
ADDINOL Lube Oil GmbH laieneb Leunas 
     

Väljas lisavad moodsale 

ettevõttele aktsenti hõbedased 

tsisternid. Baasõlide ja manuste 

ladustamiseks on hallides ja 

väljas 57 tsisterni.   

Pakendite täitmist juhib arvuti. 

ADDINOL Lube Oil GmbH uued 
tootmishooned ja laiendatud 
logistikakeskus Leuna 
keemiatööstuspargis on kõigest 
aasta vanused. Kuid firma 
rakendustehnika- ja 
turundusosakonna eest vastutav 
Frank Merbitz ei salga, et ettevõte 
on taas saavutanud maksimaalse 
tootmisvõimsuse. Viimaste aastate 
jooksul on käive ja läbimüük 
kasvanud aastas umbes 10%. 
Seetõttu soovib mainekas 
tippkvaliteetsete määrdeainete 
tootja lähiajal üle minna 
tootmisele kahes vahetuses ja 
palgata juurde töötajaid. Addinolil 
läheb kõik nagu õlitatult ja seda 
isegi hoolimata tõusvatest 
hindadest toornafta turul. „Ka 
meie peame leppima baasõlide 
hinnatõusuga. Ja loomulikult 
peegeldub see ka meie toodete 
hindades,“ kirjeldab Frank 
Merbitz. „Meie kliendid teavad, et 
meie hinnad pole mitte laest 
võetud, vaid on ülemaailmse 
hinnatõusu tulemus. Nad 
hindavad meie püsivat 
kvaliteeditaset, teenuseid ja meie 
usaldusväärsust. Made in 

Germany on paljude jaoks tähtis,“ 
põhjendab Frank Merbitz ettevõtte 
kindlat olukorda Saksamaal ja 
esindatust rohkemas kui 70 riigis 
üle maailma. 
Üks on kindel: ilma Addinoli 
toodeteta ei saa läbi kaasaegsed 
automootorid, jääksid  tuulikud 
tuules seisma, ei jõuaks 
muruniiduk üle aasa ega käivituks 
biogaasimootorid. Addinoli kõrge 
jõudlusega määrdeained leiavad 
kasutust kõikjal, kus midagi 
liigub, seega muuhulgas 
autotööstuses, energiasektoris ja 
masinaehituses. 
Addinol, kel oli juba alates 1936. 
aastast hea maine, kuulub oma 
toodetega stabiilselt tippklassi. 
Leunas toodetakse üle 400 toote, 
mis villitakse sõbralikku 
türkiisikarva – firma esindusvärvi 
– pakenditesse. 

 Pakendite sortimenti kuuluvad 
liitrilised väikepakendid, 
käepärased kanistrid, väikevaadid, 
200-liitrilised vaadid ning isegi 
autotsisternid. Tootevalikus on 
esindatud määrdeõlid, määrded, 
aerosoolid ja pastad. Igal kuul 
veetakse ettevõttest välja 2200 
tonni määrdeaineid. Firma 
visiitkaardiks on fakt, et tooted 
jõuavad kliendini juba kaks kuni 
neli päeva pärast tellimuse 
esitamist.  
Vältimaks kõikjal rikkeid ja 
tööseisakuid usaldab Addinol oma 
enda teadustööd. Tehas asutati 
1936. aastal Sachsen-Anhalti 
liidumaal Krumpas. Kolm aastat 
hiljem avas tehas oma esimese 
labori. 1960. aastal sai ettevõte 
endale teaduslik-tehnilise 
uurimiskeskuse, neli aastat hiljem 
uue teadushoone. 1999. aastal tuli 
tootmine Krumpast välja viia. 
Addinol tõusis nagu fööniks 
tuhast, kui avas 2000. aastal 
Leunasse kolinud keskuse, 
millega ühendas baasõlidest ja 
manustest aina paremaid 
määrdeaineid  väljatöötava labori. 
2006. aastal tõi Addinol kogu 
tootmise tagasi Leunasse. 
Ettevõtte toodangu moodustavad 
kõrgeimatele nõuetele vastavad 
mootorsõidukite määrdeained 
ning epohhi loovad uudistooted, 
nagu nt ADDINOL Eco Gear 
tööstustransmissiooniõlide seeria. 
Õli valmistamise kunsti, mis 
rõõmustab kliente heade 
määrdeainetega, mõistavad 
Leunas üle 75 mehe ja naise. 
Addinol panustab kõrgesse 
motivatsiooni, personali 
samastumisse firmaga ja 
traditsiooni. „Me oleme hea näide 
sellest, et vanemad töötajad on 
kulda väärt,“ väidab firma 
tegevdirektor Georg Wildegger. 
Tubli kolmandik personalist on 
üle 50 aasta vana. Nii peaks see ka 
jääma firma edasise laienemise 
korral. ■ 

 

 

  
 
Tõlge artiklist ADDINOL Lube Oil GmbH in Leuna erweitert (ilmunud ajakirjas Mitteldeutsche Wirtschaft, 7/8 
2008 (lk 27-28)). 


