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Słowa wypowiedziane przez Augusta 
Claasa, że „Claas troszczy się o swoich 
klientów i nie ma w tym chwili prze-
rwy”, są wciąż aktualne. Pomimo że ma-
ły warsztat przerodził się w ciągu tych 
100 lat w światowy koncern produkujący 
najnowsze i potężne maszyny, jedno się 
wciąż nie zmieniło – tak jak na począt-
ku, jest to wciąż rodzinna firma z Hel-
mutem Claasem jako przedstawicielem 
komisji spółki oraz jego córką Cathriną 
Claas-Mühlhäuser, szefującą radzie nad-
zorczej, a także dwoma innymi współwła-
ścicielami i członkami rodziny – Reinhol-
dem i Güntherem Claasami.

Podczas konferencji Cathrina Claas-
-Mühlhäuser, która jest pierwszą kobietą 
w rodzinie Claas na tym stanowisku, przy-
znała, iż czuje się jak każda córka rolnika, 
która przejmuje gospodarstwo. Musiała 
poznać wiele nowych dziedzin oraz współ-
działać z pracownikami na całym świecie. 
– W tym  wszystkim oczywiście pomógł mi 
Tata. Niemniej odziedziczyłam ten rodzin-
ny duch tkwiący w naszej firmie i będący 
jej motorem rozwoju – wyjaśnia obecna 
szefowa firmy Claas. Zdaniem Cathriny  
Claas-Mühlhäuser, która jest pokoleniem 
wprowadzającym firmę w nowe stulecie, 
największym z wyzwań jest teraz sprosta-
nie już nie europejskiej, ale światowej kon-

kurencji. Jednak z dru-
giej strony, przed fir-
mą stoją otworem ryn-
ki całego świata. – Mu-
simy po prostu skupić się 
na dopasowywaniu na-
szej oferty do różnorod-
nych potrzeb rolników 
na całym świecie. Jeśli 
temu podołamy, a robi-
my wszystko, by tak się 
stało, to będziemy mo-
gli zaoferować każdemu 
rolnikowi taki sprzęt, ja-
ki jest mu potrzebny. 

Zaczęło się 
od supłaczy

August Claas założył rodzinną firmę 
w 1913 r. wraz z braćmi Bernhardem i Fran-
zem. Rok później dołączył do nich czwarty 
z braci – Theo Claas – i firma przyjęła na-
zwę „Gebrüder Claas” (Bracia Claas). Jed-
ną z ważniejszych dat jest rok 1921, kiedy 
ręcznie wykonywane, opatentowane supła-
cze do snopowiązałek stały się produkcją 
seryjną i podzespołem większych maszyn 
montowanych w Harsewinkel. Już w 1920 r. 
bracia Claas poszerzyli ofertę o rozsiewacze 
nawozu i prasy do słomy. Potem przyszedł 

czas na współpracę z profesorem Vormfel-
dem, która poskutkowała wypuszczeniem 
w 1932 r. pierwszych prototypów kombajnu 
z przednim zespołem tnącym, wtedy jesz-
cze nabudowanym na ciągnik.

Potem przyszły znacznie trudniejsze 
lata i dopiero w roku 1943 samojezdny 
kombajn Super rozpoczął testy w Sakso-
nii i Westfalii. W 1949 r. produkcję liczo-
no już w setkach sztuk, a w 1954 r. kom-
bajny Super zaczęły pracować np. w Kenii.

Helmut Claas, syn założyciela Augu-
sta Claasa, rozpoczął pracę w rodzinnej 

Sto lat lepszych Sto lat lepszych 
żniwżniw

W tym roku Claas obchodzi stulecie istnienia fi rmy. Podczas konferencji prasowej, w trakcie targów Grüne Woche 

w Berlinie, kierownictwo fi rmy przedstawiło, co się będzie działo w tym jubileuszowym roku, aby podkreślić okrągłą rocznicę.

Trzy pokolenia zajęło rodzinie Claas, aby stworzyć rodzinny 
koncern produkujący maszyny rolnicze.


