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Schwarzmüller převezme 

německého prémiového 
výrobce 

  
 

• 100 procent tradiční značky Hüffermann získané 
• Rozšíření sortimentu vozidel pro stavby a infrastrukturu 
• Organizace in Německu celoplošně kryta 

  
 
 
Schwarzmüller Group, přední rakouský výrobce prémiových užitkových vozidel, převezme v 
Neustadt / Dosse (Brandenburg) rezidentní firmu Hüffermann Transportsysteme GmbH, 
jednoho z předních německých výrobců přívěsů na přepravu kontejnerů. Schwarzmüller si 
touto koupí buduje dál své kompetence v oblasti stavebních a infrastrukturních vozidel a 
firmě Hüffermann tím umožní mezinárodní expanzi obchodního rádiusu quasi pod střechou 
jednoho z největších evropských výrobců. Schwarzmüller-CEO (Chief Executive Officer) 
Roland Hartwig, stejně jako i generální ředitel a dosavadní akcionář firmy Hüffermann, 
Stephan von Schwander, to dnes, v úterý, 18. února 2020, oznámili v sídle společnosti 
Hüffermann. 
  
  
Hüffermann Transportsysteme GmbH je jeden z přes více jak 100 let úspěšným prémiovým 
výrobcem kontejnerových-výměnných-systémů/přívěsů (tzv. BTA –Behälter Transport 
Anhänger  => transportní přívěs pro kontejnery) a nástaveb pro odvětví  likvidačního sektoru 
(nakládání s odpady). Společnost má kolem 250 zaměstnanců, vyrábí ročně více jak 1.000 
vozidel a hospodaří s obratem z prodejů převyšujících 40 milionů euro, zejména v Německu, 
ale také i na pro ni zajímavých trzích, jako je východní Evropa, Itálie, Skandinávie, Francie, 
Rusko a Japonsko. Svým speciálním segmentem společnost patří k předním evropským 
dodavatelům. 
 
 
 
Hüffermann: Nejlepší volba pro udrženi dalšího rozvoje 
„K zajištěni dlouhodobého strategického směřování naší společnosti jsme analyzovali a 
zvažovali různé možnosti. Ve spojení s firmou Schwarzmüller jsme našli optimální 
předpoklady, dlouhodobě, a to míněno i napříč generacemi, se cítíme být správně umístěni. 
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Nezávislost, zachování firemní značky, vývoj produktů, zajištění firemního sídla a pracovních 
míst, stejně jako i důslednost ve firemní filozofii ukazují již od začátku na optimální základ, 
na kterém budeme společně budovat další rozvoj”, zdůraznil pan von Schwander. Stejně tak 
máme identické i vnímání prémiového nároku a chápání kvality. 
Též i identický cíl, s perfektními vozidly pro stavbu a infrastrukturu v Německu získat podíl 
na trhu, spojuje obě společnosti. „Dohromady je to vlastně předvídaná, pružná a pro obě 
strany znamenitá symbióza", řekl pan von Schwander. 
  
 
 
Schwarzmüller: Podílově na trhu v Německu dále expandovat 
Schwarzmüller Group jako specialista pro komplexní, na přání též i zakázková vozidla, je 
známá tím, že svým zákazníkům při každodenním nasazení nabízí jistou nadhodnotu. 
Společnosti se podařilo od hospodářské krize 2008/09 svůj prodej stavebních a 
infrastrukturních vozidel zdvojnásobit a je obzvláště v Německu úspěšná. "Dvě třetiny 
našich vozidel mají individuální komponenty nad ceny uvedené v ceníku. My vyhotovujeme 
pro každého zákazníka, pro jeho provozní prostředí to optimalizované vozidlo“ zdůraznil 
CEO (Chief Executive Officer) Hartwig. I přes zaměření se na Nischen vozidla a 
nekompromisní prémiovou kvalitu je společnost Schwarzmüller s více jak 9.000 ročně 
vyrobenými vozidly na pozici číslo 4 v Evropě co se přívěsů a návěsů týče. 
 
  
"Mluvíme stejnou řečí a máme stejné cíle. Proto nás obzvláště těší, že jsme tuto příležitost 
„převzetí“ obdrželi“, uvedl Schwarzmüller CEO (Chief Executive Officer). Nebylo nám za 
těžko, příslibem firemnímu sídlu a zaměstnancům vyhovět, vždytˇchceme společně růst. A 
k tomu jsou přeci stávající zdroje potřeba. Schwarzmüller by mohl s Hüffermann-organizací 
završit svou sestavu v Německu a tento trh tím úplně nově přehodnotit. „Oznamujeme, že 
budeme v Německu o dvoumístný podíl na trhu usilovat. S výstupem firmy Hüffermann jsme 
již tomuto cíli velmi blízko.“ Hartwig zdůraznil, že značka Hüffermann samozřejmě zůstane 
zachována.   "Nepřišli jsme, abychom škodili vnitřním hodnotám této společnosti. Firma 
Hüffermann má skvělé nabídky pro své zákazníky a vynikající image. A to je ku prospěchu.” 
 
 
 
Synergie v organizaci, výrobě a ve vývoji 
Centrální sídlo firmy Hüffermann chce pan Hartwig vybudovat pro Německo jako tzv. 
CENTRUM – neboli TOČNA-DVOU-ZNAČEK. Zde má být nabídnuta celá řada nových vozidel 
stejně jako veškerý kompletní after-sales-service. Ostatní německá provozní sídla obou 
společností se vzájemně doplňují. "Schwarzmüller získal tímto převzetím celoplošnou 
prezenci po Německu, což o to více urychlí jeho výkonost.“ Na druhou stranu chce pan 
Hartwig být i s Hüffermann-vozidly úspěšný v Rakousku a východní Evropě a tím tu 
nadkontingentní značku více ve svém mezinárodním světě zákazníků prosadit. 
„Tím pak můžeme našim zákazníkům nabídnout i v základním segmentu stavebnictví a 
infrastruktury kompletní portfolio z jedné ruky neboli z jednoho zdroje.“ Další synergie 



 

očekávají obě strany od porovnání si výroby a rozšíření kompetenčních center pro jednotlivé 
skupiny vozidel tak jako od společných schopností ve vývoji vozidel. 
 
 
  
Integrace v průběhu roku 2020 
V lednu tohoto roku svými podpisy zástupci obou obchodních stran kupní smlouvu potvrdili. 
Uzavření je dohodnut s certifikaci uzávěrky roku 2019 ke konci prvního čtvrtletí roku 2020. 
Za předpokladu současného plánování bude společnost Hüffermann v aktuálním 
obchodním roce plně do Schwarzmüller Group konsolidována. Pan Hartwig chce uskutečnit 
integraci 2020 a tím společnou organizaci vést do nové vzrůstové fáze. 
  
 
 
Foto důkaz: 
Copyright: Schwarzmüller Group, výtisk v souvislosti s rozesíláním zdarma. 
  
 
 

Schwarzmüller-CEO (Chief Executive Officer) 
Roland Hartwig (vlevo na fotce) a generální ředitel 
firmy Hüffermann, 
Stephan von Schwander, veřejně oznámili 
dohodnuté „sloučení“ německého prémiového 
výrobce s rakouskou společností. 

  
 
 
Další informace: 
Mag. Michael Prock, Prock a Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí 
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Rakousko 
E-Mail:mp@prock-prock.at, Tel .: +43 662 8211550, Mobil: +43 664 2108854 
  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------Schwarzmüller Group je jedním z největších evropských poskytovatelů komplexních služeb 

pro tažná užitková vozidla. Společnost provozuje tři výrobní závody, jeden v Rakousku (Freinberg / 
Hanzing), v České republice (Žebrák) a v Maďarsku (Dunaharaszti u Budapešti) a je presentní v 21 
zemích především střední, jihovýchodní a východní Evropy. Společnost se svým prémiovým 
zaměřením stanovuje tzv. „měřítka v průmyslu” a je na základě její více jak 140-leté kompetence, 
specialista pro individuální transportní řešení v náročných odvětvích průmyslu. K nimž patří 
stavebnictví, ropný, surovinový a recyklační průmysl, jakož i dálková doprava. V roce 2018 vyrobila 
společnost Schwarzmüller 9.306 užitkových vozidel, zaměstnávala v té době 2.290 pracovníků a 
nahospodařila 378 milionů euro. 
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