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Sajtóközlemény 

 

 

Dátum: 2018. november 13-14. 

 

A Roto 1979 óta Ausztriában / 150 éves a kalsdorfi telephely / Modern gyártás 

történelmi helyszínen / Folyamatos beruházások / Széles termékskála / 

Fejlesztési- és kompetenciaközpont a „Door“-portfólióra is / Telephelyeket 

átívelő legnagyobb gyártói láncolat / Képzési kampány kontra szakemberhiány 

/ Ügyvezetőváltás Steiermarkban 

 

Korszerű nyílászáró-technika 

 

Kalsdorf/Graz/Leinfelden-Echterdingen – (rp) „Ha a tradíció és a 

haladás eredményes összekötéséről van szó, Kalsdorf gyors és hatásos 

példával szolgálhat számunkra.“ Ezekkel a szavakkal teremtett 

kapcsolatot Alois Lechner 2018. november közepén az osztrák Roto 

telephely hosszúra nyúlt eseménydús történelme valamint a világszerte 

tevékenykedő nyílászárótechnológiai specialista napjainkra elért kiemelt 

pozíciója között. Ezt a kijelentését egy különleges alkalom okán tette a 

Roto Frank Austria GmbH. ügyvezetője: ő és csapata 16 ország 

szakújságírójának „élőben“ mutatta be a steiermarki gyártóüzemt. 

 

A sokat látott telephely „részben teljesen szokatlan feltételekkel 

rendelkezik“. Így az a tény, hogy a gyár összesen 111.500 m2-es 

területen a Mur folyó mellékága folyik keresztül, nem éppen tipikus egy 

21. századi modern üzem esetében. Ugyanez vonatkozik a telephely 

történelmi múlttal rendelkező épületének struktúrájára és elrendezésére, 

amely 2018-ban összességében 150 éve áll fenn. 

 

Az összes gyártási folyamat 28.700 m²-en 

 

A Roto ausztriai elkötelezettsége 1979-ben kezdődött, magyarázza 

Lechner, amikor az akkori Wilhelm Frank GmbH. megvásárolta a Lapp-
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Finze Eisenwarenfabriken AG részvénytőkéjének 51 %-át. Két évvel 

később megtörtént a teljes átvétel. Egy olyan folyamatos, „magas 

modernizációs és bővítési beruházásokkal tarkított“ időszakot vezetett 

be, amely többek között minden gyártási területre kiterjedt. Ennek 

legfrissebb példája egy új, csaknem 2,5 millió Euró értékű porszóró 

berendezés. 

 

Napjainkban Steiermarkban nemcsak a „Fentro“ és a „Door“ 

termékcsoport fejlesztési- és kompetenciacentruma található, hanem 

egyben a Roto csoport legnagyobb gyártási mélységével is rendelkezik 

a gyártóüzem. A 28.700 m²-es területen túlnyomórészt automatizálva a 

saját szerszámgyártást, a hidegsajtolást, a galvanizálást, a porszórást, a 

cink- és a műanyagfröccsöntést, az alkatrészek elő- és különleges 

gyártását, az összeszerelést, a félkész- és késztermékek raktárait, és 

végül a szállítmányozást helyezték el. A „szünet nélküli kapacitás“-nak 

és a hatékony folyamatoknak köszönhetően igény szerint kis- és 

nagyszériák gyártása is kivitelezhető. 

 

A speciális helyi adottságok alapján a telephely egyébként három saját 

kis vízerőművel rendelkezik, amelyek a kb. az évente felhasznált 12 

millió kWh elektromos áram mintegy 25 %-át állítják elő.  Egyéb 

energia- és környezeti kérdésekben is előnyös pozícióban van a Roto. 

Mindennek bizonyítéka az energiatakarékos LED-világításra, a modern 

szennyvíz- és szellőző-berendezésre történő teljes átállás valamint egy 

kazánház a hőellátáshoz.  Az „új ötletekre és irányokra“ való 

nyitottságot hangsúlyozza ezenkívül egy a galvanizálás során történő 

víz-, vegyszer- és energiatakarékosságot célzó aktuális pilot-projektben 

való aktív közreműködés. 

 

A minőség kötelez 

 

A Kalsdorfban gyártott termékskálát Lechner szerényen csak „széles“-

nek nevezte. A következőket említette: bukó-nyíló / nyíló / bukó ablakok 

vasalatai, mechanikus és elektromechanikus többpontos zárak bejárati 
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ajtókhoz, bejárati ajtó pántok különböző felhasználási területekre, 

zsalugáter vasalatok, nyílászárók elektronikus tartozékai, cink és 

műanyag alkatrészek valamint hidegsajtolt alkatrészek. Ezáltal főképpen 

a Roto csoport társaságainak szállítanak, az ügyfélkörhöz ezen felül más 

ágazatok vevői is tartoznak. 

 

A jelenlegi körülbelül 370 dolgozó 10 %-a gyakornok, hangsúlyozta az 

ügyvezető. Ez bizonyítja a Rotonak azt a kinyilvánított szándékát, hogy 

az Ausztriában is jelenlevő szakemberhiány ellen küzdjön. A hét oktató 

által történő képzés továbbá a telephely technológiai sokszínűségét 

juttatja kifejezésre. A Roto és piaci partnerei által támasztott magas 

minőségi követelménynek „logikus következménye“ a rendszeres 

utánpótlásról való gondoskodás.  

 

Zökkenőmentes átmenet  

 

A Roto vezérigazgatója Dr. Eckhard Keill a 13. alkalommal 

megrendezett nemzetközi sajtónapot Alois Lechner méltatására 

használta fel, aki az idei év végével 45 évnyi munkaviszony után 

nyugdíjba vonul. 1973. júliusában 17 évesen lépett be a vállalathoz, és 

az első munkatapasztalatát a könyvelésen szerezte. Továbbá hozzátette, 

hogy mindig újabb feladatok találták meg, míg végül 2006-ban átvette a 

vállalat ügyvezetését. Lechner maradandó érdemeket szerzett a 

vállalatnál, mint „kiválóan teljesítő szakember és a kalsdorfi hullámokat 

álló szikla“. A köszönetével Dr. Keill tolmácsolta az egész Roto-csoport 

„jókívánságait“ a nyugdíj előtt álló ügyvezetőnek.   

 

Egyúttal bemutatta Christian Lazarevic-et (55), a Roto Frank Austria 

GmbH új ügyvezetőjét. A jelenlegi termelésvezető már 2010. óta a 

vállalat dolgozója és ezért „nagyon jól“ ismeri azt. A Lechnerrel történő 

többéves közös munka következtében az ügyvezetőváltás 

zökkenőmentesen zajlik. Dr. Keill: „A gondosan megtervezett 

átmenettel e pozíció esetében is a folyamatosságot és a stabilitást 

képviseljük.“ 
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