
 

 Freinberg, dnia 25 maja 2021 r. 

 

 

Zmiany w kierownictwie 
spółki Hüffermann 
 

 

Z dniem 30 maja szeregi  firmy Hüffermann Transportsysteme GmbH  opuszcza na 

własne życzenie, w porozumieniu z właścicielem, austriacką Grupą Schwarzmüller,  

dotychczasowy Dyrektor Zarządzający Stephan von Schwander. "Po ponad 

dziesięciu latach skoncentrowania na rozwoju firmy Hüffermann zatroszczę się o te 

sfery, które dotychczas schodziły na dalszy plan." Takimi  słowami von Schwander 

przybliża osobiste powody swojej decyzji. 

 

Von Schwander podjął się zarządzania spółką Hüffermann Transportsysteme GmbH 

w 2009 r. i poprowadził ją w kierunku silnego trendu wzrostowego, który udało się 

osiągnąć  dzięki koncentracji na kontenerach z rolkami oraz kontenerach 

odstawianych. Obroty zostały potrojone, liczba zatrudnionych podwojona. Firma 

Hüffermann Transportsysteme osiągnęła ostatecznie w tym specjalnym segmencie 

pozycję lidera na rynku niemieckim. Nazwa marki stała się synonimem kontenerów z 

rolkami oraz kontenerów odstawianych, niezbędnych w recyklingu i utylizacji 

odpadów. Do momentu sprzedaży spółki firmie  Schwarzmüller von Schwander był 

również mniejszościowym udziałowcem spółki Hüffermann. 
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Dyrektor Generalny Schwarzmüller, Roland Hartwig, wyraził ponadto swoje uznanie 

dla osiągnięć von  Schwandera w zakresie integracji firmy z Grupą Schwarzmüller w 

trakcie ostatnich 15 miesięcy. "Jego kierownictwo odegrało istotną rolę w tym, że 

fuzja znajduje się w zaawansowanej fazie, a my jednocząc siły możemy skupić się na 

nowych celach, takich jak eksport i sprzedaż krzyżowa, a tym samym na dalszym 

wzroście" - podkreślił Hartwig. Zwłaszcza, że odchodzący dyrektor przeszkolił osobę 

wyznaczoną na swojego następcę. 

 

Nowym Dyrektorem Zarządzającym zostanie Lennart Kluge  

Nowym Dyrektorem Zarządzającym zostanie 34-letni Lennart Kluge, zatrudniony w 

Hüffermann Transportsysteme GmbH od 2021 roku. Kluge jest z wykształcenia 

zegarmistrzem, a także technikiem z egzaminem państwowym w specjalności 

budowy maszyn i ekonomistą. Zarządzał między innymi montażem mechanizmów i 

zegarków w firmie Nomos Glashütte. Kluge upatruje swoje główne zadanie w 

kierowaniu procesem ciągłego uprzemysłowienia firmy Hüffermann w ramach grupy 

Schwarzmüller. Jednocześnie chce, by jego firma wykorzystała możliwości, jakie 

stwarza przynależność do jednego z wiodących producentów w Europie. 

"Wchodzimy w nową fazę korporacyjną, którą będzie charakteryzować 

międzynarodowy charakter sprzedaży i wydajność produkcji. Cieszę się, że wraz z 

moim zespołem będę mógł stawić czoła tym zadaniom" - powiedział nowy Dyrektor 

Zarządzający. 

 

Materiał zdjęciowy do pobrania: 

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

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial
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Z dniem 1 czerwca należącą do Grupy 

Schwarzmüller spółką Hüffermann 

Transportsystem GmbH zarządzać będzie 

Lennart Kluge. 

 

Roland Hartwig, Dyrektor Generalny 

Schwarzmüller, kieruje firmą od 2016 r. 

W roku 2020  dokonał przejęcia spółki 

Hüffermann Transportsysteme GmbH. 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych: 

mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy 

Lasserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Austria  email: mp@prock-prock.at, tel. +43 662 821155-0 

 
Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie dostawców ciągnionych pojazdów użytkowych. Dzięki 
ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza standardy branżowe a 150-letnie doświadczenie sprawia, 
że jest specjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych dla wymagających branż. Firma 
dostarcza pojazdy dwóch marek Schwarzmüller i Hüffermann dla przemysłu budowlanego, przedsiębiorstw 
infrastrukturalnych, przemysłu surowcowego i surowców wtórnych oraz przedsiębiorstw transportu 
dalekobieżnego. 

 

 


