németországban,
Franciaországban és Magyarországon

termelőegységet tart fenn

A Spitzer Magyarországon:
Spitzer Silo Pécs Kft.
Innovatív hatás - hag yomány és haladás
A Spitzer Silo cégcsoport Európa egyik piacvezető
alumíniumtartályos nyerges félpótkocsi (SF), billenthető
tartályos félpótkocsi (SK), alvázas silófelépítmény (API),
pótkocsi (SAPI, ZA), konténer (CK) gyártója. 3 gyártóbázisa
közül Pécsett építőanyagipari, élelmiszeripari, vegyipari,
mezőgazdasági, por- és granulált áruk, takarmányok,
veszélyes anyagok (pl. cement, liszt, műanyag granulátum,
tápok, takarmányok, egyes folyékony anyagok, stb.)
szállítására
alkalmas
tartályokat
készítünk,
vagy
forgalmazunk nyomástartó kivitelben.

A németországi Elztal-Dallauban működő központi
325.000 m2 gyártófelülettel rendelkezik

székhelyén

A Spitzer Pécs jelenleg is a valamikori Mezőgép Vállalat
területén működik. A Mezőgépnek már a ’80-as évek
végén volt kapcsolata a német Spitzer céggel, miután a
Mezőgép rozsdamentes acél- és alumíniumszerkezetet
készített, szeretett volna bekapcsolódni a Spitzer termékek
gyártásába. Ezért már a rendszerváltás előtt a németországi
gyártóegységekben ismerkedtek a termékek előállításával
a magyar dolgozók. A rendszerváltás után a nagy állami
vállalatok megszűnésével önálló kft.-k jöttek létre, Pécsett
1992. februárjában hoztak létre egy Spitzer-Mezőgép

A cégcsoportnál kb. 400
alkalmazott dolgozik

Évente több mint 850 jármű hagyja el a
Spitzer Silo cégcsoport gyártóüzemeit

Eirik Spitzer és
2016 októberétől cégvezető:
Heiko Jung

Karl Heinz Spitzer
Udo Spitzer
Eirik Spitzer

Kezdetben a felhasznált alapanyag mintegy 90%-ban
Németországból érkezett, és a korszerű futóműveket,
amelyekre a felépítményeket Pécsett gyártották, szintén
Nyugat-Európából hozták be. A több lépcsős technológiai
fejlesztés, a gyártóterület bővítése lehetővé tette, hogy
napjainkban a pécsi gyárból évente mintegy 300-400 db
tartályegység kerül ki, melyek döntő részben Nyugat-Európa
piacán találnak gazdára, de Izrael, Jordánia, Oroszország,
Ausztrália, Hong Kong, Szaúd-Arábia, Omán és Ukrajna is
vásárol belőlük.
A pécsi műhely, anyagraktár biztosítja a sérült,
meghibásodott berendezések gyors és szakszerű javítását,
alkatrésszel történő ellátását. Telephelyünkön elvégezzük
a magyar hatósági vizsgákra való felkészítést (nyomástartó
edény üzembehelyezés, időszakos átvizsgálás, műszaki
vizsga, élelmiszeripari minősítés, stb.), és annak
lebonyolítását. A Spitzer Silo Pécs Kft.-nél jelenleg kb. 60-65
magas képzettségű munkatárs dolgozik, akik képesek a kor
műszaki kihívásainak, a vevői igényeknek megfelelni.

közös érdekeltségű kft.-t, amelynek még az év áprilisában
100%-os tulajdonosa lett a Spitzer Silo. A volt mezőgépes
munkavállalók közül a legjobb képességűeket hívták a céghez
dolgozni, velük kezdődött a nyomástartó tartályok gyártása a
jelenlegi gyártóbázison.
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Kohlm
Bonyolult,
összetett feladat
volt az állami
tulajdonban
lévő
Mezőgép
gyáregységének
átvezetése először egy kft.be, majd egy 100%-os német
tulajdonú kft.-be. Az adminisztrációs folyamatot a valóságban
nagyon sok változás kísérte, ebben pedig érző emberek
vettek részt – emlékszik vissza a kezdetekre Kohlmann
Ferenc. - Amikor a német Spitzer vállalat hajlandóságot
mutatott arra, hogy megvásárolja a közösen a Mezőgéppel és
dolgozói részvényekkel tulajdonolt kft.-t, egy tesztfeladatot
kaptunk: 3-4 hónapos határidőre jó minőségben le kellett
szállítani 36 db olyan járművet, amelyhez hasonlóból évente
5-10 db-ot gyártott a Mezőgép. Az itt dolgozó kollektíva
elvárható minőségben és határidőre elkészült a megrendelt
járművekkel, így a Spitzer cég a kivásárlás mellett döntött.
- Miként sikerült növelni az új cég dolgozóinak a
teljesítményét?
- Szinte minden másképp volt, mint korábban. Mint
műszaki-termelési cégvezető sok időt töltöttem a műhelyben
a dolgozók között, hiszen a kérdésekre választ és megoldást
kellett találnom. Az emberekben nemegyszer tehetetlenséget
és értetlenséget tapasztaltam, egy-egy feladat elvégzésekor
működött a régi mechanizmus: „azért nem megy, mert”, vagy
„eddig ezt így szoktuk” – hangzott a válasz. Egyszer aztán
azt feleltem arra kérdésre, hogy „miként csináljam?”, hogy:
„csinálja úgy, mintha otthon csinálná”. Ezután már mindenki
tudta, hogy mit várunk el.
Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni arról a
kollektíváról, amelyik a Spitzer Pécsnél dolgozott. Ezek
az emberek az egyik napról a másikra elveszítették a
munkájukat, és a teljesítményük maximumát adva
alkalmazkodni tudtak egy új rendszerhez. Korábban sem a
magyar szakemberek szakmai tudásával volt a gond, inkább
a feltételrendszer hiányosságával. Azzal, hogy megfelelő
műszaki körülményeket teremtettünk - például mindenki új,
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csúcsminőségű hegesztőberendezést kapott -, egy éven belül
a korábbi töredékére esett vissza a gyártási idő. A termelési
volumennek és a minőségnek az új premizálási rendszer
bevezetése adta a másik nagy lökést.
- Mi volt a legnagyobb kihívás a kezdeti időszakban a pécsi
telephelyen?
- Átállítani a munkatársakat egy másfajta gondolkodásmódra,
ami mindent magában foglalt: a tisztaságot, a rendet,
a munkafegyelmet, mindent, ami a munkakultúrában
leamortizálódott a 80-as évek végére. Az emberek, ahogy
látták, hogy milyen feltételek között dolgozhatnak, hogy
biztonságban megkapják a fizetésüket, ami a korábbinál
sokkal magasabb, jobb teljesítményt nyújtottak, és ez
sikerhez vezetett. Elértük, hogy úgy, mint a németországi
cégeknél, itt is legyen 13. havi fizetés. Az adminisztratív
munkakörben dolgozó kollégáim részére pedig úgy tudtam
elérni a többletjuttatást, hogy felhívtam a tulajdonost, aki
azt kérdezte, hogy mennyire gondoltam. Mivel még nem
szoktam meg, hogy „kérni” kell, másnap visszahívtam és
megállapodtunk. Ez meghatározó élmény volt számomra.
- Miként tudta elfogadtatni a németországi anyacéggel a
pécsi egységet?
- Ezt néhány helyzettel tudom szemléltetni. Amikor a
Spitzer 100%-os tulajdonba átvette a kft.-t, előtte körülnéztek
a régióban működő cégeknél. Az utolsó állomás Pécs volt. A
mi rezsióradíjunk akkor több mint 10 márka volt, a fiatalabb
cégtulajdonos azt mondta, hogy ez túl drága, mert Kassán
8 márkáért kaptak ajánlatot, Pozsonyban pedig ennél is
kevesebbért. Erre gondolkodás nélkül azt feleltem: akkor
oda kell menni. Ezután soha többet nem kérdőjelezték meg
a számaimat.
A másik helyzet a minőségi kifogásokkal kapcsolatos.
Németországban a menedzsment kiemelt figyelmet
fordított a minőségre. Ahol bennünket meg lehetett fogni,
az a szubjektív minőség volt. Egy alkalommal kirendeltek
Németországba, mert az általunk kiszállított 50 db járművel
kapcsolatban komoly minőségi kifogások merültek fel.
Megnéztem a felsorakoztatott gépek adattábláját, majd
elmondtam, hogy ezt a tételt nem mi gyártottuk. Kérdezték,
hogy honnan tudom, mire azt feleltem, hogy az adattáblákon
nem a nálunk alkalmazott TÜV jelzés van. Ezután már nem
kérdeztek semmit. Ezekből a történetekből is látszik, hogy
néha bátornak kellett lenni és ismerni a saját értékünket.
Meg kellett ismernünk egymást ahhoz, hogy együtt tudjunk
dolgozni.
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„Bátornak kellett lenni és ismerni a saját
értékünket”

„A dolgozók számíthattak a cégre, a
pécsi és a németországi vezetés részéről
bizalmat és megbecsülést kaptak”
ás

z ló

Tót

Korszakalkotó munkát végeztek a Spitzer Silo Pécs Kft. első cégvezetői, Kohlmann Ferenc és Tóth László, hiszen
az 1992. április 1-jétől létrejövő vállalat működését, struktúráját ők alapozták meg. A jogelőd Mezőgépnél
dolgozó gépészmérnökök közül Kohlmann Ferenc az első öt évben a termelést, a műhelyeket irányította, illetve
tartotta a kapcsolatot a németországi anyacéggel, majd miután pályafutása más vállalatnál folytatódott, a
posztot Vértes László vette át tőle. Tóth László pedig nyugdíjba vonulásáig, 17 éven keresztül a hatóságokkal való
kapcsolattartásért, a környezetvédelemért, a gazdasági ügyekért és a beruházásokért felelt.

A kezdetektől
részt vettem a
pécsi Spitzer cég
irányításában,
a
másik cégvezetővel,
Kohlmann
Ferenccel
az
volt
a
feladatunk, hogy a törzsgyárral
szorosan együttműködve irányítsuk a pécsi telephelyet
– emlékszik vissza Tóth László, aki a kezdetektől 2009.
augusztus 31-éig, nyugalomba vonulásáig vitte a gazdasági,
beruházási feladatokat cégvezetőként. – Az új vállalat
működésének kezdetén a legnagyobb kihívást az jelentette,
hogy mind minőségben, mind határidőben megfeleljünk
az elvárásoknak. Ez nem ment könnyen, hiszen az
alumíniumtartályok előállítása kézimunka-igényes, nagyon
nagy gyakorlat szükséges az elkészítésükhöz. Kitartás,
állóképesség, ügyesség kell hozzá, munkatársként csak
olyanok jöhettek számításba, akik a megfelelő képességek
birtokában voltak.
- Milyen beruházásokat kellett végrehajtani ahhoz, hogy
megteremtsék a körülményeket a munkához?
- Először is meg kellett újítani az eszközparkunkat, hiszen
eleinte a Mezőgéptől átvett kéziszerszámok, nagygépek,
alakítógépek, hegesztőgépek álltak a rendelkezésünkre, ezek
minősége pedig elmaradt az elvárt szinttől. A Spitzer cégen
keresztül a lehető legjobb gépeket sikerült behozni, és olyan
körülményeket igyekeztünk teremteni a műhelyben, hogy a
dolgozóknak csak dolgozniuk kelljen. Később ahhoz, hogy
volumenben is tudjuk tartani az elvárásokat, bővíteni kellett
a termelési területeket: két új csarnokot építettünk, illetve
hozzánk került egy régi csarnok és egy segédüzem.
1997-ben tulajdonosváltásra került sor az anyacégnél,
ennek következtében a Spitzer család franciaországi ága
vette át az irányítást. 1997-től 2008-ig folyamatos minőségi
és mennyiségi fejlődés jellemezte a vállalatot, ebben
az időben egyre bonyolultabb és magasabb minőségű
termékeket tudtunk előállítani, így nagyon sokat léptünk
előre termelékenységben is. Volt olyan év, amikor több
mint 350 jármű futott ki Pécsről, mindezt maximum 75 fős
létszámmal tudtuk produkálni.
A 2008-as gazdasági válság a német és a magyar céget is
megrázta, ez némi létszámleépítéssel, nyugdíjazással járt, és
egy ideig áttértünk a heti 4 napos munkahétre. Ez idő alatt is

tőkeerős maradt a cég, jelentős pénztartalékunk keletkezett,
a rezsit, a munkabéreket mindig ki tudtuk fizetni, soha nem
volt tartozásunk senki felé. Banki hitel felvételére sem volt
szükség egy alkalommal sem. 2009 év végén már érezhető
volt a gazdasági javulás, 2010-ben pedig elindult felfelé a
termelés.
- Miként alakították ki a szervezeti struktúrát és hogyan
változott az évek során?
- Viszonylag fiatal munkavállalói garnitúrával indult a cég
1992-ben. Arra törekedtünk, hogy jó képességű munkaerő
kerüljön a Spitzer Kft.-hez. Ez a cég kis cégnek számít, sok
múlik a közvetlen termelésirányítókon és a művezetőkön. Az
elmúlt 25 évben nagyjából hasonló struktúrában dolgoztunk,
mert ez a gyáregység ezer szállal kapcsolódott a központi
gyárhoz, illetve maga a termék előállítása egy meghatározott
műveleti sorrendet feltételez. Az évek során több önálló
feladatot kapott a pécsi gyár, egyre több tervezési feladatot
helyben végeznek el kollégáink.
- Hogyan ösztönözték
teljesítményre?

a

munkavállalókat

a

jobb

- Fontosnak tartottuk, hogy a németországi gyáréhoz
hasonló juttatási formát vezessünk be. A fizikai állomány
három fajta prémiumot is kapott, amivel jelentősen tudtuk
fokozni az elköteleződésüket. Volt egy teljesítményprémium,
emellett egy minőségi prémium, amelyet egy előre lefektetett
pontrendszer szerint, a németországi minőségellenőrzés
által küldött értékelés alapján számoltunk. A harmadik
juttatás pedig a kapacitáskihasználási prémium volt. Ez
utóbbi azt támogatta, hogy a dolgozó lehetőség szerint - az
éves szabadság kivételével - minden nap a munkahelyén
dolgozzon. A csapat csak együtt tudta elkészíteni a terméket,
egymásra voltak utalva a munkatársak. Ha valaki hiányzott,
az ő munkáját más végezte el, ez pedig lassíthatta a
folyamatot. Nagyon kevés volt az indokolatlan távollét. A
kapacitáskihasználási prémiumot egy évben kétszer, nyáron,
a szabadságolás előtt és a karácsonyt megelőzően fizettük ki.
Ez igen vonzó volt az ott dolgozók számára.
- Milyen volt a hangulat a cégnél?
- Alapvetően meghatározta a munkavállalók jó hangulatát,
hogy stabil hátteret biztosítottunk a munkavégzéshez,
magas és megbízható volt a fizetés. Természetesen a cég
vezetése igyekezett ezt a jó hangulatot fenntartani. Soha
nem csúsztunk egy napot sem a bérek kifizetésével, részt
vettünk közös kirándulásokon, családi rendezvényeket
szerveztünk. A dolgozók érezték, hogy számíthatnak a cégre,
és megkapták mind a pécsi, mind a németországi vezetés
részéről a bizalmat és a megbecsülést. Azt, hogy szerettek itt
dolgozni a Spitzernél, az is alátámasztja, hogy alacsony volt a
fluktuáció. Ez engem is jóérzéssel tölt el.
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„Ha egy csapat tudja, hogy mit akar
csinálni, és mindenki egy irányba
megy, az legalább 50%-os siker”
Vé

rt

es

Az 1996-ban
bekövetkező
gazdasági pangás
miatt visszaesett
a
termelés
a
Spitzer
cégnél,
ezért
szükségessé
vált a munka
és
a
létszám
átszervezése. Ekkor
hívtak a vállalathoz
a távozó Kohlmann
Ferenc helyére, innen is
mentem nyugdíjba 11 évi munka
után – kezdi a céges pályafutásának történetét Vértes László.
- A recesszió magával hozta a cloppenburgi leányvállalat
leépítését, onnan jelentős mennyiségű szerszámgépet és
egyéb berendezést kapott a pécsi egység.
1998 nyarán tulajdonosi szerkezetváltás történt az
anyacégnél, amikor a Spitzer család Franciaországban
élő ága lett a pécsi cég tulajdonosa. Ez lényeges változást
hozott a működésünkben, hiszen az új vezetőségben
termeléscentrikus emberek ültek, tudták, hogy mi minden
szükséges a minőségi termékek előállításához. A pécsi
gyáregységben
fejlesztések
kezdődtek,
amelyeknek
természetszerűleg voltak azonnal érezhető és a távlatokba
mutató hatásai is. Felépült a hegesztőműhely és kialakult a
teljes gyártási struktúra, ennek eredményeként az addigi heti
4 db-os teljesítményünk 8 db-ra nőtt.

Lá

- Nagyon korszerű célgépeket kaptunk, ezek már CNCvezérlésű berendezések voltak, élhajlító, hengerítők,
hegesztőgépek. Sikerült lecserélni a régi, már elavultnak
számító technológiát, és lényeges szempont volt az
is, hogy több hegesztőberendezést kaptunk. Sőt, a
készrehegesztőknek már két gépük is volt, egy fogyóelektródás
és egy AWI, így nem kellett várniuk a másikra, folyamatosan
tudták végezni a munkájukat. Ez nagymértékben
lecsökkentette
a
veszteségidőt.
A
hegesztőműhely
létrejöttével a járműszerelőben is fejlesztések történtek,
amelyek segítették a mindennapi folyamatos munkát.
Több helyen, ahol korábban két ember dolgozott, már
egy ember is könnyedén elboldogult, esetleg megkérte a
szomszédos kollégáját, hogy segítsen néhány percet. Azt
tapasztaltam, hogy az emberek szívesen dolgoztak egyedül,
már csak a prémiumrendszer miatt is. Azáltal, hogy önállóan
végezték el a munkát, tudták vállalni a minőséget, amiért
pluszpénzt kaptak, és így növelhették a teljesítményüket.
Ez megindított egy átrendeződést a dolgozók között, mert
nem volt képes mindenki elfogadni ezt a feltételrendszert.
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szló

- Hogyan változtatta meg a termelést az új technika?

Ugyanígy a beszállítói oldalon is előfordultak zökkenők az új
rendszer kialakításakor, de miután megtaláltuk a megfelelő
partnereket, a továbbiakban nem volt gond a beszállítással
és a termeléssel.
- Miként tudták szakmai felkészültségben követni a
fejlesztéseket a cég dolgozói?
- Ebben nagy segítségünkre voltak az anyacégnél. Az a
kollégánk, akihez a pécsi gyáregység tartozott, a jelenlegi
cégvezetőkből létrehozott egy fejlesztési csoportot, amely
számítógépes tervezést végzett. Ez természetesen nagy
változást hozott számunkra: a kezdeti időszakban nem
Pécsett zajlott a félkész termékek méretre szabása és
előkészítése, így pl. sok terméket nem tudtunk beazonosítani.
A fejlesztések következtében azonban már számos terméket
Pécsett lehetett gyártani, ezért nem volt szükség hatalmas
készletfelhalmozásra, hanem folyamatosan, a gyártási
igényeknek megfelelően készítettük elő az alapanyagokat.
A kisebb fejlesztések, mint pl. hogy a műhelykaput
távirányítással lehessen nyitni, vagy a belső telefonrendszer
kiépítése, jelentős mértékben megkönnyítették a mindennapi
munkavégzést.

Járművek
Jól ismerjük a szállítás kihívásait. Függetlenül attól, hogy granulált, szilárd, por vagy finompor állagú rakományt kell be- vagy
lerakodni, a Spitzer minden feladathoz elkészíti a megfelelő járművet, így:
•
tartályos nyerges pótkocsit, fekvő (SF)
•
tartályos nyerges pótkocsit, dönthető (SK)
•
tartályos pótkocsit (SAPI,ZA)
•
tartályos felépítményeket (API)
•
konténereket (CK)
•
veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműveket (ADR)
•
vákuumos járműveket
•
billencs karosszériákat tartálykonténerekhez
Specialitásunk az egyedi, méretre szabott kivitel, a felépítménytől az anyagokon át a fényezésig.

Tartályos nyerges félpótkocsik (SF)
A tartálykocsik nyerges vontatóhoz kapcsolódva elsősorban
poranyagok (építőipari, élelmiszeripari, mezőgazdasági
termékek) szállítására alkalmasak. A megrendelő egyedi
igényei szerint, akár 2-5 leeresztőkúpos, 2-8 osztott vagy
vegyes kamrás változatban, 20-62 m³ hasznos űrtartalommal,
ADR-es és vákuum kivitelben is gyárthatók.

- Miként kovácsolódtak csapattá az itt dolgozók?
- Ez évek alatt alakult ki. Akkor lettünk egy csapat, amikor
már mindenkinek rendezettek voltak a munkakörülményei,
rendelkezésre álltak a megfelelő eszközök, kialakult a helye
a cégnél, azaz mindenki komfortosan érezte magát. Mindig
az volt a véleményem, hogy a termelés 50%-a pszichológiai
kérdés. Ha egy csapat összeáll és tudja, hogy mit akar
csinálni, és mindenki egy irányba megy, az legalább 50%-os
siker. Ezt nagyon nehéz megteremteni és elfogadtatni. Azt
kell megértenie egy közösségnek, ahol közös produktumot
hozunk létre, hogy akkor van meg a pénzünk, ha mindenki
dolgozik. Jól mutatja a kollégák elkötelezettségét, hogy ha
telefonáltak Németországból, hogy balesetet szenvedett
egy jármű és igen rövid idő alatt szükség van egy újra, akkor
azt mi képesek voltunk a kért határidőre és feltételekkel
megcsinálni.
- Miként alakult a pécsi gyáregység kapcsolata az
anyacéggel?
- Nagyon jó volt a kapcsolatunk az új vezetéssel, évente 1-2szer meglátogatták a pécsi céget. A tulajdonos, Udo Spitzer
és az édesapja is többször járt itt. Ilyenkor meg tudtuk velük
beszélni azokat a problémákat, amelyeket meg kellett oldani
a termelés folyamatos növekedése érdekében. Például
amikor arról volt szó, hogy heti 6 járművet kell készíteni,
elmondtuk, hogy mi kellene hozzá, akkor ők nagyon
készségesnek mutatkoztak. Ennek és annak az összetartó
csapatnak köszönhető a Spitzer Pécs 25 éves sikere. Örülök,
hogy ennek a sikernek én is részese lehettem.

Billenthető tartályos félpótkocsik (SK)
A billenthető félpótkocsik is nyerges vontatóhoz
kapcsolódnak, de már jóval nagyobb térfogatméretben
készülnek (40-89 m³). Általában nagy térfogatú, kis fajsúlyú
anyagok (műanyag-granulátumok, fűrészpor, maláta, cukor,
stb.) szállítására alkalmazzák. Vákuum (felszívásra alkalmas),
illetve veszélyes anyagok szállításához ADR-es és vákuum
kivitelben is készülnek.

Alvázas silófelépítmények
(API), pótkocsik (SAPI, ZA)
A tartályos gépjárművek fixen, az alvázra szerelt 24 és 31m³
térfogatúak, elsősorban az élelmiszeripar és a mezőgazdaság
számára. Ezekhez a járművekhez kapcsolható egy 18-33 m³-es
tartályos pótkocsi is.

Konténer tartályok (CK)
Szabvány méretben hengeres konténertartályokat is
gyártunk, melyek konténerszállító félpótkocsira, vasútra,
hajóra is felrakhatók, méretük 20 láb/27 m³, 30 láb/42 m³, 40
láb/58 m³.
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Spitzer Silo Pécs Kft.
„Egy magányos kődarab mindig csak kő marad. Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.”
(Antoine de Saint-Exupery)

1992 és 2017 - a két dátum közötti évek felgyorsult történelmi
eseményekről, fejlődésről és időnkénti megtorpanásról
szóltak. Kétségtelen, hogy nem volt könnyű a talpon maradás
a sok-sok változás közepette, de a Spitzer cégcsoport, a
Spitzer Silo Pécs Kft. mindig képes volt a megújulásra.

A gyártási folyamat

Fejlődésünk
1992-ben a Mezőgép Vállalatból kiváló új cég egy irodaés öltözőépületből, a járműszerelő műhelyből és a „piros”
csarnokból indult. Folyamatosan fejlesztettük, bővítettük
infrastruktúránkat, gyártó felületeinket. 2000-ben új műhelyt
kaptak a hegesztőink, az épület szociális blokkal, étkezővel
egészült ki. Ezzel párhuzamosan megnöveltük irodaházunkat
is. 2008-ban adtuk át az új járműszerelő- és pácoló
műhelyünket. A falszerkezetek burkolásával, a nyílászárók
cseréjével folyamatosan javítottuk az épületek hang- és
hőszigetelését. A gyártási technológia fejlesztése a mai napig
tart: a legmodernebb technológiák alkalmazása lehetővé
tette a nibblerek lecserélését plazmavágó berendezésre,
lemezollók, CNC vezérlésű élhajlító, kéziszerszámok, nulla
emissziójú pácoló berendezés, a legújabb AWI és fogyós 400500 A-es hegesztőberendezések beszerzését.
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Járműveinket két fő munkafolyamattal négy különálló
műhelyben állítjuk elő.
Az első fázis a tartálygyártás. A Németországból érkező
alapanyagokból és lemezekből a tartálygyártó műhelyben
(„piros” csarnok) kezdődik a tartályépítés. Plazmavágó-,
lemezolló-, élhajlító berendezésekkel, kézi szerszámokkal
készülnek az alkatrészeink, ezekből jól képzett lakatosaink
összeállító állványokon heftelik (szakaszos varrat) össze
a tartálytestet, valamint az első- és a hátsó támaszokat. A
végleges formát nyert tartálykocsik átkerülnek a hegesztő
műhelybe. Ott már - a hegesztő utasításoknak megfelelően
- minősített hegesztő szakembereink belülről, majd kívülről
minden varratot áthegesztenek. A 3 bar nyomáson vízzel
elvégzett nyomáspróba, vizuális-, penetrációs-, radiológiai
varratvizsgálat után következik a pácolás, amely a később
felvitt festékréteg megtapadását segíti elő.
A második fázis a járműszerelés. Új járműszerelő
műhelyünkben a már kész alumínium tartálytestre építjük
fel az első letalpalásokat és a 9-10 tonna terhelhetőségű
tengelyeket. A régi járműszerelő műhelyben fejeződik be a
gyártás a fék-, elektromos- és levegős rendszerek kiépítésével.
Ez a munkafázis is nagy tudást, tapasztalatot követel
szakembereinktől. Ekkor a jármű már részben működőképes,
de hiányos. A fényezési munkálatokat akadályozó alkatrészek
(pl. lámpatestek, alufelni, stb.) nélkül vasúton vagy közúton
a németországi anyacéghez szállítjuk, ahonnan fényezés és
készre szerelés után kerül a megrendelőhöz.

1992 - 2017
A Csapat
A Spitzer Silo Pécs létszáma - minimális fluktuáció mellett
- folyamatosan változott. A 2008-as gazdasági válság
mélypontja óta nőtt a vállalkozásnál dolgozók száma,
jelenleg 60-65 főt foglalkoztatunk.
Képzett lakatos és hegesztő szakembereink az iskolában,
vagy az előző munkahelyeiken tanult alapok után cégünknél
sajátítják el az itt szükséges speciális tudást, valamint
vállalatunk sajátosságait. Ehhez folyamatos képzések
szükségesek. Hegesztőink TÜV minősítéssel és házi vizsgákkal
fejlődnek. Minőségellenőreink, hegesztő felelőseink röntgen
(RT), folyadékbehatolásos (PT) minősítésekkel, európai(EWT) és nemzetközi (IWT) hegesztő technológusi vizsgával
rendelkeznek.
Környezetvédelem, tűzvédelem, munkavédelem területén
belső szakemberek és külső cégek biztosítják a maximális
odafigyelést.
Konstrukciós irodánkban mérnöki munka zajlik. A
legyártandó járműveket a vevők kívánságainak és a
szabványoknak megfelelően megtervezzük.

Termékfejlesztés, tanúsítások
Gyártási volumenünk 1992-től 2008-ig folyamatosan
emelkedett, sajnos a válságok minket sem kerültek el. 2009ben egy jelentős mértékű visszaesésből kellett újra talpra
állnunk, de a mai napig a felvevő piactól, elsősorban az
építőipartól függ gyártott termékeink rendelésállománya
(mint pl. a cement szállítására alkalmas tartálykocsi).
Termékfejlesztésünk
a
folyamatos
hegesztési
eljárásvizsgálatokkal, az új beszállítói alapanyagok
alkalmazásával zajlik. A járműtervezés a helyszínen,
az ügyfelek kívánságát szem előtt tartva történik, így új
modellek, típusok jönnek létre.
Tanúsítások: a TÜV-Süd, a Germanischer Lloyd, a Dekra
és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal általi
tanúsítványokkal rendelkezünk.

Kapcsolatok, elismerések

Művezetőnk a tartálygyártó műhelyben 1992 óta Spohn
Antal, 1999 óta a járműszerelő műhelyben Bertag Tamás
- mindketten a mai napig erősítik a munkatársaink közötti
összetartást.

Cégünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktív
tagja, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter alapító tagja.
Évek óta folyamatosan a Baranya TOP100 lista
középmezőnyében foglalunk helyet.

A jövő
Jövőképünket
a
következő
elképzelések
mentén
rajzoljuk meg: új modellek fejlesztése, új vevői igények
kielégítése, gyártási kapacitásunk bővítése, létszámunk,
gyártóeszközeink számának növelése, újabb műhelyek
építése, fényezési technológia kialakítása.
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Spitzer Silo Pécs Kft. dolgozói
1992 - 2017
Arató Tamás

ifj. Fekete Zsolt

Balogh Pál

Feketéné Czifra Éva

Baranyai Tibor

Felde Roland

Barta Attila

Filipovics Gábor

Bartos Tibor

Fodor Zoltán

Bátori Zsolt

Forgó Róbert

Becker Balázs

Földvári Tibor

Békési László

Frank Gyula

Bella Krisztina

Fuszkó István

Bencze Gyula

Fülöp Ádám

Bende Gábor

Fülöp Róbert

Bereczki Győző

Füri Géza

Bereczki Ibolya

Függ József

Bertag Dávid

Gaál Nimród

Bertag Tamás

Gasparics László

Bertalan Béla

Gál József István

Bibity Ferenc

Gáll Lászlóné

Biszta Tibor

Gáspár Balázs

Bisztáné Németh Tünde

Gáspár Dániel

Borbás Attila

Gáspár Róbert

Bódog Zsolt

Gáspár Zsolt

Bogdán Tibor

Gergely Csaba

Bradics Gábor

Gránitz Attila

Bujdosó Csaba

Gömzsik László

Buzási Lajos

Györkő László

Czimmermann Áron

Hajas István

Csalló Attila

Halász Zoltán

Csery Endre

Hamzai Sándor

Csery Tamás

Hartung Csaba

Csokonai Lászlóné

Hegedűs József

Csömöri István

Helbich József

Dani Gyula

Horváth Bálint

Dárdai Lajos

Horváth Mihály

Dávid Zoltán

Horváth László

ifj. Dávid Zoltán

Ignácz János

Deák Attila

Jurdik László

Deák Ferenc
Dombi László
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†

Karacs Gábor
Kádár Richárd

Drong János

Kertész János

Duczon Árpád

Keszthelyi Gyula

Durovics Károly

Kiss Ferenc

Fejes Zoltán

Kocsis Pál

* A pirossal jelölt nevek a cég jelenlegi dolgozói

Kokovai Dániel

Rendes István

Kohlmann Ferenc

Ritter József

Kontsár György

Rohrbacher Ákos

Korbély Károly

Scherdán Tamás

Kovács I. József

Schlóder Péter

Kovács II. József

Schmidt György

Kovács Sándor

Schmidt Norbert

Kőnig Nándor Barnabás

Schmidt Roland

Kuszter József

Sebestyén László

Látschám Norbert

Skrutt István

Lesnik Tamás

Skrutt Róbert

Lorencz János

Spohn Antal

Lovas Zoltán

Szabó Béla

Márkis János

Szabó Gábor

Mátis László

Szabó László

Máy Zsolt

Szabó Zoltán

Mészáros Attila

Szaniszló László

Mészáros Gábor

Szarka László

Migács Tibor

Szauer Ferenc

Mihálovics Alex

Szeifert István

Miklós József

Szenkuti Ottó

Miszlang József

Szöllösi Pál

Mojzes Lajos

Szűcs István

Molnár Attila

Szűcs János

Molnár Imre

Takács József

Molnár Viktor

Takács Tamás

Mózer András

†

Tatai Csaba

Muszmann Richárd

Tóth Elemér

Nagy Ferenc

Tóth Imre

Nagy I. István

Tóth István

Nagy II. István

Tóth László

Nagy Róbert

Tóth Szilvia

Nagy Zoltán

Tóth Zsolt

Németh Roland

Varga Barna

Németh Sándor

Varga I. József

Novák Tibor

Varga II. József

Nyemcsók Mihály

Varga Sándor

Olasz János

Várkonyi Zoltán

Oláh János

Varnyú Dénes

Orosz János

Vass János

Orsós János

Vas László

Orsós Róbert

Vértes László

Ördög Attila

Vida Ferenc

Papp János

Vida József

Pintér Zsolt

Videcz József

Papp János

Zdenyák József

Pölhe Dániel

Zsidi Zoltán
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