
Po drugi svetovni vojni se je devetna-
jstletni Rudolf Eschlböck, najstarejši
med osmimi otroci na kmetiji v Zgornji
Avstriji, napotil s trebuhom za kruhom
na Dunaj in se pri firmi Alfa-Laval izučil
za strojnega ključavničarja. A ljubezen,
ki ga je čakala v domačem kraju, ga je
pripeljala nazaj v Prambachkirchen. Po
dveh letih dela kot trgovski zastopnik je
v pomožni zgradbi domače kmetije (ki
jo je prevzel najmlajši brat) začel, skupaj
s še enim delavcem, izdelovati kmeti-
jske stroje, in sicer trosilnike gnojil.
Skupaj z očetom, ki je imel zelo razvit
občutek za tehniko, sta razvila številne
kmetijske stroje. Najbolj znana je paten-
tirana nakladalna prikolica s tračnim
dnom, ki jo je Pöttinger odkupil in
proizvedel več tisoč. Pozneje je ta sis-
tem zamenjalo verižno pomično dno.
Leto pozneje je kupil parcelo in zgradil
prvo delavnico, ki še vedno stoji.
Proizvajali so različne kmetijske stroje,
kot npr. slamoreznice, nakladalne priko-
lice, delali pa so tudi kot dobavitelj za
tovarno Pöttinger in druge. Po letu
1980 so postopno opuščali proizvodnjo
kmetijskih strojev in se specializirali za
sekalnike. Danes so največji proizva-
jalec sekalnikov v Evropi. 

Danes, petdeset let po začetku,
proizvedejo okoli dvesto sekalnikov na
leto, od tega jih 75 % izvozijo. Njihov
program zajema več serij sekalnikov, od
manjših kolutnih, s premerom lesa do
12 oz. do 24 cm, in bobenske sekalnike
z največjim premerom lesa 35 oz. 55
cm. Sekalniki so gnani traktorsko ali pa z
dizel motorjem, največji so nameščeni
na kamione. Zaposlujejo sedemdeset
delavcev, od katerih je enajst vajencev.
Ob petdesetletnici so odprli nove
proizvodne prostore, ki obsegajo 4000
m2 pokritih proizvodnih hal in dve
šotorski hali za skladišče. Dosedanji
prostori obsegajo okrog 5000 m2
pokritih površin. Od leta 2000 celotni
tovarniški kompleks ogrevajo na
sekance s 500 kW kotlom. 
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Jubilej tovarne sekalnikov Eschlböck

Prvih 
petdeset let 

Tehnika26

Ob petdesetletnici tovarne so odprli nove proizvodne prostore. Tovarna je v družinski
lasti. Na praznovanju so bile tri generacije (manjša slika); z leve: ustanovitelj Rudolf in
žena Adelgunde Eschlböck, sedanji direktor inž. Rudolf in žena dipl. inž. Maria
Eschlböck, hčerka Eva in sin Reinhard.

Kosilniki 
Obračalniki
Zgrabljalniki
Balirke
Nakladalke

Cisterne za gnojevko
2500 l - 24.000 l

Gorski traktorji in
kosilnice

Sekalniki za les

Ovijalke za bale

Balirka Krone Vario 1500 MC 

- Pobiralna 1,95 m;
- Velikost bale 100 -

150x120;
- Komfortno upravljanje -

slovenski meni 
- Ovijanje mreža;
- Gumi kolesa na pobiralni;
- Kardan dvojni zglob;
- Vrteči se valj na pobiralni
- 17 nožev, možen vklop

0,7,15,17;
- Centralno mazanje;
- Gume 19.0/45-17/10 pl

Kosilnica Krone 283 S 
(razstavni eksponat) 

Prej 1.465.000,00 SIT
6.113 €

Zdaj 1.330.000,00 SIT 
5.550 €

Brez vzdrževanja in trajno
namazano!

EasyCut Octolink - 8 prstna
Krone sklopka, brez

vzdrževanja

Super C-žbice za največjo
elastičnost! Najbolj čista

krma.

tel.: 02 82 31 959, fax: 02 82 32 959
gsm: 041 747 181; 031 520 720; 051 634 294
e-mail: info@mehanizacija-miler.si

Poznate prednosti senene linije Krone? 
Oglejte si jih na www.mehanizacija-miler.si

Šentanel 20 a, 2391 Prevalje




