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På besök hos Sennebogen:

Anrikt familjeföretag  
expanderar
Allting började 1952 med att Erich Sennebogen Sr, byggde och konstruerade den första mate-
rialhanteringsmaskinen. Nu 56 år senare drivs företaget vidare av sönerna Erich Jr och Walter 
Sennebogen. Nu expanderar bolaget och Recycling & Miljöteknik var med på invigningen, fick be-
söka företagets nya fabrik i tyska Straubing och följde med på en rundvandring i de nya lokalerna. Vi 
fick dessutom en exklusiv intervju med företagets vd och koncernchef Erich Sennebogen Jr.

– Min filosofi som företagsledare har alltid 
varit att ”förlora aldrig en order på grund 
av en speciell förfrågan från en kund”. 
Med det menar jag att allting är möjligt. 
Min far sa en gång: Det finns inget som he-
ter att jag kan inte. Filosofin i ett familjefö-
retag som vårt är att skapa möjligheter, att 
få alla medarbetare att känna delaktighet. 
Om till exempel en kund uttrycker önske-
mål om att träffa oss i företagsledningen 
av någon anledning, är det naturligt för oss 
att uppfylla deras önskan. Vi kommer dit 
de vill. Det är viktigt att vi är en del av hela 
företaget, menar Erich Sennebogen Jr.

När man vandrar runt i regnet utanför, 
eller inne i fabriksfaciliteterna slås man 
av den tyska perfektionismen, ingenting 
lämnas åt slumpen. Allting är planerat in 
i minsta detalj, för att få produktionen 

att flyta så smidigt som möjligt. Principer 
som först in först ut gäller, tanken bakom 
det är att man inte ska ha långvariga lager 
på reservdelar eller produktionstillbehör. 
Sennebogen tillverkar själva sina kranar 
från början till slut, och har också eget 
måleri.

– Med denna nya anläggning kan vi 
på ett ännu bättre sätt tillmötesgå våra 
kunders krav och önskningar och agera 
mer flexibelt i vår produktion, säger Erich 
Sennebogen Jr.

En maskin som inte är beställd tillver-
kas inte heller, vilket gör att effektiviteten 
och lönsamheten för varje tillverkad enhet 
bli maximal. Utvecklingsarbetet inom 
Sennebogen har gjort att man nu har en 
serie maskiner inom Green Line-koncep-
tet som drivs av el, vilket i sin tur redu-

cerar mängden utsläpp av partiklar och 
emissioner.

– Vi har ännu inga planer på att köra 
dem på till exempel biogas, men vi är inte 
främmande för det i framtiden, om det ba-
ra är så att vi kan hitta fungerande teknik 
för det. Än så länge kan det fungera för de 
stationära maskinerna och anläggningarna 
men inte för de som är mobila, förklarar 
Sennebogen. Fördelen med eldrift är ju 
att vi kommer bort från dieseldrift, vilket 
medför lägre mängder utsläpp av partiklar, 
och att arbetsmiljön blir bättre eftersom 
bullernivån är avsevärt lägre med en el-
driven maskin än en som körs på diesel. 
Men nu tillverkar vi maskiner upp till 200 
ton och i framtiden kanske vi kan tillverka 
ännu större maskiner, kanske ända upp till 
300 ton. Men ännu återstår en del arbete 
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i denna fabrik för att optimera processer 
och trimma in allting.
Hur startade ditt miljöintresse?

– Är man som jag född i en liten by ute 
på landet, inte långt härifrån Straubing, 
där huvuddelen av arbetena utfördes på 
jordbruksmarken, så kommer intresset na-
turligt. Jag står i stark kontakt med naturen 
och miljön. 
Berätta lite om ert samarbete med 
OP System?

– Samarbetet startade för tre år sedan. 
OP System är ett mycket bra och speciali-

serat företag som känner den svenska och 
skandinaviska marknaden. Det har vi stor 
nytta av. Vi ser fram emot att samarbeta 
med OP flera år framöver.
Du och din bror tog över företaget 
efter er far. Kommer traditionen leva 
vidare med en tredje generationen 
Sennebogen?

– Det hoppas jag. Men vi får se vem som 
tar över det. Jag har två söner som ännu är 
lite för unga men som naturligtvis ska få 
chansen att sätta sig in i företaget i framti-
den, om de vill.

Fakta:
Den nya anläggningen, 
Sennebogen Werk 2, ska 
komplettera redan byggda 
anläggningar inom koncernen. 
Totalt har investeringen för Werk 
2 kostat 30 miljoner Euro. 
I Straubing finns också anläggning 
1, som inrymmer huvudkontoret 
och som stod färdig 1959 med 
en yta på 44 000 kvm. Den nya 
anläggningen har en total yta 
på 125 000 kvadratmeter och 
här arbetar 350 anställda. Här 
ligger fokus på tillverkning av 
stora maskiner, småskaliga serier 
och kundspecifika lösningar. I 
anläggningen i Wackersdorf med 
en yta på 160 000 kvadratmeter 
ligger fokus på serieproduktion 
av materialhanteringsmaskiner 
upp till 80 tons totalvikt. 
Dessutom har man en anläggning 
i ungerska Balatonfüred, 
som har 300 anställda, en 
yta på 120 000 kvm och som 
främst står för svetsarbeten 
och stålkonstruktioner men 
även mekanisk slutmontering. 
Sennebogen har också 
serviceanläggningar och 
försäljningskontor i Charlotte i 
USA och i Dubai. Fram till idag har 
Sennebogen tillverkat över 30 000 
maskiner och sålt världen över. 
Omsättningen ligger på runt 360 
miljoner Euro.

Dan Hansen på Op System (tv), svensk agent för Sennebogen tillsammans med Erich Sennebogen Jr.

Här är den första Sennebogenkranen 
som Erich Sennebogen Sr tagit fram.

På utomhusarenan visades 
hela produktsortimentet av 

Sennebogens Green Line upp.

ill middagsunderhållningen bjöds 

det på dans och akrobatik.

T5 - En av modellerna inom  
Green Line-sortimentet.


