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Freinberg, marzec 2022  
 
Największy producent 
niszowy w Europie  
 

Ponad 150 różnych typów pojazdów ma tylko jeden cel: zapewnienie 

wymagającym firmom transportowym większej produktywności. Jest to 

podstawowa kompetencja grupy Schwarzmüller. 

 

Grupa Schwarzmüller z siedzibą we Freinbergu koło Schärding (Austria) to jeden z 
głównych w Europie producentów pojazdów ciągniętych. Jako pionier innowacji i 
technologii wyznacza standardy w branży i oferuje klientom indywidualne 
rozwiązania transportowe na wymagającym rynku. W rodzimym zakładzie Hanzing 
we Freinbergu (Austria) oraz w zakładach w Dunaharaszti (Węgry), Žebrák 
(Czechy) i Neustadt/Dosse (Niemcy) firma Schwarzmüller wraz z filią Hüffermann 
Transportsysteme produkuje rocznie, pod markami Schwarzmüller i Hüffermann, 
ponad 10 000 przyczep i naczep do samochodów ciężarowych. Grupa zatrudnia 
2150 osób i generuje obrót w wysokości 409 milionów euro (stan na: 2021), co 
oznacza, że notuje dwucyfrowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego (2020: 

366 mln euro, wzrost o 13%).  

Sukcesy na 21 rynkach 

Grupa Schwarzmüller posiada międzynarodową sieć dystrybucji w 21 krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej. W dwunastu krajach ma 19 oddziałów własnych, 

w dziewięciu jest reprezentowana przez partnerów handlowych. Należąca w 100% 

do grupy spółka Hüffermann jest europejskim liderem w produkcji przyczep do 

transportu kontenerów. Pomimo niszowej strategii austriacki producent jest 
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liderem rynku w Austrii, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii. 

Obecnie kluczowe są największe rynki logistyczne w Europie – Niemcy i Polska – 

gdzie w ciągu zaledwie kilku lat udało się zdobyć znaczące udziały. 

Najbardziej wszechstronna oferta w Europie 

Schwarzmüller wytwarza 150 różnych typów pojazdów. Na potrzeby budownictwa 

i infrastruktury firma oferuje kompletną gamę ponad 100 różnych przyczep. 

Pojazdy platformowe do transportu dalekobieżnego są również dostępne w 

wersjach branżowych do przewozu papieru, stali lub napojów. Ta różnorodność 

pozwala na dostosowanie przyczep do różnych warunków eksploatacji. Możliwa 

jest również produkcja na specjalne zamówienie: 60% pojazdów Schwarzmüller to 

rozwiązania indywidualne spoza podstawowego katalogu. W ten sposób 

Schwarzmüller zapewnia swoim klientom wyższą – w porównaniu z pojazdami 

standardowymi – produktywność. 

Pojazdy, które wyznaczają standardy 

Firma Schwarzmüller wyznacza standardy w zakresie większej ładowności, 

dłuższego czasu pracy, prostej i bezpiecznej obsługi oraz redukcji emisji CO2. Jest 

to możliwe dzięki regularnemu wdrażaniu innowacji w zakresie konstrukcji, 

obróbki metalu i technologii spawania. Przyczepy Schwarzmüller łączą niezwykłą 

wytrzymałość z niską masą własną i inteligentną konfiguracją. Firma od 

dziesięcioleci jest pionierem w zakresie konstrukcji lekkich i we wszystkich 

grupach produktowych oferuje warianty, których masa własna jest niższa nawet o 

1000 kilogramów w porównaniu z pojazdami standardowymi. Pojazdy o lekkiej 

konstrukcji stanowią ponad dwie trzecie całej produkcji.  

Najnowocześniejsze zaplecze produkcyjne w branży 

Aby zapanować nad tak kompleksową paletą produktów, Schwarzmüller stworzył 

najnowocześniejsze w Europie zaplecze produkcji przyczep. Dzięki reorganizacji 

140 000 procesów produkcyjnych dostarczamy w standardowych terminach 

złożone, indywidualnie skonfigurowane pojazdy. Sekwencyjną produkcję seryjną 

optymalizuje wysoce rozwinięta technologia komputerowa.  
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Stały kontakt z klientem 

Dzięki międzynarodowej sieci dystrybucyjno-serwisowej firma Schwarzmüller jest 

w stałym kontakcie z klientem przez cały cykl życia produktu. Serwis obejmuje 

usługi przeglądu, naprawy i zaopatrzenia w części zamienne, wynajem pojazdów z 

największej w Europie floty oraz międzynarodowy handel pojazdami używanymi. 

Dzięki tym bliskim relacjom Schwarzmüller ma doskonałe rozeznanie w 

potrzebach swoich klientów i przekłada to na rozwiązania technologiczne. Jako 

firma rodzinna, założona w 1871 roku, Schwarzmüller kładzie przy tym nacisk na 

rzetelność i absolutną niezawodność.  
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Daty i fakty 
(Stan na: 31 grudnia 2021) 
 
Rok założenia 1871 
Siedziba Freinberg (AT) 
Forma prawna sp. z o.o. 
Zarząd Dyrektor Generalny Roland Hartwig 
 Dyrektor Finansowy mgr Michael 
Hummelbrunner 
 
Zatrudnienie 2150  
Obrót 409 mln euro  
 
Organizacja międzynarodowa 21 krajów  

Oddziały własne 12 krajów  
Partnerzy handlowi 9 krajów  

 
Lokalizacje własne 19 

Zakłady produkcyjne 4  
 Hanzing (Freinberg; AT), Žebrák (CZ),  
 Dunaharaszti (HU), Neustadt/Dosse (D)  
Centra sprzedaży i serwisu 15  

 
Marki Schwarzmüller, Hüffermann  

 

 

 

 

 

 
Więcej informacji: 
mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy 
Paracelsusstraße 4/1/7, 5020 Salzburg, Austria 
mp@prock-prock.at, tel.: +43 662 821155, tel. kom.: +43 664 2108854 

 


