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Freinberg, 8 kwietnia 2021  
 
Najbardziej 
wszechstronny producent 
pojazdów w Europie 
Od 150 lat Schwarzmüller rozwija swoje kompetencje w produkcji przyczep, 

które odpowiadają indywidualnym oczekiwaniom odbiorców. W ten sposób 

firma pomaga zwiększać efektywność i wydajność w transporcie. 
 
Grupa Schwarzmüller z siedzibą w Freinberg koło Schärding (Austria) to jeden z 

wiodących producentów pojazdów ciągnionych w Europie. Jakopionier innowacji i 

technologii firma wyznacza standardy w branży i oferuje swoim klientom 

indywidualne rozwiązania transportowe w wymagających branżach. W rodzimym 

zakładzie Hanzing w Freinberg (Austria) oraz w trzech kolejnych zakładach w 

Dunaharaszti (Węgry), Žebrák (Czechy) i Neustadt/Dosse (Niemcy) Schwarzmüller 

i jego filia Hüffermann Transportsysteme produkują rocznie ponad 10.000 przyczep 

i zabudów ciężarowych pod markami Schwarzmüller i Hüffermann. Cała grupa 

zatrudnia 2.150 osób i generuje obrót w wysokości 366 milionów Euro (stan na: 

2020). W trudnym, dotkniętym pandemią roku 2020 firma utrzymała obroty i dąży 

do dalszego wzmocnienia swojej pozycji na europejskim rynku przyczep. 

 

Sukcesy na 21 rynkach 
Grupa Schwarzmüller posiada międzynarodową sieć dystrybucji w 21 krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej. W 12 krajach są to jej własne oddziały, w 

dziewięciu krajach działa przez partnerów handlowych. Należąca w 100 

procentach do Grupy spółka Hüffermann jest liderem rynku pojazdów do transportu 

pojemników Niemczech. Wraz z nabyciem tego przedsiębiorstwa z początkiem TE
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roku 2020 Schwarzmüller zyskał pełną geograficzną prezencję na tym 

największym z rynków, na których działa. 

 

Najbardziej wszechstronna oferta w Europie 
Schwarzmüller wytwarza 150 różnych typów pojazdów w ośmiu kategoriach. 

Znajdują one zastosowanie w wymagających branżach, takich jak budownictwo, 

infrastruktura (w tym gospodarka odpadami i recykling), transport dalekobieżny, 

branża paliwowa czy drzewna. Dla firm budowlanych i infrastrukturalnych 

Schwarzmüller oferuje kompletną paletę wyspecjalizowanych pojazdów 

transportowych. Także pojazdy platformy do transportu dalekobieżnego 

przewyższają swoją wydajnością standardowe produkty dostępne na rynku. 

Tak różnorodną ofertą Schwarzmüller gwarantuje swoim klientom wartość dodaną: 

większą wydajność dzięki pojazdom klasy premium, które mogą być optymalnie 

dostosowane do najróżniejszych warunków użytkowania. Dlatego 60 procent 

pojazdów Schwarzmüller to rozwiązania indywidualne spoza podstawowego 

katalogu. Wykorzystują je przedsiębiorstwa, które wymagają więcej od swoich 

środków transportu. Mimo tej niszowej strategii Grupa Schwarzmüller należy do 

trójki liderów w Europie, a pozycję nr 1 zajmuje na pięciu rynkach: w Austrii, na 

Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii.  

Pojazdy, które ustanawiają standardy. 
Schwarzmüller wyznacza standardy w zakresie większej ładowności, dłuższej 

żywotności, łatwości i bezpieczeństwa obsługi, a także redukcji emisji CO2 w 

transporcie. Pojazdy tej marki łączą w jednym niezwykłą wytrzymałość z niską 

masą własną i wyróżniają się inteligentną konfiguracją. Schwarzmüller wytwarza 

także pojazdy na indywidualne zamówienia, nie rezygnując przy tym ze 

standardów obowiązujących dla branży. Swój wkład w to mają regularnie 
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wdrażane innowacje w zakresie konstrukcji, obróbki metalu oraz technik spawania. 

Firma od dziesięcioleci jest pionierem w wytwarzaniu lekkich konstrukcji i we 

wszystkich grupach produktowych oferuje warianty, których masa własna w 

porównaniu z pojazdami standardowymi jest niższa nawet o 1.000 kilogramów. 

Pojazdy o lekkiej konstrukcji stanowią już ponad dwie trzecie całej produkcji.  

Najnowocześniejsze zaplecze produkcyjne w branży 
Aby zapanować nad tak różnorodną paletą produktów, Schwarzmüller stworzył 

najnowocześniejsze zaplecze produkcyjne w zakresie produkcji przyczep w 

Europie. Po reorganizacji 140.000 procesów produkcyjnych, kompleksowe, 

indywidualnie zaprojektowane pojazdy mogą być teraz produkowane w 

standardowych terminach dostaw. W produkcji w systemie sekwencyjnym 

kolejność na 16 liniach montażowych jest codziennie optymalizowana cyfrowo i 

stale rozwijana przy pomocy komputerów kwantowych. 

Stały kontakt z klientem 
Dzięki międzynarodowej sieci własnych salonów, dealerów i partnerów 

serwisowych firma Schwarzmüller na wszystkich głównych rynkach pozostaje w 

stałym kontakcie z klientem przez cały cykl życia swoich produktów. Obsługa 

klienta obejmuje konserwację, naprawy i zaopatrzenie w części zamienne, jedną z 

największych w Europie flot pojazdów do wynajęcia oraz międzynarodowy handel 

pojazdami używanymi. Dzięki bliskim relacjom z klientami Schwarzmüller jest w 

stanie dokładnie zrozumieć ich wymagania i przełożyć je na rozwiązania 

techniczne. Firma postrzega się przy tym jako tradycyjna firma rodzinna, która w 

2021 roku obchodzi 150-lecie istnienia, a jej owocne relacje z klientami opierają się 

nie tylko na jakości produktów, ale również na wiarygodności stabilnego partnera. 
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Liczby i fakty 
(stan na: 31 grudnia 2020) 
 
Rok założenia 1871 

Siedziba Freinberg (AT) 

Forma prawna Sp. z o.o. 

Zarząd CEO Roland Hartwig 

 CFO Georg Preschern 

 Prokurent Rudolf Schmid 

Zatrudnienie 2.150  

Obrót 366 mln Euro  

 
Organizacja międzynarodowa 21 krajów  

Sieć własna 12 krajów 

Przedstawicielstwa 9 krajów  

Własne lokalizacje 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, rzecznik prasowy. 

Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Laserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Austria.  

E-mail: mp@prock-prock.at, tel.: +43.662.821155-0, M.: +43.664.2108854 

mailto:mp@prock-prock.at
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