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Historia firmy Hans Rinninger u. Sohn GmbH
u. Co. KG zaczęła się w 1909 roku, gdy
Johann Rinninger założył w Kißlegg w All-
gäu małą firmę budowlaną połączoną ze
sklepem z materiałami budowlanymi. W tym
czasie projektowano i wznoszono już duże,
skomplikowane budynki. Oprócz tego
Johann Rinninger zaczął produkować także
pierwsze wyroby betonowe w postaci umy-
walek z lastryko i małych rur betonowych.

W 1946 roku, w drugim pokoleniu, Franz
Rinninger rozpoczął przemysłową produk-
cję pustaków betonowych i innych wyrobów
betonowych. Z biegiem lat przedsiębiorstwo
rozwijało się, a asortyment produktów stale
wzbogacały nowe rodzaje wyrobów. 
W skład portfolio firmy weszły rury o dużych
przekrojach, studzienki, a także elementy
stropowe i proste prefabrykaty.
W 1969 roku wybudowano nowy zakład
prefabrykacji betonowej, w którym rozpo-
częto produkcję prefabrykatów konstrukcyj-
nych, takich jak płyty ścienne, biegi schodo-

we i płyty balkonowe. W trzeciej generacji
firmę przejął Hans Rinninger, który konse-
kwentnie poświęcił się rozwojowi działalno-
ści w tym obszarze. Wkrótce potem urucho-
miono produkcję kostki brukowej i innych
wyrobów wykorzystywanych w budownic-
twie ogrodowym oraz do kształtowania
architektury krajobrazu. W kolejnych latach
przedsiębiorstwo dalej się rozwijało - uru-
chamiano nowe linie technologiczne i z po -
wodzeniem wprowadzano na rynek inno-
wacyjne wyroby, takie jak system kostki bru-
kowej „Grano Nostalit”, który stopniowo
zyskał popularność w 30 krajach i na wszy -
stkich kontynentach. W 1988 roku, za po -
mocą nowej technologii produkcyjnej, 
po raz pierwszy zaczęto wytwarzać koryt-
ka ściekowe z wlotem szczelinowym.
Wysoka jakość tych elementów przekonała
do siebie klientów i projektantów tak, 
że wkrótce korytka RIKI zaczęły być wyko-
rzystywane przy budowie ważnych obiek-
tów drogowych i na prawie wszystkich
europejskich lotniskach.

W 2005 roku do przedsiębiorstwa wstąpił
Jörg Rinninger jako przedstawiciel czwarte-
go pokolenia właścicieli. W tym samym roku
poszerzono segment budownictwa pod-
ziemnego o nowoczesną linię technologicz-
ną do produkcji wielkoformatowych rur 
o przekroju do 2,5 m. W 2007 roku wpro-
wadzono na rynek system studzienek „Topli-
ner“ ze zintegrowaną uszczelką i zintegro-
wanym systemem wyrównywania obciążeń.
Jednocześnie udało się zredukować czas 

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Produkcja indywidualnie frezowanych 
monolitycznych betonowych podstaw studzienek 
pomyślnie uruchomiona w zakładzie firmy Rinninger
Nazwa Rinninger od ponad 100 lat kojarzy się z jakością i niezawodnością. Firma Rinninger jest przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą 
w Kißlegg w Allgäu, które już od czterech pokoleń dostarcza swoim klientom najróżniejsze wyroby betonowe. Firma Hans Rinninger u. Sohn
GmbH u. Co. KG specjalizuje się w budownictwie podziemnym, nadziemnym i ogrodowym oraz architekturze krajobrazu, a także w prefa-
brykatach specjalnych dla różnych zastosowań. Przedsiębiorstwo oferuje najrozmaitsze rozwiązania, które sprawdzają się przy kompleksowej
budowie domów, ulic, sieci kanalizacyjnych i wielu innych. Z małej firmy budowlanej założonej w 1909 roku, połączonej ze sklepem 
z materiałami budowlanymi, z biegiem lat rozwinęło się średniej wielkości przedsiębiorstwo zatrudniające 180 pracowników. Wzrosła nie
tylko liczba zatrudnionych, rozwojowi firmy towarzyszyły także liczne modernizacje. Dzięki temu aby móc oferować klientom potrzebne
wyroby jak najwyższej jakości, firma Rinninger zawsze dysponowała nowoczesnymi liniami produkcyjnymi.
Przedsiębiorstwo uważnie śledziło trend ostatnich lat, polegający na przechodzeniu z klasycznej produkcji podstaw studzienek na elementy
monolityczne. Rynek domagał się monolitycznych podstaw studzienek, więc firma Rinninger chciała je zaoferować. Na początku podjęto
kilka prób opracowania opłacalnego rozwiązania na własną rękę. Ostatecznie jednak zdecydowano się zainwestować w nową linię 
do produkcji tego typu wyrobów. Po obejrzeniu różnych linii technologicznych w innych zakładach zdecydowano się na technologię Primuss
firmy Prinzing GmbH z Blaubeuren, umożliwiającą za pomocą robota frezowanie kanałów i przyłączy we wcześniej wyprodukowanych 
monolitycznych podstawach studzienek.

Widok na teren zakładu firmy Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG w Kißlegg podczas
uroczystości z okazji 100-lecia istnienia przedsiębiorstwa.
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i robociznę przy montażu systemów stu-
dzienek. Dzięki zintegrowanym uszczelkom
i wbudowanemu systemowi wyrównywania
obciążeń, czas montażu w porównaniu z
systemami tradycyjnymi ulega znacznemu
skróceniu, przy jednoczesnej redukcji liczby
potrzebnych monterów. Powyższa innowa-
cja pozwala także niemalże całkowicie
wyeliminować błędy podczas montażu stu-
dzienek na placu budowy.

We wrześniu 2009 roku przedsiębiorstwo
rodzinne obchodziło 100. rocznicę swojej
działalności.

Dostawca kompletnych rozwiązań
systemowych
Firma Rinninger dąży do tego, by we wszy -
stkich swoich segmentach działalności do -
starczać kompletne rozwiązania systemo-
we. Jej działalność handlowa opiera się na
przejrzystej i konstruktywnej współpracy 
z klientami, dostawcami i przedsiębiorstwa-
mi partnerskimi. Firma Rinninger stara się
podążać za potrzebami klientów i partne-
rów handlowych oraz stale wzmacniać
swoją pozycję na rynku.

Działalność badawczo-rozwojowa przed-
siębiorstwa skupia się na innowacyjnych

produktach i technologiach dla atrakcyj-
nych, nowoczesnych i niedrogich rozwią-
zań z betonu. Wysoko cenionym zasobem
firmy są jej pracownicy. Stanowią dla niej
jeden z najistotniejszych czynników przesą-
dzających o sukcesie przedsiębiorstwa, dla-
tego firma Rinninger stale dba o zaangażo-
wanie i kwalifikacje swoich pracowników.

Krótkie drogi komunikacji wewnątrzzakła-
dowej i płaskie hierarchie w firmie zapew-
niają krótki czas realizacji zamówień. Firma
Rinninger posiada własną flotę złożoną 
z 25 pojazdów, za pomocą których może
bardzo szybko spełniać wyjątkowe życze-
nia klientów. Firma dysponuje także pojaz-
dami specjalnymi do transportu ponadga-
barytowych prefabrykatów.

Stały monitoring jakości
Firma Rinninger stworzyła system gwarancji
jakości, który pomaga w spełnianiu wyso-
kich wymogów dotyczących jakości wyro-
bów. Receptury i kruszywa wykorzystywa-
ne do produkcji wyrobów betonowych są
monitorowane w firmowym laboratorium
przez dwóch technologów betonu. Podczas
procesu produkcji, jakość wyrobów stale
kontrolują doświadczeni pracownicy zakła-
du. W wyniku powyższych procedur uzy-
skuje się wyroby betonowe, które są abso-
lutnie niezawodne pod względem funkcjo-
nalnym i niezwykle atrakcyjne wizualnie.
Wieloletnie członkostwo w stowarzysze-
niach na rzecz jakości betonu i prefabryka-
tów betonowych oraz w Fachvereinigung
Betonrohre und Stahlbetonrohre (FBS), 
a także liczne certyfikaty szwajcarskie i au -
striackie potwierdzają kompetencje przed-
siębiorstwa w zakresie jakości.

Bogata oferta wyrobów i obecność 
na rynkach w kraju i za granicą
Firma Rinninger średnio zużywa dziennie
ponad 1000 t piasku lub żwiru oraz do
250 t cementu, które mieszane w łącznie
pięciu węzłach betoniarskich są wykorzy-

stywane do produkcji najróżniejszych wyro-
bów betonowych, takich jak rury betonowe,
systemy studzienek, biegi schodowe, balko-
ny, korytka kanałowe z wlotem szczelino-
wym, płyty stropowe typu filigran, płyty
ścienne, najrozmaitsze rodzaje kostki bru-
kowej oraz specjalne elementy betonowe.
Przedsiębiorstwo dostarcza swoje wyroby
przede wszystkim na rynek południowych
Niemiec oraz do krajów sąsiadujących -
Austrii i Szwajcarii. Liczni odbiorcy prefa-
brykatów betonowych z zakładu firmy Rin-
ninger znajdują się także we Włoszech 
i Francji. Ponadto firma produkuje beton
towarowy, który dostarcza na place budo-
wy w promieniu ok. 30 km.

Tak bogaty asortyment różnych wyrobów
wymaga licznych urządzeń produkcyjnych.
Z biegiem lat firma Rinninger zgromadziła
pokaźny park maszynowy. Poza regularny-
mi przeglądami i konserwacją, urządzenia
są w miarę potrzeby poddawane renowacji
lub wymianie. W zależności od sytuacji
linie technologiczne uzupełnia się o dodat-
kowe urządzenia. Przykładowo, kilka lat
temu uruchomiono linię obiegową firmy
Sommer do produkcji ścian warstwowych 
i płyt stropowych typu filigran, a w tym roku
maszyny do produkcji wielkoformatowych
rur uzupełniono o automat do spawania
koszy zbrojeniowych firmy MBK, zlokalizo-
wanej po sąsiedzku w Kißlegg.

Inwestycja w nową technologię produkcji Pri-
muss jest wynikiem wieloletniej współpracy 

Urządzenie do produkcji kręgów
studziennych firmy Prinzing, 
rok produkcji: 1982.

Nowy automat do spawania koszy
zbrojeniowych firmy MBK.

Firma Rinninger posiada własną flotę złożoną z 25 pojazdów, za pomocą których może
bardzo szybko spełniać specjalne życzenia klientów.



z firmą Prinzing GmbH. Oprócz nowej linii
technologicznej firma Rinninger wykorzystu-
je jeszcze dwa inne urządzenia produkcyj-
ne firmy Prinzing. Są to urządzenia do pro-
dukcji kręgów studziennych. Jedno z nich
zostało zainstalowane w 1983 roku, a więc
produkuje kręgi studzienne w Kißlegg już
od blisko 30 lat.

Technologia produkcji Primuss
umożliwiająca produkcję podstaw
studzienek ze zindywidualizowanymi
kanałami wraz z przynależnymi
dopływami i odpływami

Za pomocą technologii produkcyjnej Pri-
muss można zaprogramować automatycz-
ną produkcję podstaw studzienek z dowol-
nymi kanałami oraz przynależnymi dopły-
wami i odpływami dla dowolnych przyłą-
czy rurowych. Ze względu na możliwość
wczesnego rozformowania wyrobu i krótki
takt produkcyjny, liczba potrzebnych form
jest minimalna. Do produkcji elementów
monolitycznych w zakładzie firmy Rinninger
wykorzystuje się zaledwie cztery formy.
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Monolityczne podstawy studzienek są produkowane za pomocą
urządzenia Atlas.

Magazyn kapeluszy usztywniających i muf.

Stanowisko frezowania Primuss składa się z dwóch stanowisk
obróbki zlokalizowanych na poziomie posadzki.

Robot frezujący porusza się w kanale maszynowym 
pod stanowiskami obróbki.

Magazyn narzędzi frezarskich: na środku frez tarczowy do frezowania bocznych przyłączy.
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Kanały i przyłącza są wytwarzane bez modeli i form, a jedynie za
pomocą robota do frezowania z odpowiednim oprogramowaniem.
Technologia umożliwia produkcję studzienek o średnicy znamiono-
wej wynoszącej 1000, 1200 i 1500 mm. Podstawy studzienek są
elementem monolitycznym wyprodukowanym z dobrze zagęszczo-
nego, drobnoziarnistego betonu. Poprzez wstępne stwardnienie 
w szalunku powstają elementy o dużej dokładności wymiarowej.
Kanały są zoptymalizowane pod względem właściwości hydrau-
licznych. Do produkcji podstaw studzienek w technologii Primuss
wykorzystuje się beton o dużej wytrzymałości (klasa C60/75) 
i niskim współczynniku wodno-cementowym lub z betonu wysoko-
wartościowego. Dzięki wysokiemu poziomowi zautomatyzowania
linii, do monitorowania procesu produkcji wystarczy jedna osoba.

System gospodarki towarowej do rejestrowania parametrów
studzienek
Podstawy studzienek w technologii Primuss są wyprodukowane
wyłącznie z betonu i można do nich podłączyć wszystkie popular-
ne typy rur. Złożone zamówienie jest rejestrowane w systemie
gospodarki towarowej wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi stu-
dzienki oraz przewidzianych przyłączy. Komputerowo zaprojekto-
wana podstawa studzienki może być w razie potrzeby przesłana
do klienta w celu sprawdzenia i akceptacji. Na podstawie danych
zamówienia i terminu dostawy planowana jest produkcja elementu,
który jest wytwarzany w odpowiednim, dogodnym momencie. Sys-
tem EPD produkcji Primuss jest połączony z programem zarządza-
nia zleceniami Gesys, który zapewnia przejrzystość produkcji 
w zakładzie firmy Rinninger.

Produkcja surowych podstaw studzienek 
za pomocą uniwersalnego systemu Atlas
Po zaprojektowaniu studzienki i zapisaniu jej parametrów, następ-
nym krokiem w technologii Primus jest wyprodukowanie surowej
podstawy studzienki w systemie Atlas. Atlas jest sprawdzonym,
popularnym na rynku modułowym systemem produkcyjnym firmy
Prinzing. System cechuje się dużą uniwersalnością i może być wyko-
rzystywany do produkcji najróżniejszych elementów, takich jak 
studzienki ściekowe, elementy skrzynkowe, rury o średnicy 
do 3000 mm oraz kręgi i zwężki studzienne, a także podstawy stu-
dzienek. Jako część procesu produkcyjnego w technologii Primuss
system Atlas jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji
podstaw studzienek. 
Jeszcze pozbawione kanałów podstawy studzienek mogą mieć
różne średnice, wysokości i grubości ścian. Betonowe elementy pro-
dukowane są na mufach dolnych, uprzednio podanych do urzą-
dzenia produkcyjnego z nałożonymi kapeluszami usztywniającymi.
Wilgotna mieszanka betonowa zagęszczana jest poprzez wibro-
wanie, przy czym istnieje możliwość regulacji amplitudy i częstotli-
wości drgań.
Aby zmienić średnicę lub grubość ścianek, wystarczy wymienić
płaszcze formy w urządzeniu Atlas. Aby umożliwić szybką zmianę,
stół podtrzymujący płaszcz formy połączony jest z maszyną hydrau-
licznie. Niepotrzebne są ani rdzenie dolne, ani nasadzane, ani
żadne wypełnienia studzienek. Dzięki temu z perspektywy operato-
ra maszyny produkcja przebiega niezwykle prosto.
Spoczywające na mufie dolnej monolityczne elementy są wyjmo-
wane z Atlasa i przewożone na miejsce wstępnego dojrzewania.

Frezowanie kanałów w dnie podstawy studzienki.

Frezowanie bocznych przyłączy.



Elementy monolityczne spoczywają w miej-
scu dojrzewania w pozycji odwróconej, na
kapeluszach usztywniających i mufach dol-
nych, aż uzyskają wymaganą wstępną
wytrzymałość.

Frezowanie kanałów i przyłączy 
za pomocą robota
Po uzyskaniu wymaganej wstępnej wytrzy-
małości, podstawy studzienek są przewo-
żone wózkiem widłowym na stanowisko fre-
zowania. Stanowisko frezowania składa się
z dwóch stanowisk obróbki zlokalizowa-
nych na poziomie posadzki, które umożli-

wiają ciągłą pracę robota bez przestojów
podczas zmiany elementu. Aby stanowiska
obróbki mogły znaleźć się na poziomie
posadzki, robota umieszczono w kanale
maszynowym.
Najpierw za pomocą głowicy kulistej, robot
wycina kanały w dnie odwróconej podsta-
wy studzienki. Po wycięciu kanałów robot
jedzie do magazynu narzędzi frezarskich 
i automatycznie zmienia głowicę. Za pomo-
cą nowego frezu tarczowego wycinane są
od zewnątrz przyłącza. Po wykonaniu przy-
łącza, podstawa jest obracana na stanowi-
sku obróbki o odpowiedni kąt i zaczyna się
frezowanie kolejnego przyłącza.
Posuw narzędzi podczas frezowania jest
regulowany przez robota automatycznie, 
w zależności od stopnia stwardnienia beto-
nu. Dzięki temu zużycie głowic frezujących
pokrytych krawędziami tnącymi z polikry-
stalicznego diamentu jest jak najmniejsze.

Beton usunięty z podstawy spada grawita-
cyjnie i jest automatycznie usuwany ze sta-
nowiska obróbki. W tym celu wykorzysty-
wane są pochyłe zsuwnie zamontowane
pod stanowiskiem obróbki, przez które ma -
teriał zsuwa się na stale pracujący taśmo-
ciąg. Taśmociąg transportuje materiał na
kolejny taśmociąg, który odtransportowuje
resztki betonu z hali. Resztki betonu są pod-
dawane recyklingowi, by mogły być po no -
w nie wykorzystane w produkcji. Dzięki
temu systemowi nie ma potrzeby czyszcze-
nia stanowiska frezowania. Poprzez swoje
szybkie ruchy robot czyści się sam i nie gro-
madzi podczas pracy praktycznie żadnych
zanieczyszczeń.
Po zakończeniu procesu frezowania mono-
lityczna podstawa studzienki jest zdejmo-
wana wózkiem widłowym ze stanowiska
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Gotowa monolityczna podstawa studzienki na stanowisku obróbki.

Panel sterowania bezpośrednio przy
stanowisku frezowania.
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obróbki. Ewentualne resztki materiału pozo-
stałe po frezowaniu są zmiatane z przyłą-
czy i element jest odwożony do magazynu
w celu ostatecznego stwardnienia. Po stwa -
r dnieniu podstawy studzienek są odwraca-
ne. W razie potrzeby istnieje możliwość
zamontowania uszczelek. Gotowe elemen-
ty wywożone są taśmociągiem na zew nę -
trzny plac składowy.

Duże zadowolenie po pierwszych
tygodniach produkcji

Właściciele firmy, Hans i Jörg Rinninger, są
przekonani, że monolityczne podstawy stu-
dzienek to właściwie obrany kierunek roz-
woju przedsiębiorstwa. Ich celem jest pro-
dukcja wysokogatunkowych elementów stu-
dziennych z betonu wysokowartościowego,
których nasiąkliwość wynosi poniżej 10 mm
(Primuss Basic) i poniżej 5 mm (Primuss Pro),

dzięki którym będą mogli wyróżnić się
wśród konkurencji. Jakość wyrobu zależy
bezpośrednio od jakości wykorzystywane-
go betonu. Podstawy studzienek Primuss Pro
są na przykład produkowane z betonu 
o wysokiej wytrzymałości klasy C 90/105.
Wspomniany system gwarancji jakości
firmy Rinninger zapewnia klientom wysoko-
wartościowe wyroby betonowe, których
wła ściwości nie odbiegają od parametrów
tworzyw sztucznych.

Kolejną zaletą, którą podkreślają właścicie-
le firmy, jest wykorzystanie mieszanek beto-
nowych o konsystencji wilgotnej. Dzięki
temu produkcja jest niezwykle uniwersalna,
z zapotrzebowanie na formy niewielkie,
gdyż surowe podstawy studzienek mogą
być wyjmowane z Atlasa już w postaci roz-
formowanej. Tym sposobem zamówioną
studzienkę można praktycznie dostarczyć

w ciągu jednego dnia, a możliwości pro-
dukcyjne są niezależne od liczby form. Licz-
ba monolitycznych studzienek produkowa-
nych na zamówienie wynosi obecnie około
20 – 30 sztuk dziennie. Celem firmy jest
uzyskanie dziennej produkcji wynoszącej
ok. 40 elementów.
Po upływie pierwszych tygodni produkcji
wnioski obu właścicieli są niezwykle pozy-
tywne. Są oni przekonani o tym, że inwe-
stycja w technologię Primuss to ogromny
krok we właściwym kierunku.

M

Hans Rinninger u. Sohn 
GmbH u. Co. KG
Stolzenseeweg 9
88353 Kißlegg im Allgäu, Niemcy
T +49 7563 9320
F +49 7563 3072
info@rinninger.de
www.rinninger.de

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Niemcy
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
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Gotowa betonowa podstawa studzienki. Frezowana podstawa studzienki DN 1200
mm, wysokość 1400 mm z przyłączami 
i kanałami dla rur betonowych FBS 
o DN 800 mm.

Podstawa studzienki w technologii Primuss Pro.

WIĘCEJ INFORMACJI




