
Privire spre înainte 

Istoricul companiei Terhoeven GmbH & Co.KG 



A treia și a patra generație: Wilhelm Terhoeven, Jeanette und Stephan Terhoeven 



Bine ați venit la HAMBI 
Dragi clienți, dragi parteneri, dragi prieteni 

ai companiei Terhoeven, 

Dragi clienți,  dragi parteneri, dragi prieteni ai 
companiei Terhoeven, construirea unei  afaceri familiale 
stabile, orientate către viitor, care să funcționeze  la nivel 
internațional, nu este atât de dificilă. Aveți nevoie  doar de 
cea mai experimentată persoană din industrie, o familie de   
inventatori, parteneri de încredere, clienți loiali, precum și 
de un sentiment al nevoilor acestora, o locație minunată, 
puțin noroc și o sută de ani. Mă rog, poate nu e chiar așa de 
ușor. 

Când privim înapoi la istoria firmei Terhoeven GmbH & 
Co. KG și, astfel, și la istoria mărcii noastre HAMBI, 
suntem conștienți în permanență de  responsabilitatea 
pe care noi, directorii generali ai celei de-a patra 
generații, o  avem pentru această companie. Ne-a fost 
clar de la început că noi nu putem ”pur și simplu” să 
continuăm. Nu din necesitate, ci pentru că dezvoltarea 
continuă la HAMBI este profund înrădăcinată. Inovație 
din și prin tradiție - acest lucru l-am priceput repede. 

Acest lucru este valabil într-o cultură care este dominată 
de soliditate, competență și calitate, dar și de pasiune. 

Durabilitatea companiei joacă, de asemenea, un rol 
important. Mândria și  modestia merg mână în mână când 
dintr-o dată există pe masă o comandă de piese  de schimb 
pentru o mașină vândută acum două generații. 

Istoricul este o  modalitate bună de a conștientiza 
succesele și în special succesul de  învățare al unei 
companii și de a le folosi ca bază pentru a privi spre viitor. 
Și perspectiva care ne-a adus aici ne-a adus la locul unde 
suntem astăzi. 

Dar un alt scop poate fi îndeplinit de o cronică: acela de a 
mulțumi. Succesul mărcii HAMBI este un proiect comun. 
Angajații, partenerii, clienții, comunitatea - toți au 
participat la istoria noastră de peste o sută de ani. Și la 
succesele viitorului. Cu acești oameni am avut noi și 
generațiile trecute un mare noroc. Pentru aceasta am 
vrea să vă mulțumim. 

Stephan Terhoeven Jeanette Terhoeven 



Administrator și angajat al Terhoeven GmbH & Co. KG



Mesajul primarului la cea de-a 100 aniversare 

Stimată familie Terhoeven, dragi 
angajate și angajați! Sonsbeck, august 2008 

Compania dumneavoastră își sărbătorește aniversarea 
de 100 de ani în acest an. Aș dori să vă felicit pentru 
acest jubileu deosebit și să transmit cele mai bune 
urări din partea consiliului și administrației 
comunității noastre. 

Cu mândrie vă puteți uita la succesul înregistrat de 
compania dumneavoastră încă de la fondarea sa în 
1908: dintr-o afacere de familie s-a transformat într-o 
companie modernă de dimensiuni medii, care este  
astăzi una dintre cele mai renumite companii de 
inginerie din regiunea noastră. Compania Terhoeven 
poate privi înapoi la o istorie de succes. Datorită 
orientării sale inovatoare, motivației și abilităților, a 
apărut o  companie care a devenit sinonimă cu  
calitatea pentru dezvoltarea și  producerea mașinilor 
de îndoit și tăiere pentru armăturilor din oțel. Aceste 
produse  sunt distribuite în toată lumea sub denumirea  
comercială "HAMBI" prin  comerțul cu echipamente de  
construcții, precum și la instalațiile de  beton și 
prefabricate. 

Pentru municipalitatea Sonsbeck și în special pentru 
localitatea Hamb, compania Terhoeven joacă un rol foarte 
important. 

Pe de o parte, compania cu peste 40 de angajați oferă 
locuri de muncă și de calificare la nivel local, iar pe de 
altă parte,  municipalitatea se bucură de gama largă de 
servicii oferite de Terhoeven  în îndeplinirea sarcinilor 
sale. 

Pentru a fi bine pregătită pentru viitor, Terhoeven a stabilit 
cursul în mod corespunzător în ultimii ani. Și succesiunea 
companiei este deja bine reglementată. 

Vă doresc, dragă familie Terhoeven și tuturor angajaților 
dvs., să aveți abilitatea și puterea de a continua conducerea 
și dezvoltarea companiei cu succes în următorii ani și 
decenii. 

Toate cele bune pe viitor.  
Cu salutări cordiale, 

Leo Giesbers Primar 

COMUNITATEA 
SONSBECK 



Fotografia de nuntă a fondatorului companiei Wilhelm Terhoeven din anul 1908 



(1908 - 1923)

"De patru generații, HAMBI și-a păstrat inventivitatea. Dacă odinioară se construiau mașini agricole, astăzi sunt făcută 
la comandă, care sunt solicitate în întreaga lume. " 

De la fabrică la pepiniera de idei 

Poveștile de succes au de obicei ceva în comun: încep 
prin a fi mici. Când vorbim despre asta, povestea 
companiei Terhoeven este probabil mama tuturor 
poveștilor de succes. Deoarece cu ceva mai mic decât 
fondatorul companiei Wilhelm Terhoeven cu greu se 
poate începe. 

În anul 1908 a luat un credit de peste 6.000 mărci și cu 
acesta a cumpărat un atelier în Sonsbecker localitatea 
Hamb. Sau ceea ce mai rămăsese din acesta. Și pentru 
că datoriile aveau pe atunci obiceiul enervant de a fi 
rambursate, el s-a pus imediat pe treabă. A 
transformat atelierul într-o fierărie și s-a aruncat cu 
nerăbdare în noua lui muncă independentă. Primul 
contract nu s-a lăsat mult așteptat. Profit: 3 mărci. 

De atunci totul a mers bine pentru ”Fierar” și afacerea 
de o persoană. De asemenea,  pentru că se putea baza 
pe inventivitatea sa, dar mai ales pe  ingeniozitatea sa: 
zdrobirea cartofilor, mori de sfeclă, tocătoare -  lista 
echipamentelor agricole pe care le-a dezvoltat a fost 
lungă. Lista celor interesați de asemenea. Odată cu 
inventarea unei mașini pentru purificarea trifoiului roșu 
a reușit descoperirea economică finală. 

Mașina a găsit vânzări rapide și, în final, a ajuns la Oficiul 
de Brevete. S-a născut marca HAMBI. În cele din urmă, în 
1923, succesul a avut o formă vizibilă: atelierul a fost 
extins și modernizat. A fost introdus și curentul electric. 
Afacerea lui Wilhelm Terhoeven era pregătită pentru noi 
provocări. 



Ștampila cu care  Johann Terhoeven și-a falsificat documentele de eliberare din captivitatea rusă - tăiată dintr-o talpă de pantofi.



(1935 - 1955)

"De peste o sută de ani, marca HAMBI a fost pentru inovație, calitate, competență și corectitudinea prețurilor". 

Cum e tatăl, așa și fiul 

În 1935, a preluat lăptăria Zitterhuck și a transformat-o 
într-o subsidiară - o extensie mult mai necesară, deoarece 
situația comenzilor a continuat să crească în mod 
constant în ultimii ani. În afară de Wilhelm Terhoeven, și 
fiul său Johann, care trebuia să preia afacerea tatălui său 
în 1937, s-a bucurat. El a adus o boare de vânt proaspăt în 
companie. Sau mai precis: idei proaspete. Gama de oferte 
a fost extinsă la tractoare, pentru care, de asemenea, au 
fost produse în Zitterhuck și mașinile agricole și roabe. În 
același timp, Johann Terhoeven își dăduse deja seama că 
nu numai  vânzarea de vehicule și echipamente se puteau 
câștiga bani buni, ci și cu serviciile asociate acestora. Ca 
rezultat, instalația din Hamb a fost extinsă pentru a 
include un atelier de tractoare cu depozit de piese de 
schimb. 

Ingenuitatea a fost ceea ce a făcut posibilă înființarea 
companiei. Dar tot ingeniozitatea a fost cea care a făcut 
ca, în 1945, Johann Terhoeven să reușească să ajungă la 
conducerea afacerii în perioada postbelică: 

La 6 decembrie  1945, el și un prieten reușiseră să scape 
de captivitatea rusească prin  intermediul unei ștampile 
sculptate de la o talpă de pantof, ceea ce a  servit la 
falsificarea documentelor de eliberare. Întors înapoi în 
patria sa, a pornit cu familia și angajații pentru a 
reconstrui subsidiara din Zitterhuck, în mare parte 
distrusă. De asemenea, munca a fost mai mult decât 
suficientă, deoarece cererea de mașini agricole și 
reparare a acestora a fost mare. Atât de mare, încât deja 
în 1946 a fost construit un alt atelier, cu tâmplărie. în 
1948 a urmat un depozit mare, apoi în 1955, un atelier 
de tractoare și primul spațiu de birouri. OHG Terhoeven, 
devenit între timp numele oficial acum, a devenit o 
întreprindere prosperă, de dimensiuni medii. Și așa cum 
se potrivea unui astfel de lucru, auto-promovarea 
devenise de mult timp profesionistă. Acest lucru a  fost 
evidențiat și de prima participare la DLG din Köln în anul 
1951, unde au  fost expuse sortatoare de cartofi, mașină 
de tăiat trifoiul, roabe și motofreze. Cu succes, așa cum 
a s-a dovedit ulterior. 



Trei generații într-o fotografie (v.l.n.r.): Johann Terhoeven, fondatorul companiei Wilhelm Terhoeven senior, Wilhelm Terhoeven junior.



(1960 - 1974)

"Ne extindem orizonturile de afaceri fără a ne pierde identitatea de afacere de familie de dimensiuni medii". 

Succes la nivel internațional și local 

De la mașinile de zdrobit cartofi, tractoarele și mașinile 
agricole, compania din Hamb a ajuns un miracol 
economic. Și dacă te-ai putea baza pe un singur lucru 
de-a lungul anilor, atunci acela este flerul pentru 
inovație. 

Acest lucru nu ar fi trebuit să se schimbe în 1960, când s-a 
muncit din greu pentru a  dezvolta o mașină pentru 
îndoirea și tăierea armăturilor. Rezultatul - prima mașină 
de îndoit HAMBI - care s-a vândut foarte bine. În scurt 
timp au intrat pe piață și alte modele electrice și 
hidraulice. 

Acestea au fost  prezentate publicului larg în 1961 la 
BAUMA, cel mai mare târg de  echipamente de construcții 
din lume din München, astfel încât în  perioada 
următoare, cumpărătorii au venit din Germania, din 
Europa și chiar din  străinătate. 

Dar, cine acum credea că societatea se concentrează 
numai pe afacerea sa internațională, s-a înșelat. Dacă era 
necesar, proprietarul Johann Terhoeven s-a asigurat că la 
nivel regionale numerele au continuat să fie în negru. 
Douăsprezece  tractoare vândute într-o singură vizită în 
cârciumă ar trebui să fie un record imbatabil pentru toate 
timpurile - probabil și în ceea ce  privește cheltuielile. 

Un lucru este sigur: datorită dezvoltării generale consecvente 
pozitive a societății, extinderile ulterioare au fost inevitabile. 
Pe lângă cele două sucursale din Nieukerk (1966) și Veen 
(1970), a fost construită o primă clădire de birouri în Hamb. În 
1974 au fost adăugate o sală de expoziție și un atelier. Și cine 
știe ce proporții ar fi fost dacă Johann Terhoeven ar fi mers 
mai des prin cârciumi. 



Sediul Terhoeven GmbH & Co. KG după construirea noii hale de producție în 1980



(1980 - 1994)

"Două lucruri fac din HAMBI liderul mondial în tehnologia de îndoire și tăiere: cele  mai bune 
produse și cea mai mare experiență". 

Foc în Hamb - apă în Tanzania 

Anii ´80 au început cum s-au sfârșit anii ´70: cu 
expansiuni. Vechea hală de producție nu mai era la 
înălțimea cerințelor. Una nouă a fost construită și 
inaugurată în 1980. În același timp, fiul lui Johann 
Terhoeven, Wilhelm, s-a alăturat cu responsabilitate 
societății, pe care a și preluat-o după decesul brusc al 
tatălui său în 1981. 

La mijlocul anilor ´80 Terhoeven OHG avea în jur de 50de 
angajați, cei mai mulți dintre aceștia în centrala din Hamb. 
Și exact acum în 1986 s-a ajuns la un incident important: 
atelierul de  tractoare și depozitul de piese de schimb au 
căzut victimă unui incendiu și au trebuit să fie parțial 
reînnoite. Noroc în nefericire: Majoritatea daunelor de 
200.000 DM au fost preluate de asigurare. 

Dar compania a avut și alte vești, mai bune decât acestea. 
În Millingen-Rheinberg a fost deschisă o nouă sucursală. 
Activitatea principală: unelte de grădină și mașini 
municipale, inclusiv service. Și această filială a fost direct 
o minune. Ca parte a unui  program de ajutor, în 1988 a
fost vândut un sistem complet de irigații  Tanzaniei - nu 
doar o provocare tehnică, ci și una logistică. 

Și următoarea a venit imediat. Căderea zidului în 1989 
a adus o cerere enormă pentru produsele HAMBI din 
noile state federale. Pentru a le face față, a fost 
înființat un birou partener în Dessau în 1991 împreună 
cu compania Ibid. În timpul colaborării continue de trei 
ani, au fost vândute aproape 200 de utilaje. 



Angajați ai secției mașini agricole în „McCormick Roadshow" la 23.9.2006



(1997 - 2006)

"Ceea ce face HAMBI să reușească este cultura noastră corporativă: interacțiunea dintre proprietari și angajați". 

Cu noi parteneri în cea de-a patra generație 

În 1997 a expirat contractul de închiriere pentru sediul 
din Rheinberg-Millingen. Cu toate acestea, sucursala a 
rămas și a continuat în locațiile nou închiriate. Altfel s-a 
întâmplat în Veen: filiala locala a fost închisă în aprilie 
1998. 

În luna decembrie a aceluiași an, compania Terhoeven a 
cumpărat compania RUBO în Holzeggerlingen lângă 
Stuttgart. În 20 de transporturi de mari dimensiuni, întregul 
inventar a fost transferat  către Sonsbeck-Hamb, 
transformând astfel complet producția de mașini de  
construcție RUBO în regiunea Rhenania Inferioară. În același 
timp, lângă clădirea mașinilor agricole a fost construită o 
nouă clădire de birouri cu cameră de testare și un magazin 
de reparații pentru unelte de grădină. 

Cea mai importantă schimbare din anul 1999 a fost însă 
una în plan personal: Stephan, fiul lu Wilhelm 
Terhoevens, a promovat examenul pentru meșter de 
mașini agricole și a intrat în funcțiune. 

La 1.1.2004 compania a fost transformată într-o SRL & 
Co. KG. Stephan Terhoeven a preluat oficial funcția de 
director general într-un moment în care au fost luate 
decizii importante și de perspectivă. Până în 2005, oferta 
a fost extinsă la mașinile de la firma Krone și la 
produsele fabricantului recunoscut englez de tractoare 
McCormick. Clienții au acceptat mulțumiți noul 
sortiment. Mai mult de 1.500 de vizitatori au venit la 
prezentarea noilor produse la "Krone-Ziua Pășunii" în 
2005 și la "McCormick Roadshow" în 2006. 

Și totuși, anul 2006 ar trebui să fie în istoria companiei un 
an trist. Cu inima grea a trebuit ca la 31.12. ramura de 
activitate a mașinilor agricole să fie abandonată. Cu toate 
acestea, rămân la companie domeniile tehnologia de 
fermă, grajduri și tehnologie de grădină - și cu ei mulți 
clienți de lungă durată. 



Familia, forța de muncă și comunitatea sărbătoresc primul secol al istoriei HAMBI



(2007-2012)

"Indiferent dacă este vorba despre clienți, calitatea sau dezvoltarea afacerilor, strategia noastră este concepută pe termen lung." 

Stabilitatea merită - 100 de ani HAMBI 
În următoarea etapă a istoriei companiei, Terhoeven 
GmbH & Co. KG și-a continuat strategia corporativă, 
orientată spre o creștere continuă și responsabilă. În 
2007, de exemplu, au fost preluate Induma Industrie și 
Maschinenbau GmbH și întregul său inventar  - un impuls 
suplimentar pentru dezvoltarea pozitivă a companiei. În 
acest moment, compania avea deja 43 de angajați. 

Anul 2008 a fost apoi marcat de un reper istoric: au trecut 
100 de ani de când Wilhelm Terhoeven a lansat viitoarea 
companie prin achiziționarea unei fierării. O ocazie 
binevenită pentru ca familia să sărbătorească realizările 
până acum, împreună cu angajații, clienții, partenerii și, 
bineînțeles, comunitatea împreună și intens. 

Virtuțile care au transformat Terhoeven GmbH & Co. 
KG de origine modestă într-o afacere de familie 
internațională cu o istorie de peste o sută de ani, au 
ajutat la scurt timp după aceea în momente dificile. 

Bineînțeles, criza financiară cu impactul său asupra 
economiei mondiale din anul 2009 nu a trecut fără și-a 
lăsa amprenta asupra HAMBI. Cu toate acestea, datorită 
unei mari stabilități a companiei și a unei orientări pe 
termen lung, nu a avut prea multe pierderi. 

O altă schimbare importantă în acest moment a vizat 
conducerea: la 1 ianuarie 2011 Wilhelm Terhoeven s-a 
retras la pensie la vârsta de 70 de ani, iar Stephan 
Terhoeven a preluat conducerea completă a 
operațiunii. Cu toate acestea, mai mult de patruzeci 
de ani de experiență și de cunoaștere a tatălui nu au 
fost pierdute pentru HAMBI. Până în prezent, Wilhelm 
Terhoeven susține compania oferind consultanță și își 
asumă un rol activ în afacerile cotidiene. 



Obiectivul nostru: să nu pierdem din ochi esențialul



(2013)
Spațiu pentru idei noi: Conceptul noii clădiri cu spațiu de producție de 600 de metri 
pătrați.

"Să ne culcăm pe lauri, este ceva care nu se încadrează în povestea de succes a afacerii de familie HAMBI". 

Privire spre înainte 

Astăzi, compania Terhoeven este indispensabilă în 
multe domenii ale industriei construcțiilor. Inițial 
specializată în distribuția și repararea tractoarelor de 
la producători renumiți, compania a dobândit încă o 
reputație excelentă prin intermediul mașinilor de 
îndoit și de tăiere HAMBI. 

Din 1961, produsele sale au fost parte integrantă a 
târgului BAUMA din München la fiecare 3 ani. Aici au fost 
stabilite contacte naționale și internaționale care conduc 
iar și iar la noi contracte. 

Ca rezultat, dezvoltarea corporativă se concentrează din 
ce în ce mai mult pe piețele internaționale. HAMBI este 
deja considerat un furnizor de calitate pe piețele mari, 
cum ar fi China, iar dezvoltarea altor țări este o parte 
integrantă a cursului companiei. Și aceasta este urmată 
de compania cu aceeași grijă, aceeași consistență și 
același spirit de pionierat care a caracterizat HAMBI de 
peste o sută de ani. 

Pentru a susține această afirmație, ne extindem și pe plan 
local: în anul 2013 are loc ceremonia de lansare  pentru a 
extinde sediul companiei. Noua clădire, cu o suprafață de 
producție de 600 de metri pătrați, va îmbunătăți și va 
moderniza întregul proces de producție. 

Dar, pe măsură ce creștem, nu pierdem din vedere 
niciodată un lucru: spiritul nostru de inovație și nevoile 
clienților noștri. Fie că suntem în Orientul Îndepărtat sau în 
vecinătate, în calitatea produselor și serviciilor noastre, nu 
vom face nici pe viitor compromisuri. Istoria companiei 
noastre ne arată de unde venim. Privirea spre înainte ne 
arată unde mergem. 



Terhoeven GmbH & Co. KG 
Hermesweg 1-7
47665 Sonsbeck-Hamb · Germania

Tel. +49 (0 28 38) 91 38-0
Fax +49 (0 28 38) 38 12
www.hambi.de
E-Mail: post@hambi.de
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