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75-lecie istnienia –  
pionierstwo z tradycją

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Niemcy

Z jednej strony wyjątkowym, a z drugiej podstawowym fila-
rem gospodarczym Niemiec są – i pozostaną – średniej wiel-
kości przedsiębiorstwa rodzinne. Mowa o tradycji, która  
w ciągu dziesięcioleci przekształciła się w jedną z najbar-
dziej wpływowych „sił gospodarczych” świata i na wiele 
lat zapewniła krajowi dobrobyt jako mistrzowi światowego 
eksportu. Przykładem takiego tradycyjnego przedsiębior-
stwa jest właśnie firma Avermann z siedzibą w Osnabrück, 
która w tym roku obchodzi 75-lecie swojego istnienia.

Firma Avermann, która od jej założenia w 1946 roku znajduje 
się w rękach rodziny i jest obecnie z powodzeniem zarzą-
dzana przez trzecie pokolenie, rozpoczęła swoją działalność 
jako zwykły zakład ślusarski w niemieckim mieście Osnabrück  
i z biegiem lat rozwinęła się w międzynarodową grupę przed-
siębiorstw, zatrudniającą obecnie około 450 pracowników.  
W 2013 r. dr Maike Keller przejęła zarządzanie firmą jako na-
stępczyni swojego ojca, Kurta Avermanna.

Specjalista od indywidualnie dopasowanych 
rozwiązań wysokiej jakości

To, co na początku stanowiło jednoosobową działalność pro-
wadzoną w garażu, dziś jest synonimem najwyższej jakości 
maszyn i rozwiązań specjalnych na rynku – czy to w technologii 
ochrony środowiska, czy w przemyśle prefabrykatów beto-
nowych. Nazwa Avermann oznacza jakość, trwałość i inno-
wacyjne rozwiązania. Tak wtedy, jak i dziś, firma dba o bliskie 
relacje z klientami i umacnia swoją pozycję na rynku jako spe-
cjalista w zakresie indywidualnie dopasowanych rozwiązań.

Napędzany przez odbudowę kraju, w okresie powojennym 
gwałtownie wzrósł popyt na przemysłowo produkowane 
elementy betonowe do wydajnej i ekonomicznej budowy 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także mostów i in-
nych obiektów infrastruktury. To była iskra, która dała początek 
historii firmy. 
Później, w związku z potrzebą bardziej efektywnych rozwiązań 
w zakresie utylizacji odpadów, firma rozszerzyła swoją dzia-
łalność o technologię ochrony środowiska, która dzięki roz-
wojowi zaawansowanych maszyn i systemów stała się drugim 
filarem przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

Dzięki utworzeniu niemieckich oddziałów w Erfurcie i Thörey oraz 
zagranicznych spółek-córek w Polsce, na Węgrzech i w Holandii 
udało się w ciągu dziesięcioleci zbudować międzynarodową 
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Główny budynek z halami produkcyjnymi, lata 70-te.
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grupę przedsiębiorstw, która stale umacnia i rozbudowuje 
swoją pozycję innowatora i pioniera jakości w branży.

Ale wraz ze wzrostem i rozwojem przychodzi większa od-
powiedzialność. Odpowiedzialność za ludzi, środowisko  
i zró wnoważony rozwój, które w firmie Avermann traktowane 
są bardzo poważnie: zgodnie z mottem „Technologia dla 
dobrego życia” szczególną uwagę firma zwraca na to, by wy-
stępując w roli innowatora, wnosić konkretny wkład w rozwój 
technologii ochrony środowiska i recyklingu. To samo dotyczy 
segmentu prefabrykatów betonowych, którego celem jest 
wspieranie projektów rozwojowych i pomaganie ludziom 
poprzez oszczędne i trwałe metody budowlane.

Odpowiedzialność i aktywne działanie w ramach skutecznej 
strategii rozwoju, w połączeniu z wiedzą specjalistyczną, która 
cieszy się dużym uznaniem na arenie międzynarodowej –  
w ten sposób grupa Avermann planuje zapewnić sobie dalszy 
stabilny wzrost w kolejnych latach. Firma podąża z duchem 
czasu i dostosowuje się do zglobalizowanego rynku, który 
pozostaje w ciągłym ruchu.

Jak przystało na prawdziwe przedsiębiorstwo rodzinne  
w nie mieckiej klasie średniej, firma Avermann występuje w roli 
elastycznego i niezawodnego partnera, który szybko reaguje 
na potrzeby klientów, partnera, który jest w stanie zrealizować 

oczekiwania klienta tam, gdzie inni sięgnęli już granic swoich 
możliwości. Liczne referencje na całym świecie wielokrotnie 
potwierdzają tę kompetencję i zdolność realizacji takich pro-
jektów. 

„Przyszłość pełna innowacji”

Firma Avermann zamierza utrzymać swoją pozycja pioniera  
w dziedzinie technologii, a oprócz głównego filaru - rynku, 
jakim są Niemcy, zwiększona energia i inwestycje mają popły-
nąć w kierunku nowych rynków w celu długofalowego zabez-
pieczenia kluczowych projektów.

W myśl tej strategii firma Avermann oferuje szeroką gamę pro-
duktów w trzech różnych sektorach: technologia prefabrykacji 
betonu, technologia ochrony środowiska oraz technologia 
laserowa i obróbka stali. Oferta produktów zaczyna się od 
maszyn takich jak stoły uchylne, rozściełacze mieszanki beto-
nowej, formy do dźwigarów i belek, zacieraczki, urządzenia 
obsługujące regały, przenośniki taśmowe, belownice i mo-
bilne kontenery prasujące, a kończy  na kompletnych liniach 
technologicznych i abstrakcyjnych rozwiązaniach specjalnych 
zarówno w branży prefabrykacji betonu, jak i technologii 
ochrony środowiska. Korzystne jest również to, że dzięki wła-
snej produkcji laserowo ciętych i obrobionych części w Erfur-
cie łańcuchy dostaw są stosunkowo krótkie. Gwarantuje to też 
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stałą jakość produkcji, odpowiadającą wysokim standardom 
firmy.

Połączenie bliskości klienta, elastyczności i siły innowacji 
zaowocowało wieloma długoletnimi relacjami partnerskimi, 
za które Avermann Group składa serdeczne podziękowa-
nia w imieniu rodziny właścicieli i wszystkich pracowników.  
To właśnie te krajowe i międzynarodowe partnerstwa, które 
rozwijały się przez lata, stały się podstawą sukcesu firmy. Firma 
Avermann cieszy się, że może kontynuować tę współpracę 
jako niezawodny i kompetentny partner oraz cieszy się na myśl 
o przyszłości pełnej innowacji!
 n

WIĘCEJ INFORMACJI

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35, 49078 Osnabrück, Niemcy
T +49 5405 505-0, F +49 5405 6441
info@avermann.de, www.avermann.de

Składany podkład w konfiguracji podwójnej.

Robot szalunkowy i magazyn profili szalunkowych.

Tekla Structures 2021  
jest już dostępna.
Jeszcze bardziej precyzyjna, intuicyjna 
oraz otwarta na współpracę.

Oprogramowanie BIM, które umożliwia 

rozkwit innowacjom architektonicznym,  

a obiektom przemysłowym  

na podwójny, skokowy wzrost. 

To coś więcej niż zmiana. To postęp.

Dowiedz się więcej na  
Tekla.com/2021

Zmieniamy 
się dla Ciebie

CopenHill
Nadzwyczajny i nietypowy w prawdziwym 

tego słowa znaczeniu. CopenHill to sztuczny 
stok narciarski oraz teren do pieszych 

wędrówek otwarty jesienią 2019 r, który 
został zbudowany na szczycie nowego 

zakładu gospodarowania odpadami.
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