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150 évnyi körforgásos gazdálkodás a Zimmermann Ganahl AG-nál Hallban  

Egy tiroli hagyományos vállalkozás vállalti jubileuma 

 

Különleges könyvbemutatót tartott a Zimmermann Ganahl AG 2020. szeptember 11-én 

150 éves jubileuma alkalmából: Werner Zimmermann történész, szerző és a vállalat 

alapítójának utóda, szűk körben mutatta be az általa írt vállalattörténeti krónikát. A 

prezentációt Dr. Thomas Baumüller, a Zimmermann Ganahl AG ügyvezetőjének szakmai 

bemutatója tette teljessé a körforgásos gazdálkodásról. 

 

Művében Werner Zimmermann azoknak az embereknek a sorsát mutatja be, akik a 

cégalapítás óta politikai összeomlások viharában és a háborúk alatt is a mai újrahasznosított 

hulladékpapírra való specializálódásig a vállalatért éltek és dolgoztak. Már a 

„Rohproduktenhandel Josef Zimmermann & Co en gros“ 1870-es alapításakor a Josef 

testvérek, Franz és Michael Zimmermann, a körforgásosgazdálkodásnak szentelték az 

életüket, nevezetesen az újrahasznosítható anyagok gyűjtésének és azok tovább 

értékesítésének, bár eredetileg textilhulladékok, vasak, csontok, kefék és fémek voltak azok, 

amelyeket ipari továbbfeldolgozás során használtak fel. Így a papíripar hulladékpapírjának 

nyersanyagként való felhasználása már 1939-ben kitette a forgalom legnagyobb részét. 

Jelentős mennyiségű használt papírt szállítottak az osztrák tartomány, Vorarlberg 

papírgyárába. Majd több mint 75 évvel ezelőtt végül leányvállalatként kapcsolták a vállalkozást 

a Rondo Ganahl AG-hoz. 

 

Mintavállalat a körforgásos gazdálkodásban 

A Zimmermann Ganahl AG-nál ma már évente több mint 65.000 tonna hulladékpapírt 

gyűjtenek össze, válogatnak ki és dolgoznak fel. A halli telephelyen Tirolban 40 alkalmazottat 

foglalkoztatnak, akik az infravörös érzékeléssel ellátott legmodernebb válogatógépnek 

köszönhetően 12 gyűjtőjárművet, valamint 150 préskonténert és több 100 nagy konténert 

használnak a szakszerű papírhulladék gyűjtéshez a régióban. Néhány éve a vállalkozás - fő 

kompetenciájának megfelelően – kialakított egy Nyugat-Ausztriában egyedülálló, az 

adatvédelemnek megfelelő megsemmisítő rendszert . Az „aktafaló” egy speciálisan kialakított 
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tehergépjármű, amely a helyszínen szakszerűen semmisíti meg a dokumentumokat. Ezt a 

folyamatot annak érdekében minősítették, hogy a bizalmas adatok ellenőrzött és védett 

megsemmisítését biztosítsák.  

 

A feldolgozott hulladékpapír nagy része a Rondo vorarlbergi frastanzi papírgyárának ma 

éppúgy értékes nyersanyaga, mint régen, és 100%-ig hulladékpapírból készítenek kiváló 

minőségű hullámkarton-nyerspapírt. Ezt a hullámkarton-nyerspapírt a szomszédos Rondo 

hullámpapírgyárban dolgozzák fel a legmodernebb gyártási technológiák segítségével 

hullámpapír-csomagolásnak. Így sikerül az újrahasznosítási körforgást a vállalatcsoporton 

belül lezárni (újrahasznosítási arány: 98,6 % hullámpapír, 75,0% hulladékpapír). 

 

Mindig a jövő jegyében 

„Már akkoriban felismerték a tulajdonosok a jövő jegyében az idő jeleit és a figyelmetlenül 

eldobott termékeket ’másodlagos anyagként’ használták fel az újrahasznosítás terén. Így 

látható, milyen mértékben fejlődött a körforgásos gazdálkodás az elmúlt évtizedekben” - hívja 

fel a figyelmet Dr. Thomas Baumüller, a Zimmermann ügyvezetője, a már 150 éves vállalati 

célra. „A Rondo Ganahl AG-vel közösen a legnagyobb összhangban kísérhettük végig a 

hulladékpapír diadalmenetét . A modern technológiákba való folyamatos fejlesztéseknek és 

befektetéseknek köszönhetően Európa egyik legmodernebb újrahasznosító üzemét hoztuk 

létre és ezt a jubileumot úgy ünnepelhetjük meg, hogy bizakodva tekintünk a jövőbe” - 

nyilatkozta Baumüller.  

 

Ez a jövőbe tekintés több mint bíztató. A következő két évben a logisztikai folyamatok 

javításába és az üzem modernizálásába fektetett átépítésre öt millió eurót ruháznak be. 

Mindez a hall in tiroli telephely egyértelmű szándéka, és további jele annak, hogy az alapító 

atyák vezérgondolatát a Zimmermann Ganahl AG-nál a jövőben is sikerül átültetni a 

körforgásos gazdálkodásba.  

 

A Rondóról 

A vorarlbergi tartományban frastanzi székhelyű Rondo Ganahl AG hullámkarton-nyerspapír, 

valamint egyéni hullámpapír- csomagolások gyártására specializálódott. A hagyományos 

osztrák családi üzem gyökerei 1797-re nyúlnak vissza. Ausztria, Németország, Magyarország, 

Románia, valamint Törökország telephelyein a Rondo ma már több mint 1600 alkalmazottat 

foglalkoztat. A vállalkozás támogatja a forrásokkal való környezetbarát gazdálkodást. 
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Ezenkívül a Rondo maga gyűjti, válogatja és préseli a használt papír alapanyagokat és 

kartonokat nyersanyagként a saját hullámkarton-nyerspapírjaihoz. Így valósítja meg a Rondo 

az újrahasznosítási körforgást a vállalatcsoporton belül.  
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