
MDW Maaidorsers 2016 KR Pagina 1 
 

 

In Singwitz is de MDW maaidorsers fabriek gevestigd. Het plaatsje ligt dicht tegen de grens met Tsjechie in 

de buurt van Dresden. In deze fabriek zijn veel maaidorsers gebouwd onder het Oost Duitse regiem maar 

de historie gaat veel verder terug en ook nu anno 2016 worden er maaidorsers gebouwd. Daarnaast ook 

een speciale uitvoering die ontwikkeld zijn door Hege die speciale combines voor bijzondere gewassen 

heeft ontwikkeld. 

 

In 1926 begon in de Singwitz fabriek de productie van dorskasten en stropersen door de firma 

Raussendorf. De fabriek leverde honderden machines over de gehele wereld en moest door uitbreken van 

de 2e wereldoorlog de productie staken. 

Na de 2e wereldoorlog werd de fabriek een staatsbedrijf en men maakte er landbouwmachines. In 1960 

werd beslist dat er in deze fabriek weer maaidorsers gebouwd gaan worden. In 1983 kwam deze fabriek 

samen met de Oost Duise maaidorser fabrikant Bischofswerda onder het merk Fortschritt die daarmee de 

enige maaidorser fabriek in Oost Duitsland werd. Door de gestuurde economie in die landen werden de 

Fortschritt maaidorsers ook ingezet in alle landen die onder Russische invloed vielen. Er zijn ook een 

aantal modellen geexporteerd naar West Europese landen. Ook in Nederland zijn Fortschritt combines 

ingezet. 

Na de val van het ijzeren gordijn werd de fabriek zelfstandig en werden de machines vernieuwd en de 

modellen reeks uitgebreid. In 1997 werd de fabriek overgenomen door Case IH maar  door het samengaan 

met New Holland werd de fabriek 2 jaar later weer afgestoten. 

  

Het fabrieksterrein 

in 12 hectare groot 

en telt tientallen 

productie hallen 
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Geschiedenis 

1888  August Raussendorf, van oorsprong een meubel fabrikant maakt een stationaire dorskast. 

1908 Raussendorf bouwt een stropers die direct gekoppeld werd aan den dorstkast en men ging    

deze machines in serie produceren. 

1926  De fabriek werd verplaatst naar  Singwitz. 

1927  De grens van 10.000 stropersen wordt bereikt ( in 1934 de grens van 25.000 ) 

1935  De eerste dorsmachine uit staal met daaraan gekoppeld een stropers. 

1940  Productie wordt stilgelegd 

1946  De fabriek wordt een staatsbedrijf en krijgt de naam MDW 

1963  Assemblage van de eerste maaidorser, E175, gebaseerd op de Russische “Stalinetz”SK3 

1967  MDW brengt met het model E512 een zelfontwikkelde maaidorser op de markt.  

1968  De reeks met maaidorsers werd uitgebreid met de modellen E514, E516, E517 en E524 

1987 Van de maaidorsers zijn 100.000 machines geproduceerd en geleverd. MDW heeft 2.500 

medewerkers 

1989  Samenvoeging van MDW met Bischofswerda onder de paraplu van Fortschritt. 

1990-1993 MDW wordt weer zelfstandig, na de val van het ijzeren gordijn, en brengt model E 525 uit. 

1994-1997 MDW wordt een private onderneming en levert de modellen E525, E527 en E521 Daarnaast 

wordt de ARCUS ontwikkeld. Voor die tijd de grootste maaidorser op de markt. 

1997  Overname door Case IH 

1999  MDW weer zelfstandig en begint de ontwikkeling van een nieuwe serie maaidorsers. 

2004 Door MDW wordt er een kleine maaidorser op de markt gebracht. Speciaal voor de kleine 

landbouwbedrijven die de werkzaamheden zelf willen uitvoeren. 

 Hans Hege, specialist in het maaidorsen van zaden laat door MDW een kleine speciaal 

maaidorser ontwikkelen. De kleine maaidorser werd een tijdlang door de speciaal opgerichte  

onderneming: Hemas Hege Erntemachinen Singwitz GMBH verkocht. Deze onderneming is 

evenwel in 2013 failiet gegaan en de MDW heeft de verkoop weer zelf op zich genomen. De 

specialen zaadmaaidorser wordt ook gebouwd voor de firma Zurn.    
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Case IH heeft de Arcus combine kort op de markt gebracht. Door het samengaan met New 

Holland is de MDW fabriek weer verkocht. MDW heeft de Arcus nog een aantal jaren 

geproduceerd. 
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MDW heeft zich de afgelopen jaren meer en meer gespecialiseerd als bouwer van speciaal maaidorsers 

voor zaaigoed en speciale gewassen.  
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Speciaal de maaidorsers van Hege hebben een goede reputatie en worden naar alle werelddelen 

geexporteerd. 

 

 

heeft nu een leveringsprogramma dat bestaat uit: 

- Speciaal maaidorsers voor zaadoogst 

- Onderzoeks maaidorsers 

- Groeten dorsers 

- Onderdelen voor alle MDW maaidorsers en Farmer Maaidorsers 
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