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Freinberg, 2021. április 8.

Európa legsokoldalúbb
járműgyártója
150 évre visszanyúló hagyományaival és kiemelkedő megoldási
szakértelmével a Schwarzmüller egyéni igényeknek megfelelő pótkocsikat
gyárt. Így még nagyobb termelékenység biztosítható a szállítások során.

Az ausztriai Schärding melletti freinbergi székhelyű Schwarzmüller Csoport a
vontatott haszonjárművek piacán vezető gyártó Európában. A vállalat az innováció
és a technológia úttörőjeként meghatározza az iparági standardokat és egyedi
szállítási megoldásokat kínál magas minőségi elvárásokat támasztó ipari
ügyfeleinek. Az ausztriai Hanzing in Freinbergben valamint további három
gyárában Dunaharasztiban (Magyarország), Žebrákban (Csehország) és
Neustadt/Dosse városkában (Németország) a vállalat a Hüffermann
Transportsysteme nevű leányvállalatával közösen több mint 10.000 pótkocsit és
tehergépjármű felépítményt gyárt évente Schwarzmüller és Hüffermann márkanév
alatt. A cégcsoport 2.150 munkavállalóval évi 366 millió euró forgalmat termel
(Állapot: 2020). A korona miatt nehéz 2020-as évben tartani tudta forgalmát és
igyekszik tovább erősíteni piaci pozícióját az európai pótkocsi piacon.

21 piacon sikeres
A Schwarzmüller Csoport Közép- és Kelet-Európa 21 országában működő
nemzetközi szervezettel rendelkezik. 12 országban saját vállalatot működtet, 9
országban kereskedő partnereken keresztül képviselt. 100 százalékos
leányvállalatként a Hüffermann piacvezető Németországban a konténerszállító
pótkocsik piacán. A cég 2020 elején történt felvásárlásával a Schwarzmüller a
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vállalat által képviselt legnagyobb piacon a teljes területet lefedi.

Európa legsokoldalúbb kínálata
A Schwarzmüller nyolc járműcsaládban 150 különböző járműtípust gyárt. Olyan
magas minőséget elváró iparágakban használják őket, mint az építőipar,
településgazdálkodás a hulladékszállítással és újrahasznosítással együtt, távolsági
fuvarozás, ásványolajipar vagy a faipar. Az építőipar- és a településgazdálkodás
számára a Schwarzmüller a komplex szállítójárművek teljes spektrumát gyártja. A
távolsági áruszállításban használt platós járműveik is nagyobb teljesítményt
nyújtanak, mint a standard termékek.

Ezzel a sokoldalú termékkínálattal a Schwarzmüller értéktöbbletet kínál
ügyfeleinek: a prémium járművekkel nagyobb termelékenységet, amit optimálisan
a legkülönbözőbb felhasználási feltételekre lehet szabni. A járművek 60 százaléka
ezért az árjegyzékben szereplőkön túl egyedi jellemzőkkel rendelkezik. Olyan
vállalatok vásárolják őket, aki nagyobb teljesítményt várnak el szállítóeszközeiktől.
A réspiaci stratégia ellenére a Schwarzmüller Csoport Európában a legjobb 3 közé
tartozik, és öt piacon piacvezető: Ausztriában, Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiába és Svájcban.

Mértékadó járművek
A Schwarzmüller magasra teszi a mércét, amikor nagyobb teherbírásról, hosszabb
élettartamról, egyszerű és biztonságos anyagmozgatásról, vagy a szállítás során a
CO2-kibocsátás csökkentéséről van szó. A járművek egyszerre készülnek extrém
robusztus kivitelben és alacsony önsúllyal, emellett kitűnnek intelligens
konfigurációjukkal. A Schwarzmüller egyéni igényekre is gyárt járműveket, anélkül,
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hogy engedne az ipari standardokból. Ehhez járulnak hozzá az alvázgyártás,
fémmegmunkálás vagy a hegesztéstechnika területén kidolgozott rendszeres
innovációk. A vállalat évtizedek óta a könnyűépítésű alváz úttörője és minden
termékcsoportban olyan változatokat kínál, amelyek akár 1.000 kilogrammal
kevesebb önsúlyt jelentenek a standard járművekkel szemben. A teljes értékesített
mennyiség több mint kétharmadát már a könnyűépítésű járművek teszik ki.

Az iparág legmodernebb termelése
Hogy fenn lehessen tartani ezt a komplex termékkínálatot, a Schwarzmüller az
európai pótkocsigyártás legmodernebb termelését építette fel. A 140.000 termelési
folyamat újraszervezése után most már biztosított a komplex, egyedi tervezésű
járművek gyártása a standard szállítási időn belül. A szakaszos folyamatrendszerű
gyártásban a 16 gyártósoron a sorrendet naponta számítógép optimalizálja és
kvantumszámítógépek segítségével folyamatosan fejleszti.

Mindig közel az ügyfelekhez
A saját telephelyek, kereskedők és szervizpartnerek nemzetközi hálózatával a
Schwarzmüller állandó közelséget biztosít az ügyfeleihez minden jelentős piacon,
a termékei teljes életciklusa alatt. Az ügyfélszolgálathoz tartozik a karbantartás,
javítás és az alkatrészellátás, Európa egyik legnagyobb bérflottája, valamint a
nemzetközi használtgépjármű kereskedelem. A vevőkkel való szoros kapcsolatnak
köszönhetően a Schwarzmüller pontosan érti igényeiket, és le tudja fordítani
azokat műszaki megoldásokra. Miután a családi vállalkozás a legnagyobb
tradícióval rendelkezik, magától értetődő, hogy 2021-ben megünnepli
fennállásának 150 éves évfordulóját, hiszen a vevőkkel való kapcsolatot nem csak
a termékek minősége határozza meg, hanem a kézfogásunk is.
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Számok és tények
(Állapot: 2020. december 31.)

Alapítás éve

1871

Székhely

Freinberg (AT)

Cégforma

Kft.

Menedzsment

Roland Hartwig ügyvezető
Georg Preschern pénzügyi igazgató
CégvezetőRudolf Schmid

Munkavállalók

2.150 fő

Árbevétel

366 millió euró

Nemzetközi szervezet

21 ország

Saját szervezet

12 ország

Kereskedőkön keresztüli képviselet
Saját telephely
Gyár

9 ország

19
4
Hanzing (Freinberg; AT), Žebrák (CZ),
Dunaharaszti (HU), Neustadt/Dosse (D)

Értékesítési és szerviztelephely 15

Márkák:

Schwarzmüller, Hüffermann

További információkért kapcsolattartó:
Mag. Michael Prock, sajtószóvivő.
Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Laserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Ausztria.
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155-0, M.: +43.664.2108854
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