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Freinberg, 8. dubna 2021 
 
Nejuniverzálnější 
evropský výrobce vozidel 
Se 150letou tradicí a vysokou kompetencí v oblasti řešení vyrábí společnost 

Schwarzmüller návěsy, které splňují individuální profily požadavků. Vzniká 

tak vyšší produktivita při přepravě. 
 
Skupina Schwarzmüller se sídlem ve Freinbergu u Schärdingu (Rakousko) je 
jedním z předních výrobců přípojných užitkových vozidel v Evropě. Jako průkopník 

v oblasti inovací a technologií určuje firma standardy oboru a nabízí svým 
zákazníkům individuální dopravní řešení pro náročná odvětví. V mateřském 

závodě v Hanzingu v obci Freinberg (Rakousko) a ve třech dalších výrobních 

závodech Dunaharaszti (Maďarsko), Žebrák (Česká republika) a Neustadt/Dosse 
(Německo) vyrobí firma společně s dceřinou firmou Hüffermann Transportsysteme 

ročně více než 10 000 přípojných vozidel a nástaveb pro nákladní automobily pod 
značkami Schwarzmüller a Hüffermann. Skupina dosahuje s 2 150 zaměstnanci 

obratu 366 milionů eur (stav: 2020). V těžkém, koronakrizí poznamenaném, roce 
2020 svůj obrat udržela a snaží se dále budovat své postavení na evropském trhu 

s přípojnými vozidly. 
 

Úspěch na 21 trzích 
Skupina Schwarzmüller disponuje mezinárodní organizací ve 21 zemích střední a 

východní Evropy. Ve 12 zemích má vlastní organizace, v devíti zemích je 

zastoupená prostřednictvím prodejců. 100% dceřiná společnost Hüffermann 
zaujímá v Německu vedoucí postavení na trhu s přívěsy pro přepravu kontejnerů. 

Díky akvizici této firmy na začátku roku 2020 získala společnost Schwarzmüller 
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plošné zastoupení na největším samostatném trhu, na kterém působí. 

 

Nejrozmanitější portfolio v Evropě 

Společnost Schwarzmüller vyrábí 150 různých typů vozidel v osmi řadách. Její 

vozidla jsou používána v náročných odvětvích, jako jsou stavebnictví, infrastruktura 
včetně likvidace a recyklace, dálková doprava, petrochemický průmysl nebo 

dřevařský průmysl. Pro stavebnictví a infrastrukturu může společnost 
Schwarzmüller nabídnout kompletní sortiment komplexních přepravních vozidel. 

Také valníková vozidla pro dálkovou dopravu přesahují výkonnost standardních 
výrobků. 

Díky tomuto rozmanitému portfoliu ručí Schwarzmüller svým zákazníkům za 

přidanou hodnotu: Vyšší produktivita díky prémiovým vozidlům, která lze optimálně 
přizpůsobit nejrůznějším podmínkám použití. 60 % vozidel proto vykazuje 

individuální vlastnosti mimo ceník. Používají je firmy, které od svých dopravních 
prostředků požadují vyšší výkon. Navzdory této strategii patří skupina 

Schwarzmüller ke třem top firmám v evropském měřítku a na pěti trzích zaujímá 
vedoucí postavení: Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a 

Švýcarsko.  

Vozidla, která určují měřítka. 
Společnost Schwarzmüller určuje měřítka, pokud jde o vyšší užitečné zatížení, 

delší doby používání, jednoduchou a bezpečnou manipulaci, ale také o snížení 

emisí CO2 v dopravě. Vozidla spojují extrémní robustnost s nízkou vlastní 
hmotností a vyznačují se inteligentní konfigurací. Schwarzmüller vyrábí vozidla 

i podle individuálních zadání, aniž by se přitom vzdala průmyslových standardů. 



 

 

 3 

Přispívají k tomu pravidelné inovace v konstrukci, obrábění kovu nebo svařovací 

technice. Firma je již po desetiletí průkopníkem v oblasti lehkých konstrukcí 
a nabízí ve všech skupinách výrobků varianty, jejichž vlastní hmotnost je oproti 

standardním vozidlům až o 1 000 kilogramů nižší. Více než dvě třetiny celého 
odbytu již představují vozidla s lehkou konstrukcí.  

Nejmodernější výroba v oboru 

Aby společnost Schwarzmüller zvládala komplexnost tohoto portfolia, zřídila 
nejmodernější výrobu v rámci evropské výroby přípojných vozidel. Po novém 

uspořádání 140 000 výrobních procesů lze nyní vyrábět komplexní, individuálně 
dimenzovaná vozidla ve standardních dodacích lhůtách. V postupné pásové 

výrobě je denně na počítači optimalizováno pořadí na 16 pásech a pomocí 
kvantových počítačů je průběžně dále rozvíjeno. 

Stálá blízkost k zákazníkům 

Prostřednictvím mezinárodní sítě vlastních poboček, prodejců a servisních 
partnerů vytváří společnost Schwarzmüller stálou blízkost k zákazníkům, a to na 

všech hlavních trzích po dobu celého životního cyklu jejích výrobků. Ke službám 
zákazníkům patří údržba, opravy a dodávky náhradních dílů, jedna z největších 

nájemních flotil v Evropě a mezinárodní obchod s ojetými vozidly. Díky úzkým 

vztahům se zákazníky se společnosti Schwarzmüller daří přesně porozumět jejich 
požadavkům a tyto požadavky pak převádět do technických řešení. Podle 

vlastního vnímání tradiční rodinné firmy, která v roce 2021 slaví své 150leté výročí, 
jsou však úspěšné vztahy se zákazníky založeny nejen na kvalitě výrobků, ale také 

na kvalitě podání ruky.  
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Čísla a fakta 

(stav: 31. prosince 2020) 
 

Rok založení 1871 
Sídlo firmy Freinberg (AT) 

Forma podnikání společnost s ručením omezeným 
Management CEO Roland Hartwig 

 CFO Georg Preschern 
 Prokurista Rudolf Schmid 

Zaměstnanci 2 150  

Obrat 366 mil. eur  

 
Mezinárodní organizace 21 zemí  

Vlastní organizace 12 zemí 
Zastoupení prostřednictvím prodejců  9 zemí  

Vlastní pobočky  19 
Výrobní závody 4  

 Hanzing (Freinberg; AT), Žebrák (CZ),  
 Dunaharaszti (HU), Neustadt/Dosse (D)  

Prodejní a servisní místa 15  
 

Značky: Schwarzmüller, Hüffermann  

 
 
 

 
 
Pro další informace: 
Mag. Michael Prock, tiskový mluvčí. 
Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Laserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Rakousko. 
E-mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43 662 821155-0, M.: +43 664 2108854 


