
Intelligens megoldások
A Schwarzmüller cégcsoport szolgáltatásai
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Ha optimalizálni szeretné szállít-
mányozási költségeit, akkor egy 
prémium Schwarzmüller jár-
mű vásárlásával Ön a lehető 
legjobb üzleti döntést hozza 
meg. Több rakomány, ke-
vesebb állásidő, nagyobb 
járművezetői biztonság, 
még erőteljesebb kivitel - 
ezeket biztosítják Önnek 
járműveink a mindennapi 
használat során. Sőt, a 
Schwarzmüller-csoport 
még ennél is többet kínál: 
egy olyan komplex szolgál-
tatási kört, amely a jármű-
vek teljes élettartama során 
felmerülő, összes problémára 
megoldást kínál.

Úgy véljük, hogy egy Schwarzmüller 
járműbe való beruházás legjobban a 
szolgáltatásaink igénybevételével őrizhető 
meg. Ez az Európa-szerte könnyedén elérhe-

tő műszaki segélyszolgálattal és jogi 
háttértámogatással kezdődik, a 350 

pontos nemzetközi szervizhálózat-
tal és pótalkatrész értékesítéssel 
folytatódik, valamint az egészen 
olyan, specifikusan a külön-
böző felhasználási formákra 
alakított üzleti megoldásokig 
terjed, mint az egyedi beszá-
mítási- és lízingkonstrukci-
ók, vagy bérleti szerződések 
kialakítása.

Szolgáltatásainkkal egybefo-
nunk minden előnyt: személyre 

szabott ajánlataink segítségével 
az értékállóság biztonságát a 

széles spektrumú használatba-
vételi lehetőségekkel párosítjuk. 

Üzleti kondícióink a nemzetközi vál-
lalkozási csoport által nyújtott biztos 

alapon nyugszanak, így partnereink szá-
mára a lehető legkedvezőbb konstrukciók 

igénybevételét tesszük lehetővé.

Csak az eredeti-
ben bízzon!

Használt járművek < Lízing < Bérlet < Új járművek > Mobilitáscsomag > Szervizműhelyek > Alkatrészek
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műHelyek

Minden, amire csak az 
Ön Schwarzmüllerének 
szüksége lehet!
Prémium gyártóként a Schwarzmüller felelősséget vállal termékeinek 
minőségéért- és nemzetközi szervizhálózatának vonatkozásában ter-
mészetesen ugyanígy jár el.

A 350 szervizpartner által biztosított, és 15 vállalati 
tulajdonban lévő szervizműhelyünk a főbb euró-
pai közlekedési útvonalak mentén helyezkedik el. 
Azokat a kocsikat, melyek nem Schwarzmüller-gyárt-
mányok, saját szervizeink is mind a 7 országban 
fogadják. Szervizcsapatunkat több mint 250 képzett 
szakember – gépjárműtechnikai és autóvillamossági 
szerelők, mechatronikai műszerészek, gyártástech-
nológusok – erősíti, és ők gondoskodnak arról, hogy 
az Ön Schwarzmüllere mindig igazi Schwarzmüller 
maradhasson.

A megfelelő karbantartás – akár még a garanciaidőn 
túl is – a lehető legjobb módja annak, hogy járműve 
optimális műszaki állapotban maradjon. Az idevá-

gó statisztikák azt mutatják, hogy a költséges és 
időigényes javíttatások főként a rendszeres karban-
tartási munkálatok elvégzésének hiányából adódnak: 
a Schwarzmüller szervizhálózata azonban garantálja, 
hogy járműve mindig tettre kész maradjon! A saját 
vállalati- és a partnerszervizek egyaránt komplett 
javítási-karbantartási portfóliót kínálnak, az Ön teljes 
járműparkja számára. Szakembereink a javítások 
folyamán szem előtt tartják az összes törvényi elő-
írást és közlekedésbiztonsági szabályt. Közlekedési 
balesetekből származó sérülések esetén műhelye-
ink nem csak a szerviz-munkálatokat, hanem igény 
szerint a kapcsolódó biztosítási ügyintézésben való 
közreműködést is vállalják.

% %Gumiabroncsok A rendszeres karbantartás hiánya

Haszongépjárművekkel kapcsolatos hibajelzések
(A jármű-és gumiabroncsgyártóknál) A meghibásodások okai
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VÁLLALAT

 

Bárhol megtalálhat minket!

Hogy Ön a járművét kifogástalan állapotban tarthassa, nincs annál 
kézenfekvőbb megoldás, mint hogy kiválassza a leginkább megfelelő 
Schwarzmüller-szervizállomást hét ország valamelyikében.

S
enki sem ismeri úgy a Schwarzmüller- 
járműveket, mint a szervizeink szak-
emberei. Mind a 13 telephelyen a teljes 

szolgáltatási ( javítás, karbantartás) portfólió 

elérhető, bármely járműtípus vonatkozásá-
ban, így partnereink mindig biztosak lehetnek 
abban, hogy eszközeiket maximális gondosko-
dással kezeljük.

Schwarzmüller GmbH, Freinberg 
Hanzing 11, 4785 Freinberg, Austria 
Tel.: +43 7713 800-0 
office@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, kramsach 
Amerling 110, 6233 Kramsach, Austria 
Tel.: +43 5337 63114 
office.kramsach@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Lieboch 
Hans-Thalhammer-Straße 11, 8501 Lieboch, Austria 
Tel.: +43 3136 61056 
office.lieboch@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Mäder 
Industriestraße 11, 6841 Mäder, Austria 
Tel.: +43 5523 62105 
office.maeder@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Wels 
Linzer Straße 258, 4600 Wels, Austria 
Tel.: +43 7242 47331 
office.wels@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Wien 
Richard-Strauss-Straße 30, 1230 Wien, Austria 
Tel.: +43 1 6164570 
office.wien@schwarzmueller.com

Schwarzmüller kG, Passau 
Haitzinger Straße 41, 94032 Passau, Deutschland 
Tel.: +49 851 9594 300 
office.passau@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Romania srl 
Autostrada Bucuresti-Pitesti, km. 13 
Bucharest West Logistic Park 
077096, Drogomiresti Deal, Romania 
Tel.: +40 21 528 2300 
office.bucuresti@schwarzmueller.com

Schwarzmüller kft. 
Jedlik Ányos u. 43, 2330 Dunaharaszti, Hungary 
Tel.: +36 24 503 000 
office.budapest@schwarzmueller.com

Schwarzmüller Ukraine ltd. 
21 km Zhytomyrskogo shosse 11 
08114 Stoyanka 
Kyivo-Sviatoshynskyj district 
Kyiv area, Ukraine 
Tel.: +380 44 406 3709 
office@schwarzmueller.com.ua

Schwarzmüller s.r.o. 
Za dálnicí 508, 26753 Žebrák, Czech Republic 
Tel.: +420 311 908 110 
office.zebrak@schwarzmueller.com

Schwarzmüller s.r.o. 
Ostravská 204, 73581 Bohumín, Czech Republic 
Tel.: +42 596 016 289 
office.bohumin@schwarzmueller.cz 

Schwarzmüller Croatia d.o.o. 
Slavonska Avenija 63,  
10360 Sesvete, Croatia 
Tel.: +385 1 6407 683 
office@schwarzmueller.hr

  SAJÁT SZeRVIZPONTOk: Németország, Horvátország, Ausztria, Románia, Csehország, Magyarország, Ukrajna

 ÉRTÉkeSíTÉSI- ÉS PARTNeRPONTOk: Belgium, Bosznia, Bulgária, Hollandia, Lettország, Litvánia,        

 Lengyelország, Luxemburg, Oroszország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

Belgium

Olaszország

Luxemburg

Lettország

SzerbiaBosznia

Bulgária

Szlovákia

lengyelország

A Schwarzmüller-alkal-
mazással nemzetközi 
szinten több mint 350 

szervizpartner érhető el.

Németország

Csehország

Ausztria
Svájc

Szlovénia

Horvátország

magyarország

Románia

Ukrajna

Oroszország

litvánia

Hollandia



mindig mozgásban.
Meghibásodás esetén bizonyosan 
megtaláljuk Önnek a megfelelő 
megoldást, beleértve a megfelelő, 
előzetes jogi tanácsadást is.

mentési szolgálat a segélyhívás-szolgálaton felül:
 } menetkész állapot helyreállítása

 } „Legal24” ingyenes jogi tanácsadás

 } csere gumiabroncs átadása a helyszínen és kerék-

csere elvégzése

 } munkadíj és anyagköltség átvállalása
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AUTóMENTéS

A kifizetődő  
mobilitáscsomag.
A Schwarzmüller járművei az egészen extrém kihívásoknak 
is úgy képesek megfelelni, hogy közben a használati időtar-
tamuk hosszabb marad, mint a hasonló kategóriájú egyéb 
gyártmányoknak. Mindezek ellenére azonban egy meghibá-
sodás, baleset bármikor megtörténhet. Ebben az esetben 
azonnali segítségképpen két fajta megoldást kínálunk: a 
TOP segélyvonalat és a TOP mentési szolgálatot.

Mindig 
készenlétben. 
Meghibásodás esetére biztosítjuk 
nemzetközi segélyhívó-szolgál-
tatásunkat, amely megadja, hogy 

Önnek milyen további lépéseket kell tennie.

Segélyhívás-szolgálat: 
 } 24/7 segélyvonal használata (mely az intervenci-
ós, intézkedési költségeket is tartalmazza)

 } felvilágosítás
 } segítségnyújtás megszervezése
 } a garanciaidőn belül (12 vagy 24 hónapig) a TOP 
Basic csomag díjmentes!

MOBIL

Telefonszám: +43 505 024365



11

AlkATRÉSZek

Az eredeti mindig  
többet ér!
A Schwarzmüller európaszerte 24 órás alkatrész kiszállítási 
garanciát kínál. Így a járműve mindig eredeti marad.

A megbízható és gyors alkatrészellátás döntő 
jelentőségű, ha az azonnali használható-
ságról és az értékállóságról van szó. A saját 

tulajdonú szervizek és a szerződött szervizpartnerek 
ezért mindent biztosítanak, ami egy gyári Schwarz-
müllerhez tartozik. Egy korszerű és optimális kész-
lettel rendelkező raktár garantálja a legrövidebb, 24 
órán belüli szállítási határidőt.

Bármikor elérhető
A 2016-ban kialakított, új központi raktár (Linz - 
Ausztria) segítségével a Schwarzmüller tovább nö-
velte alkatrészellátásának hatékonyságát. A 2500 m² 
alapterületű, 2000 raklap befogadóképességű 
raktárban több mint 8000-féle alkatrész érhető el 
azonnal, éjjel-nappal: a megrendelések kiszállítását 
ugyanis nem csak normál munkaidőben, hanem akár 
éjszaka is elvégezzük.

egyszerű, gyors és rugalmas!
Alkatrész-megrendelését kényelmesen, három lehet-
séges módon teheti meg:

 } az online-shop használatával, melynek elérhető-
sége: aftersales.schwarzmueller.com

 } telefonon az Ön közelében lévő alkatrész-érté-
kesítőnél – a pontos elérhetőségeket megtalálja 
honlapunkon, a www.schwarzmueller.com/hu/
ertekesites/targyalopartnerek/ cím alatt

 } e-mailben, a központi, elektronikus levélcímre 
(office.budapest@schwarzmueller.com) küldött 
megkereséssel, ill. katalógusból, melyet szintén 
a központunktól e-mailben, vagy a 06 24 503 000 
telefonszámon igényelhet.
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BÉRleTI JÁRműVek

Az intelligencia bérelhető! 

Megoldás speciális fuvarokra, és a szezonális csúcsigények 
lefedésére – járműbérléssel.

Rönk- és fűrészáruhoz való járművek 
Faipar

mozgópadlós járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, faipar,  

hulladék-gazdálkodás

Platós járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, építőipar

Hűtős járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, élelmiszeripar

A
z európai járműgyártók közül a Schwarz- 
müller bérkocsi-flottája mondható a legna-
gyobbnak, ez több mint 1000 db, a cégcso-

port által gyártott járművet foglal magában. Ez azt 
jelenti, hogy a Schwarzmüllernél - az egészen egyedi 
szállítmányozási igényeket is kielégítve - nem csak 
szériajárművek, hanem komplex, speciális kivitele-
zésű konstrukciók is használatba vehetők. Igényes-
ségünkhöz a bérleti konstrukciók kialakítása esetén 
is hűek maradunk: keressen járművet építőipari vagy 
faipari, hulladékszállítási vagy távolsági fuvarozási 
célokkal, a flottánkban bizonyosan megtalálja az Ön 
számára leginkább megfelelő járművet. 

Intelligens járműpark-menedzsment
A bérkocsi-flottánk igen rugalmasan követi le a 
felhasználói igényeket: a cégcsoport a pár napos 
szükségletek áthidalásától kezdve a hosszú időtávú 
bérleti konstrukciók kialakításáig mindenre nyitott. 
Arra is külön hangsúlyt fektetünk, hogy Ön kíná-
latunkban az újdonságokat is megtalálja: legyen 
szó akár az ultralight, akár a hőszigetelt puttonyos 
járművekről. Bemutató félpótkocsijaink - előzetes 
egyeztetést követően - kipróbálhatók.
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líZING

Lízingeljen  
könnyedén!
A Schwarzmüller intelligens, flexibilis pénzügyi lehetőségekkel 
támogatja partnereit.

Cserefelépítményes járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás,  

hulladék-gazdálkodás

Nehézgépszállító járművek
Építőipar

Billenős járművek
Építőipar, mezőgazdaság, hulladék-gazdálkodás

Tartályos járművek
Ásványolaj

ASchwarzmüller lízingszolgáltatásai az alapvető 
anyagi rugalmasságot kínálják vállalkozásá-
nak. A Schwarzmüller Financial Service-nek 

és cégünk külső pénzügyi partnereinek finanszírozá-
sával Ön az igényeinek megfelelően választhat lízing 
vagy bérleti konstrukcióink közül. Ezek nyilvánvaló 
előnye, hogy vevőink mindvégig átlátható, egyszerűen 
tervezhető költségek mellett juthatnak minőségi 
Schwarzmüller termékhez. A megállapodás karban-
tartási szerződéssel vagy anélkül is igénybe vehető. 
Kollégáink bármikor szívesen állnak az 

Ön rendelkezésére, ha tanácsadásra lenne szüksége, 
vagy szeretné megismerni aktuális ajánlatainkat. 

minden a terv szerint!
A kölcsönös megegyezés alapján kialakított tör-
lesztőrészletek megbízható pénzügyi tervezést 
tesznek lehetővé. A Schwarzmüller egyedi kialakítá-
sú, változó futamidőkkel és előnyös kamatokkal járó 
finanszírozási konstrukciókat kínál Önnek. A szerző-
dési periódus végén a jármű megvásárolható, vagy 
akár egy újabbra is cserélhető.
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HASzNÁLT

Prémium minőség -  
másodkézből
A Schwarzmüller az új járműveken túl használt kocsik széles, 
minden igényt kielégítő választékát is kínálja.

Atelephelyeinken rendelkezésre álló használt 
jármű állományunk jelenleg több mint 700 db 
átvizsgált egységből áll, melyek saját vagy 

idegen gyártmányok. A legnagyobb választék három 
telephelyünkön érhető el: Wels (Ausztria), Zebrak 
(Csehország) és Dunaharaszti. A használt járművek 
túlnyomórészt új járműbe történő beszámítással 
kerülnek beszerzésre.

Cégünk magas színvonalú gyártási folyamatai nagy-
ban hozzájárulnak a használt kocsik hosszú élettarta-
mához és strapabíróságához. Az átgondolt szerkezeti 
kialakításoknak, és a Schwarzmüller technológiai 
innovációinak köszönhetően a járműveink igen sokáig 
meg tudnak felelni az elvárt műszaki színvonalnak. 

mintha új lenne.
A használt járművek alapos átvizsgálásra, tisztításra 
és felkészítésre kerülnek. Igény esetén saját gyárt-

mányainkat eredeti Schwarzmüller tartozékokkal 
szereljük fel. A műszaki ellenőrzésen túl gondosan 
dokumentálásra kerülnek a jármű korára, általá-
nos állapotára, és a futásteljesítményre vonatko-
zó adatok is. A járművek speciális vevői igények 
szerint készíthetők fel és rövid szállítási határidővel 
adhatók át. 

Igény szerint
Használt kocsi igényét a leggyorsabban webolda-
lunkon a schwarzmueller.com/hu/szolgaltatasok/
kapcsolatfelvetel elérhetőségen keresztül jelezheti 
számunkra. A kapcsolati űrlap elküldése után Ön 
természetesen további információkat is fog kapni 
az aktuálisan elérhető járművekről – személyre sza-
bott ajánlatokért kérjük keresse ügyintézőinket, akik 
szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
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Intelligens megoldás a 
szállítmányozásban.
A Schwarzmüller már több mint 145 éve gyárt speciális kihívásoknak meg-
felelő haszongépjárműveket és garantáljuk, hogy ez idő alatt megszerzett 
műszaki tapasztalatunk ügyfeleink számára valódi többletértéket biztosít!

Ajövőben a vontatott haszonjárművek jelentő-
sége a vontatókkal szemben várhatóan még 
tovább fog nőni: mivel a nyerges vontatók 

száma a jelenlegi forgalomsűrűség, valamint az 
infrastrukturális és jogi feltételek miatt csak lassan 
tud növekedni, ezért a pótkocsik és felépítmények 
teljesítőképességét kell még tovább fejleszteni. 

A Schwarzmüllernél a könnyű építés, erőteljesség, az 
egyszerűbb és biztonságosabb kezelhetőség, a rövi-

debb állóidők azok a jellemzők, melyek segítségével 
a járművek egyszerűen többet tudnak nyújtani.

Az általunk gyártott 135 járműtípusnak több mint 
fele egyedi vevői igények alapján készül - és ezek a 
kocsik tökéletesen helyt is állnak minden területen, 
legyen szó akár a faipari, akár az élelmiszeripari 
felhasználásról, az építőiparban való munkáról, vagy 
a hulladékszállításban és a távolsági szállítmányo-
zásban játszott szerepükről. 

A Schwarzmüller-csoport a három gyártóegysége 

mellett - Ausztriában, Csehországban és 

Magyarországon - olyan, nemzetközi szintű 
értékesítési és szervizhálózattal rendelkezik, 
mely a fentieken kívül további 21 országra terjed 
ki, főként közép-és kelet-európai súlypontok-
kal. A cég Ausztriában és Svájcban a piacveze-
tő, Magyarországon és Csehországban pedig 
a második legnagyobb gyártó és szolgáltató. 
A piaci részesedés azonban Németországban 

és Lengyelországban is rohamosan növekszik, 
bizonyítva, hogy a cégcsoport hihetetlen fejlődési 
potenciállal rendelkezik. 



Schwarzmüller kft. 
2330 Dunaharaszti · Jedlik Ányos utca 43 · Magyarország 

Tel.: +36 24 503 000
Fax: +36 24 503 001

office.budapest@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com/hu
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