
Nejčistší mouka pro nejjemnější pečivo.

Haberfellner. 
Mlýn.



Haberfellner. Vždy na tepu doby.

Slovo úvodem

Dynamika jako 

garant úspěchu.

Haberfellner je mouka. A současně synonymum pro kvalitu, 

jistotu, službu a kontinuitu. Nikoli bezdůvodně, neboť mlýn 

Haberfellner (Haberfellner Mühle) je jedním z nejmodernějších 

mlýnů v Evropě a zároveň největším soukromým mlýnským 

podnikem v Rakousku.

Být vždy na tepu doby je současně garantem nejvyšší 

spokojenosti zákazníků, jakosti, jejíž vysoká kvalita se nemění, 

a využívání inovačních výrobních technologií. To je v tradičním 

rodinném podniku Haberfellner samozřejmost.



Markus Haberfellner

Elisa Katharina Haberfellner

Max Leopold Haberfellner

Leopold Haberfellner
Ulrike Haberfellner  

Psát 

historii.
Haberfellner. Naplňovat vize.  

Dějiny se nepíší ze dne na den. Je k tomu zapotřebí čas, 

mimořádná angažovanost, know-how, zkušenosti, perfek-

cionismus a také osobnost. A samozřejmě prozíravost, která 

umožňuje na dlouhou dobu zaručit produkty nejvyšší jakosti. 

Tradice a silné propojení s rakouskou vlastí jsou kořeny, díky 

nimž, obohaceným o svěží nápady a velkou lásku, se z této 

vize, popřípadě z tohoto individuálně kladeného nároku stává 

realita.

Irene Haberfellner



400 let

Mlýnu Haberfellner.
Cesta bohatá na tradice.

Náš podnik se z malého námezdního mlýna stal jedním z 

největších a nejmodernějších mlýnských podniků v zemi.

1612 

První písemná zmínka hovořící o „Mlýnu am Oberen Gries“ 

(Mühle am Oberen Gries).

1659 

Mlýn am „Oberen Gries“ získal správce zámku Parz. Od té doby 

nese jméno „Pfl egermühle“.

1892 

Prodej Správcovského mlýnu rodině Radleggerových. Od té 

doby je mlýn v rodinném vlastnictví.

1963 

Převzetí podniku Leopoldem Haberfellnerem.

1964

Zbudování 1. obilného sila se skladovací kapacitou 2 000 t.

1968

Zbudování 2. obilného sila se skladovací kapacitou 4 000 t.

1970

Zbudování 3. obilného sila se skladovací kapacitou 2 000 t a 

s nepojením na železnici.

1977

Výstavba 1. sila na mouku se skladovací kapacitou 1 000 t.

Pohled na mlýn z roku 1923 Starý mlýn kolem roku 1940 Vozový park v roce 1970

Listina z roku 1659, Pfl egermühle (Správcovský 
mlýn) Haberfellner

Obrázek: 
pohled na mlýn z roku 1954



Z tradice

s inovací.
1612 - dnes.

1985 – 1992

Postupný rozvoj kombinovaného mlýnu na pšenici / žito na 

200 t denně. Zbudování dvou skladových hal a plně automa-

tizovaného balicího a paletovacího zařízení s balicím výkonem 

10 000 kg za hodinu.

2000

Instalace oddělené mlecí soustavy na žito s mlecím výkonem 

60 t za den.

2004

Výstavba 2. sila na mouku a otruby s celkovou skladovací 

kapacitou 1 000 t a výstavba nového nakládacího zařízení s 

nakládacím výkonem 250 t za hodinu.

2005

Zbudování 3. skladové haly s 1 000 paletových míst a plně 

automatizovaným pytlovacím a paletovacím zařízením na 

velká balení.

2006 - 2007

Rozšíření fi remního areálu o 6 000 m2. Zprovoznění nového 

paketovacího lisu s výkonem 7 000 kg za hodinu.

2008

Instalace druhé mísírny mouky k výrobě speciálních směsí.

Dnes

Průběžné investice do nejmodernějších výrobních technologií 

a rozšiřování provozu.

Pohled na závod v roce 2008 Nezaměnitelný design nákladních automobilů Současný nákladní vozový park 

Obrázek: pohled na mlýn v roce 2009



Data & fakta

Personální údaje

40 zaměstnanců

Skladovací kapacity

 Obilné silo:  15.000 t

 Moučné a překládací silo:  2.000 t

 Skladové haly (konečné produkty):  3.500 t

Mletí

 Mlýn na pšenici:  270 t za den

 Mlýn na žito:  60 t za den

Silo na mouku

Plně automatická mísírna dávek s dávkovačem 

mikrokomponent

Mísicí výkon: 20.000 kg za hodinu

Pytlování mouky po 25/50 kg

Výkon: 500 pytlů za hodinu

Mísírna mouky pro speciální produkty 

Výkon: 8 000 kg za hodinu

Menší balení

 Paketovací lisy na balení o objemu 1 kg:  10.000 kg za hodinu

 Paketovací lis na balení o objemu 2 kg:   4.000 kg za hodinu

 Paketovací lis na balení o objemu 5 kg:  6.000 kg za hodinu

Vozový park

11 nákladních tahačů 

6 návěsů na obilí

5 valníkových návěsů Přísná kontrola kvality je zárukou toho, že bude k mletí 

použito pouze to nejlepší obilí  –  jako pšenice, žito a špalda. 

Dvě technologicky nejvyspělejší mlecí soustavy umožňují 

denně semlít 270 tun pšenice a 60 tun žita. Každičký stroj 

je řízen a kontrolován počítačem, čímž lze trvale zaručit 

neměnný jakostní standard. Díky používání nejmodernějších 

strojů a rozsáhlému elektronickému propojení komplexního 

řízení výroby je garantována absolutní zpětná sledovatelnost 

od přejímky obilí, přes uskladnění a semletí až po expedici 

hotové mouky.

Nejmodernější 

výrobní 

technologie pro 

nejvyšší kvalitu.
Haberfellner. Náskok díky technice.

Sběrné šneky na mouku Spodní část odlučovače Spodní část třídiče

Obrázek: spodní část válce



Základem 

nejčistší 

mouky je opti-

mální čištění.
Haberfellner. Čistá věc.

Haberfellner ručí za nejčistší mouku pro nejjemnější 

pečivo. Záruku tvoří vedle optimálního čištění a per-

manentního monitorování škodlivých látek také mo-

derní třídičky Sortex. Tyto technologicky vyspělé stroje 

provádějící barevnou selekci pomocí zabudované spe-

ciální kamery zachycují každé jednotlivé obilné zrno a 

kontrolují jeho povrchové vlastnosti. Vadná obilná zrna 

jsou automaticky rozeznána a odstraněna pomocí vz-

duchových trysek. Výhradně tyto stroje umějí pečlivě a 

kompletně z mlecího procesu vytřídit jak jedovatý námel, 

tak i obilná zrna napadená plísní a houbami.

Barevná třídička na pšenici: Sortex Z4+ Barevná třídička na žito: Sortex Z1+ Vytříděný námel



Jádro spočívá 

v přirozenosti 

věci. 
Haberfellner. Přirozeně kontrolováno.

Konstantně vysoká kvalita mouky vychází ze zpracování 

hodnotných a homogenních směsí surovin. Proto jsme v 

naší společnosti zavedli řízení kvality, které s kompetent-

ními a motivovanými pracovníky, komplexně vyspělým sy-

stémem řízení produkce a nepřetržitým dozorování kvality 

stanoví standardy na nejvyšší úrovni. To vše je doplněno 

využíváním technologicky přesných analytických přístrojů, 

nejmodernější čisticí techniky a absolutně hygienického 

skladování surovin, polotovarů a konečných produktů.

Nakládka dávek mouky Plnění sila na mouku Dávkovací šneky - pytlování po 25 / 50 kg

Obrázek: mísírna dávek



Naše 

certifkáty

IFS / International food standard

(Vers. 5, 99,36 % higher level)

Certifi kát SGS kat

(monitoring škodlivých látek)

Košer certifkát 

(Izraelská kulturní obec)

BIO certifi káty 

(Austria Biogarantie, AMA)

Austria Gütezeichen

(Arge ÖQA)

Bezpečně 

vyšší úroveň 

kvality. 
Haberfellner. Zaručený požitek.

K průběžnému zajištění vysoké úrovně jakosti dispo-

nujeme vlastní plně vybavenou mlýnskou laboratoří 

umožňující komplexní kontrolu jak surovin, tak i konečných 

produktů. Nezávadné obilí a ověřená kvalita surovin jsou 

předpokladem pro výrobu nejlepší mouky a moučných 

směsí. Již při dodávce obilí se z každé dodávky pomocí 

automatické sondy odebírá přesně defi novaný průměrný 

vzorek, který je v podnikové laboratoři následně přesně 

přezkoumán na nejmodernějších analytických přístrojích. 

Na základě výsledků této kontroly se každá jednotlivá 

dodávka surovin jakostně klasifi kuje. Tento vzorek se po 

dobu dvou let ukládá v zapečetěném obalu jako vratný 

vzorek, aby bylo možné zajistit zpětné sledování celého 

výrobního řetězce - od suroviny až po konečný produkt. 

Vysoká úroveň kvality je doložena řadou mezinárodních certifi kátů.



Haberfellner. Das Mehl.

Spokojení 

zákazníci jsou 

naším denním 

chlebem.
Haberfellner. Kvalita z lásky.

Naše nekompromisní nároky na kvalitu a snaha o co 

nejvyšší spokojenost zákazníků vytvořily z našeho pod-

niku jednu z nejmodernějších mlýnských společností v 

Evropě. Naše angažovanost ve vztahu k zaměstnancům, 

surovinám, výrobním technologiím a životnímu prostředí 

dokládá naši fi lozofi i trvalého zachování a více než 100 

let úspěchů. S naší plně automatickou mísírnou dávek 

můžeme vyrábět mouky na míru. Vlastnosti a jakostní 

nároky se upravují podle přání zákazníků a tak je možná 

prakticky jakákoli moučná směs. Naše tradice, rodin-

né vedení podniku a angažovaní pracovníci jsou silným 

základem pro úspěšnou budoucnost. Naše zkušenosti, 

naše know-how a naše jakostní standardy vytvářejí 

nejčistší mouku pro nejjemnější pečivo.

S kvalitou k většímu požitku.
Mouka Haberfellner jako záruka 
perfektního zpracování. Haberfellner - Nejčistší mouka pro nejjemnější pečivo.



S láskou k nejlepší kvalitě, která spojuje: smluvní zemědělec Norbert Zehetner a Markus Haberfellner. 
U Backfein pekařů uvidíte a vychutnáte si rozdíl.

Pečme to 

společně.
Haberfellner. To nám leží na srdci.

Ať s našimi hornorakouskými smluvními zemědělci u 

našeho projektu trvalého zachování „Hornorakouská 

kvalitní pšeničná sadba Backfein“ nebo v případě našich 

„Backfein pekařů“, sází Haberfellner počínaje obilím až 

po lahodné pečivo vždy na kvalitu. Vzhledem k tomu, že 

kvalita mouky je stále závislá na jakosti obilí, intenzivně 

se věnujeme tématu smluvního pěstování. Pšenice je 

přednostně odebírána z našich kontrolovaných „Back-

fein“ polí od hornorakouských zemědělců. Požadavek 

větší regionálnosti a tuzemského původu produktů bude 

nejlepším možným způsobem naplněn tímto partnerst-

vím mezi smluvními zemědělci, společností Haberfellner 

a našimi Backfein pekaři. Regionálnost je u společnosti 

Haberfellner „požitkovým faktorem“, který můžete 

ochutnat.



Backfein.

Nejčistší mouka pro 

nejjemnější pečivo.
Haberfellner. Mouka.

Jméno Haberfellner již více než 100 let ručí za nejlepší 

mouku z Rakouska, v níž se odráží lahodné bohatství 

přírody. Protože nejčistší mouka pro nejjemnější pečivo 

pro nás znamená: 100% čistě přírodní, geneticky neu-

pravené a bez jakýchkoli přísad. To vše sloučeno do 

jednoho sortimentu, který nabízí vhodný produkt pro 

každou chuť, popř. pro každé použití. Nejvyšší kvalita 

mouky je přitom příslibem, za který osobně ručí rodina 

Haberfellnerových.

Ať jemné moučníky, vynikající sladkosti nebo pikantní pokrmy – Haberfellner, rozmanitost převedená na lahodného jmenovatele.
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