ZŠAM Žiri na ogledu tovarne traktorjev
Po izjemnem uspehu lanskega izleta, so se v Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri
tudi letos odločili za podoben program vsakoletnega tradicionalnega izleta namenjenega
svojim članom.
Tokrat je člane in simpatizerje združenja pot vodila k našim severnim sosedom, natančneje v
spodnjo Avstrijo, kjer se v kraju St. Valentin nahaja tovarna traktorjev Steyr.
Zgodovina, tudi v naših krajih dobro poznanega podjetja, ki ga ni potrebno posebej
predstavljati, sega v leto 1864, ko je bilo ustanovljeno. Podjetje se je sprva posvečalo izdelavi
koles in šele leta 1915 je iz proizvodnje zapeljal prvi traktor ter leto kasneje tudi avtomobil.
Od samega pričetka proizvodnje traktorjev dalje, je bil Steyr vedno vodilni na področju
razvoja ter tehnološke dovršenosti svojih izdelkov. Tako so npr. že leta 1964 trgu ponudili
traktor s štirikolesnim pogonom in leta 1976 prvi predstavili traktor z vgrajenim motorjem s
turbinskim polnilnikom. Leta 1967 so traktorji dobili tudi značilno rdečo-belo barv, ki je
zaščitni znak tega avstrijskega proizvajalca.
Danes je Steyr član korporacije Case, katera je največji svetovni proizvajalec kmetijske
opreme. Tovarna v St. Valentinu je evropski razvojni center za traktorje v razponu moči od 40
do 170 KM, v njej pa proizvajajo tudi 15 različnih modelov celotne korporacije. Proizvodnja
je v veliki meri avtomatizirana, v njej pa so zaradi visokega tempa dela, zaposleni predvsem
mlajši delavci. Proizvodni proces tudi ni vezan na serije, tako se lahko drug za drugim
proizvajata dva povsem različna modela. Poleg razvojnih in proizvodnih objektov, se v
kompleksu nahaja tudi šolski center namenjen nemško govorečim narodom, ter preizkusna
hala, v kateri mora vsak izdelan traktor opraviti približno enourno preizkušanje vseh funkcij.
Vodenemu ogledu tovarne je sledilo nadaljevanje poti proti koncentracijskemu taborišču
Mauthausen, katero je nastalo že leta 1938. Njegov edini smisel je bilo izkoriščanje suženjske
delovne sile v tamkajšnjem kamnolomu granita. V njem je bilo, v vsem času delovanja,
zaprtih preko 200.000 ujetnikov, med njimi tudi mnogi Slovenci, od tega jih je najmanj
113.575 umrlo zaradi lakote, bolezni, umorov in mučenja.
Sledil je prijetnejši zaključek dneva z ogledom prestolnice spodnje Avstrije – Linza, ter
povratek proti Sloveniji, kjer je udeležence izleta pričakala še večerja.
Kljub temu, da je bil izlet, zaradi ogleda tovarne, izveden med tednom, je bila udeležba
članov številčna, tako da v vodstvu že kujejo načrte o naslednjem izletu.
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