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Familjen Doppstadt: Werner, Josef och Ferdinand.
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ett starkt val! 

Den 24–26 juni i Straubing, hade Doppstadt sitt stora 50-års 
jubileum med maskinvisningar. Det var ett mycket stort väl- 
organiserat event med maskindemos, visning av nya produk-
ter, rundvandring i fabrikslokaler där flertalet utställare fanns 
representerade. Kvällarna innehöll festliga middagar, under-
hållning, mat och dryck, med över 1200 sittande gäster. Totalt 
deltog mellan 7500–8000 gäster från 40 länder på Doppstadt 
Expo 2015.

Doppstadt grundades av familjen Doppstadt 1965 och har flera 
kontor i Tyskland, Österrike samt USA. Kunderna finns över hela 
världen. De senaste 5 åren har man expanderat fabriksområdet i 
Straubing, byggt ut och genomfört stora investeringar för att  
Doppstadt ska kunna möta framtidens efterfrågan på återvin-
ningsteknik som en av de starkaste aktörerna på den internationella 
marknaden. En storsatsning som de själva kallar ”Fit for future”. Nu 
senast har en stor modern produktionshall byggts, som ger att fabri-
ken dubbelt så stor kapacitet. Sexton maskiner kan nu byggas samti-
digt mot tidigare åtta. Hallen innehåller även ett enormt reservdelsla-
ger. Vid middagens festligheter avslöjades att den nya hallen döpts till 
”Josef Doppstadt Halle”, efter grundaren själv som var på plats och 
blev synbart rörd när neonskylten avtäcktes.

Nuvarande VD Ferdinand Doppstadt är andra  
generationen Doppstadt och tog över ledarska-
pet 2013. Ferdinand berättade om ett flertal 
stora projekt i världen där man stått inför stora 
utmaningar och tagit fram  lösningar som klarat 
uppgiften. T ex rengöring av radioaktiva jordmas-
sor i Fukushima, där man skapat förutsättningar 
för det japanska jordbruket att återupptas.

På Expon var det världspremiär för ett flertal nya 
spännande maskinmodeller. T ex kan nämnas 
ett flertal modeller av en s k ”Splitter”, en grov-
sorterare för tuffa fraktioner som sten och metall 
m m. Vindsiktar och vattensiktar, som med i  

princip samma grundtanke skiljer lätt fraktion från tung (flytande från 
sjunkande i vatten). Siktar som tvättar material, en ny kraftigare flis-
tugg med Volvomotor, flera uppgraderingar av trumsikter, samt en 
glimt in i framtiden: En ”multi-purpose”-kross, som både kan köras 
med flistrumma och slagtrumma, utbytbar med ”Quickchange”-sys-
tem. Maskinen är fortfarande en ritbordsprodukt, men man visade en 
betaversion i arbete på Expon. Nu är Doppstadt ”Fit for future”!

”Fit for future” – Stor succé på Doppstadts 50-års jubileum!
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