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Freinberg, 23. července 2020  

  

  

Červen přinesl první 

známky zotavení. 
 

  

• Na vrcholu krize pokles zakázek o 60 procent  

• Prodej na úrovni předchozího roku možný díky akvizicím  

• Snížení CO2 prostřednictvím nových lehkých vozidel  

 

Skupina Schwarzmüller uzavřela první polovinu roku 2020 s poklesem výroby 

o 12 procent. Místo 5.238 vozidel opustilo závody 4.630 vozidel. 

„Rozhodnutí o hospodářském roku 2020 bude přijato v současném třetím 

čtvrtletí. Neboť rezerva objednávek z roku 2019 byla vyčerpána“, zdůraznil 

CEO Roland Hartwig dnes 23. července v sídle společnosti ve Freinbergu u 

Schärdingu, při zveřejnění čísel za první polovinu roku 2020. 

Z dnešního pohledu bude společnost pokračovat v práci na zkrácenou 

pracovní dobu do konce září. Červen přinesl potěšující nárůst objednávek. 

Pokud lze tuto úroveň zachovat, je možný návrat k normální pracovní době. 

Vývoj posledních několika týdnů činí Hartwigovi jisté naděje. „Poprvé od 

února jsme v červnu opět zaevidovaly rozumná čísla objednávek“, raduje se 

CEO Roland Hartwig. Tento vývoj musí však pokračovat dokonce roku bez 

dalšího propadu. Za těchto předpokladů se očekávají roční tržby kolem 360 
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milionů eur, s nimiž by skupina Schwarzmüller mohla dosáhnout velikosti  

finančního roku 2019 (364 milionů euro). A také současný nejvyšší cíl: Udržet 

své zaměstnance. Doposud byly sníženy stavy o agenturní zaměstnance a 

přirozená fluktuace nebyla kompenzována. Výsledkem bylo snížení počtu 

zaměstnanců na 2 150.  

 

Cikcak průběh hospodářského roku  

Automobilový průmysl již v létě 2019 utrpěl významným a neočekávaným 

propadem. Podle Rolanda Hartwiga přinesl měsíc leden a únor návrat 

k průměrnému příjmu objednávek a na vrcholu v dubnu klesly nové 

objednávky o 60 procent ve srovnání se stejným měsícem minulého roku.  

Měsíc květen byl ve znamení znatelného zotavení, červen se prvně ukázal 

jako příznivý, shrnul Hartwig. Nemohl však plánovat více než šest týdnu 

předem, společnost by musela být v následujících měsících velmi opatrná. 

Rozvržení objednávek muselo být přepracované, zaměstnanost pochází 

převážně z aktuálních objednávek. 

 

Opět vyšší podíl složitých konstrukčních vozidel 

Aktuálně realistický roční obrat 360 milionů euro je možný díky příspěvku 

v únoru převzaté dceřiné společnosti Hüfferman Transportsysteme, která se 

specializuje na přívěsy pro přepravu kontejnerů. Tímto Schwarzmüller rozšířil 

své odborné znalosti v oblasti infrastrukturních vozidel a v roce 2020 zvýší 

podíl tohoto segmentu na celkovou produkci na více než polovinu. 

 

Produktová iniciativa lehké konstrukce na podzim 

Skupina Schwarzmüller letos nastaví silný důraz na portfolio produktů, 

oznámil generální ředitel: „Uvedeme na trh naše kompletně přepracovaná 

lehká vozidla pro dálkovou dopravu. Tím také společnost nově nastaví 

strategicky vývoj.“ Z běžného segmentu plošinových návěsu pro přepravu 

zboží se úplně dostáváme. Budeme mít pouze lehká vozidla pro dálkovou 
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dopravu. Protože lehká konstrukce znamená méně emise CO2“, zdůraznil 

Hartwig. To zvyšuje přínos společnosti Schwarzmüller k větší kompatibilitě 

k životnímu prostředí a současně stoupá ziskovost díky vyššímu užitečnému 

zatížení.   

 

Podíl na mezinárodním trhu se zvýšil  

Navzdory obtížné situaci na všech trzích si může společnost Schwarzmüller 

připsat úspěch. „Poprvé v historii společnosti“, říká Hartwig, „je podíl na 

mezinárodním trhu více než deset procent.“ Se svým obchodním modelem 

prémiových výklenků produktů si zajistila skupina Schwarzmüller v současné 

době třetí místo v žebříčku evropských výrobců. 

„Registrační čísla pro nás nejsou vše, ale ukazují, že jsme ztratili měně než 

mnoho našich konkurentů, vysvětlil Hartwig. “  

 

 

Tiskový materiál ke stažení:  

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial  

Copyright: Schwarzmüller Gruppe, Abdruck in Zusammenhang mit der Aussendung 

honorarfrei.  

  

  

  

  

Roland Hartwig, generální ředitel skupiny Schwarzmüller, 
odolával důsledkům Korona krize v první polovině roku 
2020. 

  

  

. 

  

V současné době Schwarzmüller očekává prodejní 
úroveň v roce 2020  stejou jako v roce 2019.   

  

Pro více informací:  

Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Pressesprecher  

Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Österreich   

E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0  
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Koncern Schwarzmüller je jedním z největších evropských poskytovatelů komplexních služeb pro tažná užitková 
vozidla. Koncern provozuje tři výrobní závody, jeden v Rakousku (Freinberg / Hanzing), v České republice (Žebrák) 
a v Maďarsku (Dunaharaszti v Budapešti) a je umístěn v 21-ceti zemích především střední, jihovýchodní a východní 
Evropy. Koncern se svým prémiovým zaměřením stanovuje tzv. „měřítka v průmyslu” a je na základě jeho více jak 
140-leté zkušenosti, specialista pro individuální transportní řešení v náročných odvětvích průmyslu. K nimž patří 
stavebnictví, ropný, surovinový a recyklační průmysl, jakož i dálková doprava 


