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Freinberg, březen 2022  
 
Největší výrobce  
v Evropě  
 

Více než 150 různých typů vozidel má pouze jeden účel: Umožnit náročným 

přepravním firmám vyšší produktivitu. To je klíčová kompetence skupiny 

Schwarzmüller. 

 

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 často 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 409 milionů eur (stav: 2021), což znamená 
dvouciferný nárůst oproti předchozímu roku (2020: 366 mil. eur, 13 %).  

Úspěch na 21 trzích 

Skupina Schwarzmüller disponuje mezinárodní organizací, která působí na 

21 trzích střední a východní Evropy. Ve dvanácti zemích má 19 vlastních poboček, 

v devíti zemích je zastoupená prostřednictvím prodejců. 100% dceřiná společnost 

Hüffermann zaujímá v Německu vedoucí postavení na trhu s přívěsy pro přepravu 

kontejnerů. Rakouský prémiový výrobce má navzdory své strategii výroby 
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specifických vozidel nejvyšší podíl na trhu v Rakousku, Maďarsku, Česku, na 

Slovensku a ve Švýcarsku. Aktuálními stěžejními trhy jsou největší evropské 

logistické trhy Německo a Polsko, kde bylo za pár let dosaženo významných 

podílů na trhu. 

Nejrozmanitější portfolio v Evropě 

Společnost Schwarzmüller vyrábí 150 různých typů vozidel. Například jen pro 

stavebnictví a infrastrukturu nabízí společnost kompletní sortiment s více než 

100 různými typy přípojných vozidel. Také valníková vozidla pro dálkovou 

přepravu nabízejí různé specifické varianty pro různá odvětví, například pro 

přepravu papíru, oceli nebo nápojů. Tuto rozmanitost podporuje přizpůsobení 

přívěsů různým podmínkám použití. Kromě toho vykazuje 60 % vozidel 

individuální součásti mimo ceník, a možná je dokonce i výroba na míru. Tímto 

způsobem dosahuje společnost Schwarzmüller pro své zákazníky vyšší 

produktivity a nabízí vyšší přidanou hodnotu, než jakou mohou nabídnout 

standardní vozidla. 

Vozidla, která určují měřítka 

Společnost Schwarzmüller určuje měřítka, pokud jde o vyšší užitečné zatížení, 

delší doby používání, jednoduchou a bezpečnou manipulaci nebo o snížení emisí 

CO2. Daří se to díky pravidelným inovacím v konstrukci, použitými materiály, 

obrábění kovu nebo svařovací technice. Přívěsy Schwarzmüller spojují extrémní 

robustnost s nízkou vlastní hmotností, a přitom se vyznačují inteligentní 

konfigurací. 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 představují vozidla s lehkou konstrukcí.  

Nejmodernější výroba v oboru 

Aby společnost Schwarzmüller zvládala komplexnost tohoto portfolia výrobků, 

zřídila nejmodernější výrobu v rámci evropské výroby přípojných vozidel. Po 

novém uspořádání 140 000 výrobních procesů lze vyrábět komplexní, individuálně 
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dimenzovaná vozidla ve standardních dodacích lhůtách. V této sekvenční pásové 

výrobě optimalizují počítače denně pořadí na všech pásech.  

Stálá blízkost k zákazníkům 

Prostřednictvím mezinárodní sítě vlastních poboček, prodejců a servisních 

partnerů se společnost Schwarzmüller snaží být nablízku svým zákazníkům, a to 

po dobu celého životního cyklu jejích výrobků. Ke službám zákazníkům patří např. 

údržba a opravy vozidel všech typů a značek, opravy a dodávky náhradních dílů, 

jedna z největších nájemních flotil v Evropě, mezinárodní obchod s ojetými vozidly 

a různé formy financování nákupu vozidel. Díky těmto úzkým vztahům chápe 

společnost Schwarzmüller zcela přesně požadavky svých zákazníků a přenáší je 

do technických řešení. Pro společnost Schwarzmüller jsou hodnoty rodinné firmy 

založené v roce 1871 jako spolehlivost v jednání se zákazníkem a dohoda platná 

podání ruky zákonem.  
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Data a fakta 
(stav: 31. prosince 2021) 
 
Rok založení 1871 
Sídlo firmy Freinberg (AT) 
Forma podnikání společnost s ručením omezeným 
Management CEO Roland Hartwig 
 CFO Mag. Michael Hummelbrunner 
 
Zaměstnanci 2 150  
Obrat 409 mil. eur  
 
Mezinárodní působnost 21 zemí  

Prostřednictvím vlastní organizace 12 zemí  
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, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, mluvčí pro média 
Paracelsusstraße 4/1/7, 5020 Salzburg, Rakousko 
mp@prock-prock.at, T +43 662 821155, M +43 664 2108854 

 


