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Freinberg, 2022. március  
 
Európa legnagyobb 
hiánypótló gyártója  
 

A több mint 150 különböző járműtípusnak csak egy célja van: Az igényes 

szállítmányozási vállalatok termelékenyebbé válásának lehetővé tétele. Ez a 

Schwarzmüller Csoport fő kompetenciája. 

 

Az ausztriai Schärding melletti freinbergi székhelyű Schwarzmüller Csoport a 
vontatott haszongépjárművek piacán vezető gyártó Európában. A vállalat az 
innováció és a technológia úttörőjeként sokszor 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 409 millió euró forgalmat termel 
(Állapot: 2021), ami ismét kétszámjegyű növekedést jelent az előző évhez képest 

(2020: 366 millió euró, plusz 13 százalék).  

21 piacon sikeres  

A Schwarzmüller Csoport egy nemzetközi szervezettel rendelkezik, amely Közép- 

és Kelet-Európa 21 piacán tevékenykedik. Tizenkét országban 19 saját telephelyet 

üzemeltet, kilenc országban pedig kereskedő partnerek képviselik.A Hüffermann 

100 százalékos leányvállalat a konténerszállító pótkocsik európai piacán 
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piacvezető. Az osztrák prémiumgyártó a réspiaci stratégiája mellett is piacvezető 

Ausztriában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és 

Svájcban. A jelenlegi fókuszpiacok Európa legnagyobb logisztikai piacai, 

Németország és Lengyelország, ahol néhány év alatt jelentős piaci részesedést 

sikerült szerezni. 

Európa legsokoldalúbb kínálata  

A Schwarzmüller 150 különböző járműtípust gyárt. Az építőipar és a mélyépítés 

számára a vállalat több mint 100 különböző pótkocsit kínál. A távolsági szállításra 

szánt platós teherautók a papír, acél vagy italok szállítására is kínálnak 

ágazatspecifikus változatokat. Ez a sokféleség elősegíti, hogy a különböző 

üzemeltetési környezetekhez a megfelelő pótkocsit kínálják. Emellett a járművek 

60 százaléka az árlistán kívüli egyedi komponensekkel rendelkezik, és akár egyedi 

gyártás is lehetséges. Így a Schwarzmüller nagyobb termelékenységet biztosít 

ügyfelei számára, mint amit a hagyományos járművek nyújtanak. 

Járművek, amikkel magasra teszik a lécet  

A Schwarzmüller magasra teszi a lécet, ha a nagyobb teherbírásról, hosszabb 

élettartamról, egyszerű és biztonságos anyagmozgatásról, vagy a CO2-kibocsátás 

csökkentéséről van szó. Ezt a karosszériagyártás, fémmegmunkálás vagy a 

hegesztéstechnika területén kidolgozott rendszeres innovációk segítségével érik 

el. A Schwarzmüller pótkocsik egyszerre készülnek extrém robusztus kivitelben 

alacsony önsúllyal, miközben az intelligens konfigurációjukkal tűnnek ki. A vállalat 

évtizedek óta a könnyűszerkezetű karosszéria úttörője és minden 

termékcsoportban olyan változatokat kínál, amelyek akár 1.000 kilógrammal 

kevesebb önsúlyt jelentenek a standard járművekkel szemben. A teljes értékesített 

mennyiség több mint kétharmadát a könnyűszerkezetes járművek teszik ki.  

Az iparág legmodernebb termelése  

Hogy fenn lehessen tartani ezt a komplex kínálatot, a Schwarzmüller az európai 

pótkocsigyártás legmodernebb termelését fejlesztette ki. A 140.000 termelési 

folyamat újraszervezése után biztosított a komplex, egyedi tervezésű járművek 
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gyártása a standard szállítási időn belül. Ebben a szekvenciális áramlású 

termelésben a számítógépek minden nap optimalizálják a szalagok sorrendjét.  

Állandóan közel a vevőkhöz  

A saját telephelyek, kereskedők és szervizpartnerek nemzetközi hálózatával a 

Schwarzmüller állandó közelséget biztosít a vevőkhöz a termékei teljes 

életciklusára. Az ügyfélszolgálathoz hozzátartozik a karbantartás, a javítás és az 

alkatrészellátás, Európa egyik legnagyobb bérflottája, valamint a nemzetközi 

használtgépjármű kereskedelem. E szoros kapcsolatok révén a Schwarzmüller 

nagyon pontosan megérti ügyfelei igényeit, és azokat műszaki megoldásokba 

ülteti át. Az 1871-ben alapított családi vállalkozás önképének megfelelően a 

sikeres ügyfélkapcsolatok alapja a megbízhatóság és az adott szó.  
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Adatok és tények  
(Állapot: 2021. december 31.) 
 
Alapítás éve 1871 
Székhely Freinberg (AT) 
Cégforma GmbH 
Management Roland Hartwig ügyvezető igazgató 
 Mag. Michael Hummelbrunner pénzügyi 
igazgató 
Munkavállalók 2.150  
Árbevétel 409 millió euró  
 
Nemzetközi piaci jelenlét 21 országban  

Saját szervezettel  12 országban  
Kereskedőkön keresztül  9 országban  

 
Saját telephely  19 

Gyár  4  
 Hanzing (Freinberg; AT), Žebrák (CZ),  
 Dunaharaszti (HU), Neustadt/Dosse (D)  
Értékesítési és szerviztelephely  15  

 
Márkák Schwarzmüller, Hüffermann  

 

 

 

 

 

 
További információkért kapcsolattartó: 
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, sajtószóvivő 
Paracelsusstraße 4/1/7, 5020 Salzburg, Ausztria 
mp@prock-prock.at, T +43 662 821155, M +43 664 2108854 

 


