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ALPMA  fylder 70 år
En bayersk mejerimand blev maskinbygger, hvilket har givet ALPMA et stærkt fundament, når 
det gælder forpakning og automatisering af osteproduktionen.

 Af ALPMA 

Da den udlærte osterimester – Gottfried 

Hain senior – grundlagde ALPMA i 

1947, havde han vel ikke i sine vildeste 

drømme haft forestillinger om, hvil

ken rivende udvikling hans visionære 

ideer om en forpakningsmaskine, ville 

medføre. I dag  70 år senere  er AL

PMA med hovedsæde i Rott am Inn, 

Bayern, nemlig kendt verden over for 

komplette systemløsninger for osterier 

og markedsførende indenfor proces, 

osteri, udskæring  og pakningsteknik. 

Og ALPMA efterlever stadig de dyder, 

som firmaets grundlægger praktise

rede, hvilket er baseret på glæden ved 

at udvikle nye, avancerede løsninger, 

forenkle og effektivisere processerne 

og gøre dem automatiske. 

Mejerimand, opfinder og 
udvikler
Det startede med en simpel anordning 

til at løse et specifikt problem i Gottfried 

Hains familiemejeri, Alpenhain. Under 

anden verdenskrig var det et problem at 

få tilstrækkeligt personale, hvilket gav 

forskellige flaskehalse i produktionen. 

Det gjaldt eksempelvis emballering af 

Camembertoste, som i øvrigt også var 

udfordret af kvaliteten af folie i em

ballageprocessen. Gottfried Hain, der 

havde en interesse for teknologi, ud

viklede hurtigt prototypen til en simpel 

emballeringsmaskine, som kunne løse 

dette problem. 

Min far ønskede at blive ingeniør. Og 

i sidste ende besluttede han at fokusere 

på spørgsmålet om, hvordan teknologien 

kan erstatte hårdt manuelt arbejde og 

forenkle processer i mejeriet, fortæller 

hans søn, Gottfried Hain junior. Her

efter gik det stærkt, da Gottfried Hains 

opfinder- og udviklerånd udviklede sig. 

Andre ostemejerier, der stod over for lig

nende problemer, hørte om Alpenhains 

løsninger og forhørte sig om hjælp. På 

den baggrund traf Gottfried Hain be

slutningen om, at han ikke alene ville 

ALPMA i Danmark
ALPMA repræsenteres i Danmark 

og Sverige af SALICATH – igen

nem mere end 40 år! 

Se mere på www.salicath.dk

Salgsingeniør og direktør Jens Aage 
Christensen, Salicath.



MÆLKERITIDENDE 2017 11NR. 18

lykkes med sin egen ost på mejeriet, men 

i lige så høj grad fokusere på udvikling 

af maskiner til kollegaerne i branchen.

Dette førte til, at han den 6. november 

1947 havde det nye firma på plads. I kæl

deren i mejeriet i Lehen, drev Gottfried 

Hain og en håndfuld kolleger herefter 

virksomheden, og herfra udvikling af 

de nye maskiner. 

International udvikling
ALPMA udviklede sig hurtigt i de første 

ti år.  Kombinationen af faglig ekspertise 

inden for osteproduktion på den ene 

side og maskinteknik på den anden side, 

gav en lang række fordele og var netop 

det, markedet efterspurgte. ALPMA 

udviklede således løsninger ud fra egne 

erfaringer i en industri, der indtil da var 

baseret på omhyggeligt manuelt arbejde. 

 Dengang var det helt sikkert en ni

che, som sidenhen har vist sig at være 

et marked, hvor der er et stort behov for 

automatisering og forbedring af proces

ser. Derfor udvikles der til stadighed 

nye løsninger hos ALPMA, siger Gis

bert Strohn, administrerende direktør 

for ALPMA.

Ganske tidligt så Hain og firmaets 

medarbejdere internationale mulighe

der, så ALPMA allerede i 1950 leverede 

sin første maskine til et mejeri i ostelan

det Frankrig. Fra midten af 1950'erne 

blev der systematisk oprettet repræ

sentationer i hele Europa og senere i 

lande udenfor Europa. Internationali

seringen blev således tidligt drivkraften 

bag  ALPMAS forretningsmodel. 

Sønnen af firmaets grundlægger, 

Gottfried Hain junior, blev grebet af 

sin fars begejstring for teknologi. 

ALPMA – Alpenland 
Machinbau
ALPMA leverer komplette ma

skinløsninger til hele mejerier. 

Lige fra mælken kommer ind til 

osten kommer ud – har ALPMA 

fuldautomatiske løsninger af høj 

kvalitet, herunder koagulatorer, 

bassinløsninger, avancerede fyl

demaskiner til osteformene ( som 

ALPMA også leverer), over til ud

skæring og pakning af oste med 

den størst opnåelige præcision. 

Alt dette udstyr bliver serviceret 

af kompetente teknikere, og leve

ringsevnen af reservedele er yderst 

anerkendt blandt firmaets mange 

kunder. 

Siden grundlæggelsen i 1947 har 

ALPMA i flere omgang overtaget 

andre ingeniørvirksomheder i me

jeribranchen.

Udover hovedfabrikken i Rott 

am Inn har man datterselskaber i 

Schweiz, Frankrig, England, Rus

land, Spanien, Tyrkiet og USA, og 

70% af omsætningen eksporteres 

på det globale marked. 

Virksomheden beskæftiger i dag 

700 medarbejdere.

Et udvalg af oste, fremstillet, 
udskåret og pakket på 
ALPMA’s anlæg.

ALPMA ledes i dag af CEO Gisbert Strohn (th.) og CEO Frank Eberle (tv.).

 Som en lille dreng har jeg oplevet 

ALPMAs begyndelse på nærmeste hold, 

og jeg har set hvordan nye ideer og ma

skiner blev udviklet i værkstedet, for

tæller han. Grundlæggeren opfordrede 

sønnen til selv at fortsætte denne vej, 

hvilket førte til, at Hain junior studerede 

maskinteknik. I 1959 studerede han i 

flere forskellige osterier, også i udlan

det, hvor han hurtigt blev bekendt med 

det store potentiale, der åbnede sig for 

ALPMA på det internationale marked. 

ALPMA måtte ændre struktur fra en 

mindre håndværksvirksomhed til større 

industriel maskinvirksomhed, og med 

vokseværket var der behov for mere 

plads.  Det betød en flytning til Rott am 

Inn, som ligger syd for München, hvor 

virksomheden i dag er udbygget til en 

stor moderne maskinfabrik. ■




