
 

 
Freinberg, 22. října 2021 

 

Ukončení hry o ceny 
u příležitosti 150letého 
výročí  
  

• Předání tří nových vozidel v Hanzingu 

• Rekordní obrat v jubilejním roce na dosah  

• Plánování aktivní role i na nových trzích 
 

Předání cen třem výhercům nového vozidla značky Schwarzmüller bylo včera, ve 

čtvrtek 21. října, jedním z vrcholů jubilejního roku 2021. Z více než 4 000 účastníků 

hry o ceny byly vylosovány tři firmy z Německa, Polska a České republiky, které 

převzaly vozidla v sídle firmy v Hanzingu v obci Freinberg u Schärdingu. CEO Roland 

Hartwig zdůraznil, že koronavirus sice znemožnil konání plánovaných větších oslav, 

jubileum však podle něj mnoha způsoby přispělo k vytvoření užších vztahů se 

zákazníky v nejrůznějších zemích.  

 
Losována byla aktuální nová vozidla ze tří oblastí použití. 3. cenou byl přívěs pro 

přepravu kontejnerů německé dceřiné firmy Hüffermann. Získala jej firma Sommer 

Transport s. r. o. z českého Tachova. Polská dopravní firma Kama Jarosław Krasowski 

z města Tomaszów Mazowiecki vyhrála vozidlo pro dálkovou přepravu nové řady 

POWER LINE, která byla v jubilejním roce uvedena na trh. 1. cenu, sklápěcí sedlový 

návěs, získala německá firma Reinhold und Marcel König se sídlem ve Viernheimu 

(Hesensko). Ceny mají hodnotu více než 100 000 eur.  

 
Hartwig: Zákazníky více přesvědčuje kvalita 
Podle CEO Rolanda Hartwiga očekává společnost Schwarzmüller ve 150. roce své 

existence rekordní obrat. Současná konjunktura umožnila oproti loňskému roku 
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nárůst asi o deset procent na 400 milionů eur. Společnost obhájí vedoucí postavení na 

trhu v pěti zemích – Rakousku, Maďarsku, České republice, na Slovensku a ve 

Švýcarsku. Základem je kompletně přepracované a doplněné portfolio výrobků s osmi 

řadami vozidel a 150 různými typy vozidel.  

 
„Zcela jasně jsme zákazníkům přiblížili naše odlišnosti. Jsme specialisté na vozidla, která 

umí víc. Ať už proto, že mají lehkou konstrukci, nebo proto, že mají individuální 

komponenty, které zvyšují výkon v každodenní práci.“ Právě v jubilejním roce 

prokázala společnost Schwarzmüller své vybudované tradice v oblasti konstrukce 

a výroby. Na tomto základě bude firma v příštích letech stavět a posilovat svou roli na 

evropských trzích. „V očekávané fázi konsolidace jsme na aktivní straně“, sdělil 

Hartwig.  

 
150 let: Brzké zaměření na výrobu vozidel 
Průmyslová firma z Innviertelu byla založena v roce 1871 v Pasově jako kovárna a ke 

kovárně se ještě v 19. století přidalo kolářství. Z něj se ve 30. letech 20. století vyvinula 

tehdy mladá motorizovaná výroba vozidel. Firma Schwarzmüller několik let vyráběla 

dokonce i osobní automobily. Během chaosu hospodářské krize přesídlila rostoucí 

firma do blízkého rakouského Freinbergu u Schärdingu a v roce 1936 zřídila v místní 

části Hanzing závod, který je dodnes ústředím firmy. V době hospodářského zázraku 

začala firma budovat síť poboček v Rakousku a v roce 1994 dosáhla vedoucího 

postavení na domácím trhu.  

 
Přibližně ve stejnou dobu rozhodla o důsledné expanzi do zemí za železnou oponou. 

Vznikly závody v Maďarsku a České republice, v roce 2020 přibyl čtvrtý závod 

v Německu, a se značkou Hüffermann druhá značka výrobků ve skupině. V současné 

době firma působí ve 21 evropských zemích a patří k předním průmyslovým 

podnikům v průmyslové zemi Horní Rakousko. 

 

 
Obrazový materiál ke stažení na: 
https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial 
Copyright: Skupina Schwarzmüller, otisk v souvislosti se zprávou bez nároku na honorář. 
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Výherci z Německa, Polska a České republiky 
s CEO Rolandem Hartwigem (na obrázku 
vlevo), vedoucím závodu Hanzing, Philippem 
Klugem (třetí zleva) a CFO Michaelem 
Hummelbrunnerem (na obrázku vpravo).  

 

 
CEO Roland Hartwig vede firmu od roku 2016 
a chce s tradiční firmou oslavit další úspěchy.  
 
 

 
Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců přípojných užitkových vozidel. Prostřednictvím 
svého zaměření na prémiové výrobky určuje firma měřítka v oboru a na základě své 150leté kompetence je 
specialistou na individuální dopravní řešení pro náročné obory. S vozidly obou značek Schwarzmüller 
a Hüffermann dodává své výrobky firmám v oblasti stavebnictví, infrastruktury, těžebního a surovinového 
průmyslu a dopravním firmám v dálkové přepravě.  
 

 

Pro další informace: 
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí 
Lasserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Rakousko 
mp@prock-prock.at, T +43 662 821155-0 
 


