
ULTRALIGHT 
platós járművek
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VÁLLALAT

Egész Európára  
kiterjedő szakértelem.
A Schwarzmüller már több mint 140 éve gyárt speciális kihívásoknak 
megfelelő haszongépjárműveket - így garantáljuk, hogy az ez idő 
alatt megszerzett műszaki tapasztalatunk ügyfeleink számára valódi 
többletértéket biztosít!

A Schwarzmüller-csoport nemzetközi üzleti 
tevékenységet folytató, osztrák családi 
vállalat. Ma már Európa egyik vezető, a 

haszongépjárművek területén teljes körű szol-
gáltatásrendszert kínáló vállalkozásaként tartják 
számon, amely jelenleg 21 országban – elsősorban 
Közép- és Kelet-Európában – rendelkezik értékesí-
tési pontokkal.

A Schwarzmüller széles választékot kínál a legkü-
lönfélébb iparágak számára is. Innovatív, prémium 
minőségű gyártóként egyre növekvő elvárásokat 
támaszt a hasznos teher kialakításának, ill. az 
anyagmozgatás optimalizálásának lehetőségeire 
vonatkozóan, így biztosítva termékeinek értékálló-
ságát a mindennapi használat során.

A jármű használati időtartamát jelentősen megnö-
velni képes, átfogó szolgáltatásrendszerek ered-
ményei már évtizedek óta a Schwarzmüller mellett 
szólnak. E szolgáltatások a jármű életciklusa során 
folyamatosan biztosítottak: a karbantartástól kezd-
ve az eredeti alkatrészek elérhetőségén át egészen 
a bérbeadásig, lízingelésig terjednek.

A Schwarzmüller-csoport három telephelyen folytat 
gyártási tevékenységet: míg a vállalat központjában, 

a felső-ausztriai Freinbergben a speciális járművek 
gyártása zajlik, addig Csehországban és Magyar-
országon a standard, és az ahhoz közeli kivitelű 
járműveket készítik. Évente mintegy 8 000 jármű 
hagyja el a gyártócsarnokokat. A Schwarzmüller 
16 országban rendelkezik közvetlen telephellyel, és 
további négy országban képviselteti magát partne-
reken keresztül. Hogy az Ön járművei nap mint nap 
használatra készen állhassanak, azt a legfontosabb 
európai közlekedési útvonalak mentén elhelyezke-
dő, több mint 350 szervizpont biztosítja.

A Schwarzmüller - dolgozóinak szakértelmére és 
innovációs készségére támaszkodva - a technoló-
giai fejlesztések területén 1870 óta vezető szerepet 
játszik, így az eltelt idő alatt az iparág egyik vezető 
vállalatává vált. A könnyűszerkezetes kocsik gyártá-
sában már évtizedek óta a Schwarzmüller állítja fel 
a mércét! 

A Schwarzmüller a járműtervezés, a fémipar és a 
hegesztéstechnológia területén is rendszeresen új 
fejlesztésekről gondoskodik, és ezeket azonnal be 
is építi a gyártási folyamataiba. Ha tehát intelligens 
járműmegoldásokról, különleges követelmények-
ről vagy a lehető legjobb minőségről van szó, a 
Schwarzmüller az Ön ideális partnere.
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VÁLLALAT

Jövőbe mutató  
intelligens járművek.
A Schwarzmüller-járműveknek különböző kihívásokkal kell 
megbirkózniuk, ezért már a szerkezeti kialakításuk is eltér 
a megszokottól.

A jövőben a vontatott haszonjárművek jelen-
tősége - a vontatókéval szemben - várha-
tóan tovább fog növekedni: mivel a nyerges 

vontatók száma a jelenlegi forgalomsűrűség, 
valamint az infrastrukturális és jogi feltételek miatt 
csak lassan tud tovább fejlődni, ezért a pótkocsik 
és a felépítmények teljesítményét kell még inkább 
fokozni. Erre a nagyobb hasznos tehertől a hosz-
szabb használati időtartamon, az egyszerűbb ke-
zelhetőségen át egészen a költségmegtakarításig 
igen sok lehetőség nyílik. A Schwarzmüller intelli-

gens járműveinek gyártását a fejlesztés, a tervezés 
és a gyártás területén dolgozó, több mint 2.200 
alkalmazottból álló, hozzáértő és innovatív csapa-
tának segítségével valósítja meg. A Schwarzmüller 
újító szellemét jól illusztrálják az olyan modern 
fejlesztések, mint az ULTRALIGHT félpótkocsi, 
az első hét tonna saját tömeg alatti mozgópadlós 
kocsi, vagy az ellenőrzött hőmérsékletű aszfalt 
szállításához készült szigetelt puttony.

Ha a minőség a tét, a Schwarzmüller semmit sem bíz 
a véletlenre: járműveink kiváló teljesítőképességét a 
legapróbb részletekig kidolgozott háromdimenziós 
tervrajzok, és a rendkívül hatékony minőségbiztosítási 
rendszerek garantálják.

A Schwarzmüller gyártási folyamataira az acél és az 
alumínium speciális használata jellemző. Többek kö-
zött ennek köszönhető az a prémium minőség, amely 
a Schwarzmüller-járműveket valóban összetéveszthe-
tetlenné teszi.

A Schwarzmüller elsősorban a következő iparágakat 
látja el intelligens járműmegoldásokkal: szállítmányo-
zás/távolsági szállítás, építőipar, kőolajipar, vegyipar és 
mezőgazdaság, valamint a faipar és a hulladékgazdál-
kodási ágazat. A társaság, mint az egyetlen prémium 
szintű, teljes körű szolgáltatást nyújtó vállalat, nyolc 
csoportban összesen 130 járműtípust gyárt. A több 
mint 1000 modellváltozatnak köszönhetően szinte min-
den ügyféligény kielégíthető. Minden járműre jellemző 
azonban a kiváló minőség, az erőteljesség, a terhelhe-
tőség és az optimális raksúly.
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Kifizetődő, intelligens 
megoldások.
Legyen erőteljes a munkában és könnyű a mérlegen: a Schwarz- 
müller ezeket az alapvető igényeket elégíti ki a logisztikai iparág és a 
távolsági fuvarozás számára kifejlesztett ULTRALIGHT
félpótkocsijaival.

A könnyűszerkezetes kivitelezés területén 
szerzett, közel 25 éves tapasztalatunk az Ön 
számára több, mint egyszerűen kifizetődő-    

a legújabb generációs Schwarzmüller ULTRALIGHT 
platós félpótkocsik ugyanis bizonyítottan rendkívül 
gazdaságosan üzemeltethetőek. Számoljon utána: 
nagyobb hasznos teher mellett kisebb üzemanya-
gigény, és csökkenő szállítási költségek mellett is 
növekvő jövedelmezőségi potenciál - nos, ennyire 
egyszerű a képlet!

A könnyű és erős elemek intelligens kombinációja 
biztosítja, hogy a könnyedség nem menjen az ellen-
állóképesség rovására. Ez utóbbit a nagy szilárdságú 
NAXTRA® acél használata, valamint a Schwarz- 
müller-csapatnak az acél feldolgozásával kapcsola-
tos egyedülálló szaktudása biztosítja.  

Járműveink felszereltségi szintjei ebben az iparág-
ban is komoly viszonyítási alapot teremtenek.

Termékeink gazdaságosságát konkrét számadatok 
támasztják alá. Köszönhetően a két-három szá-
zalékos üzemanyag-megtakarításnak, illetve az 
esetenként akár 1500 kilogrammal is megnövelhető 
hasznos tehernek, éves szinten a szállítási költségek 
akár hét százalékkal is csökkenhetnek. A túlterhelés 
kockázatát is jelentősen mérsékli a 4850 kilogramm-
ra állított saját tömeg. A beépített minőségi jellemzők 
a használat során maximálisan kifizetődnek: jármű-
veink rövidebb idő alatt útrakésszé tehetők, mivel 
igen egyszerű a kezelésük és egyre több biztonsági 
funkcióval rendelkeznek. Megfelelő kezelés mellett 
a teljes élettartam is hosszabb - így válik az extra 
minőség gazdaságossá!

TERMÉKEK
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Minden igénynek a megfelelő 
ULTRALIGHT.
Ez a jármű négy különböző kivitelben, teljesen az ügyfél 
igényeinek megfelelően használható, és egyedisége miatt 
gazdaságossága is növekszik.

A Schwarzmüller minden alkalmazási terület 
számára testre szabott megoldásokat kínál. 
A „General Cargo” kivitelű jármű intelligens 

mindentudó a pótkocsik között: oldalfala a választ-
ható Quick-Slider tartozék révén kevesebb, mint 
10 másodperc alatt kinyitható és becsukható, így a 
berakodási idő jelentősen csökkenthető. A speciális 
teknővel ellátott, „Coil” kivitelű járművet a lemez-
tekercsek szállítására optimalizáltuk. A süllyesztett 
Joloda sínekkel ellátott, „Paper” kivitelű jármű pedig 
pontosan a papírtekercsek szállítása során tá-
masztott igényeknek felel meg. A negyedik, „Mega” 
kivitelű pótkocsi belső magassága akár a három 
métert is elérheti, így elegendő helyet kínál akár há-
rom Gitterbox egymásra rakásához, s ezzel kiválóan 
használható az autóiparban.

A változatos felszereltségnek köszönhetően a pré-
mium gyártó a biztonság terén is élen jár. A számos 
rögzítőfül, a furatos keretszegély és a rakoncazsebek 
minden esetben maximális biztonságot garantálnak 
a rakomány számára.

A vevő igényeinek teljes körű megfelelést a 3D-ben 
konstruált jármű modell képernyőn történő meg-
jelenítése garantálja, amely egyben a konstrukciót 
mérethűen viszi át az alapanyagra is. A könnyűszer-
kezetes alváz tervezésénél a végeselem-módszer 
mellett a több mint egymillió kilométer hosszú tesz-
tút során szerzett tapasztalatokat és az ügyfelektől 
kapott rendszeres visszajelzéseket is hasznosítjuk.

Standard tengelytáv Speciális tengelytáv

3 tengelyes 3 tengelyes

Tengelytávolság: 1,31 + 1,31 m 1,31 + 1,41 m

műszakilag megengedett tengelyterhelés 3 x 9 t 3 x 9 t

megengedett tengelyterhelés 3 x 8 t 3 x 9 t

nyeregterhelés 12 t  12 t

megengedett össztömeg 36 t 39 t

műszakilag megengedett össztömeg 39 t 39 t

saját tömeg ≥ 4,7 t ≥ 4,7 t

műszakilag lehetséges hasznos teher  akár 34,3 t akár 34,3 t

belső hossz: 13,62 m 13,62 m

belső magasság: General Cargo, Coil, Paper 2,69 vagy 2,72 m 2,69 vagy 2,72 m
belső magasság: Mega 2,94 m * 2,94 m *

* plusz 60 mm magasság állítható

22,5” – Standard

19,5” – Mega

TERMÉKEK
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FELSZERELTSÉG - MŰSZAKI RÉSZLETEK

Alapfelszereltség.

A több mint 20 különböző kiviteli részletnek köszönhetően az ULT-
RALIGHT platós félpótkocsik már standard változatban is magas 
mércét állítanak a biztonság és az egyszerű kezelhetőség terén. 

A Schwarzmüller ezen számos, apró, hasznos részlet révén megmutatja, 
hogy az intelligens fejlesztések segítségével hogyan optimalizálható az 
egyes járműkomponensek használata.

JELMAGyARÁzAT

 Hatékonyság
 Stabilitás

!  Vezető biztonsága
 Rakományrögzítés
 Hozzáadott érték

8 Furatos keretszegély

A rendelkezésre álló rögzítőfüleken kívül 
a furatos keretszegély mentén bárhol 
elhelyezhetők rögzítőhorgok a rakomány 
rögzítéséhez.

10 V-ponyvalécek belső merevítővel

Az egymásba helyezhető ponyvalécek 
alul és felül V-alakú kiemelkedéssel, illetve 
mélyedéssel vannak ellátva. Így könnyen 
összeállítható belőlük egy oldalfal.

7 Hegesztett profilok a portálajtókon

A portálajtók alumíniumprofiljai függőlegesen 
vannak elhelyezve és egymáshoz vannak 
hegesztve. Így a profilok nem lazulnak meg, 
illetve nem csúsznak el az idők folyamán.

9 Lekötőgyűrűs keretszegély

A rakfelület felső peremén található, és a 
rakomány kényelmes, egyszerű rögzítésére 
szolgál.

2 Over Center ponyvafeszítő

A speciális feszítők a ponyva keretszegély-
hez való rögzítésére szolgálnak, és hozzájá-
rulnak a rakomány rögzítéséhez.

4 Trike görgők

Az oldalsó ponyvák felakasztásához. A két 
függőleges és az egy vízszintes vezetősín 
lehetővé teszi a ponyva könnyű kezelését.

0 Könnyűszerkezetes alváz

A végeselem-módszer segítségével végzett 
számítások és a gyakorlati vizsgálatok bizo-
nyították a szerkezet stabilitását.

6 Egykezes ajtózár

A portálajtók reteszei egy kézzel nyithatók 
és zárhatók.

5 Kihúzható létra

A rakfelület eléréséhez. A létra legfelső 
foka kis fellépő felülettel van ellátva a stabil 
fellépéshez.

1 Ponyvabeakasztó sín

Lehetővé teszi az oldalponyva függőleges 
rögzítését a keretszegély mentén. Tiszta 
lezárást biztosít - a feszítő ferde rögzítése 
nélkül is.

3 Versus tető

Speciális Omega-profilokkal van ellátva 
a sérülések elkerülése, továbbá a felső 
felületen fellépő hosszirányú megnyúlás 
ellensúlyozása érdekében.

11 Megerősített homlokfal

A homlokfal belseje acéllemezzel van meg-
erősítve, ami védi a mellfalat a berakodás 
közben bekövetkező sérülésektől.

21 Kitámasztólábak billegő talpakkal

A billegő talpak megakadályozzák a 
kitámasztólábak elgörbülését, a letalpalt 
félpótkocsi hátuljának leengedése esetén.

18 Ütközőpuffer

Ezek a gumiütközők a rámpák megközelítése 
során bekövetkező sérülések ellen védenek.

20 Feszítőracsni

Segítségével gyorsan megfeszíthetők az 
oldalponyvák. A menetirány szerinti bal és 
jobb oldalon, hátul találhatók.

19 Eltolható oszlopok

A középoszlop egyszerű és gyors, oldalirá-
nyú eltolásának köszönhetően a jármű teljes 
rakodási szélessége kihasználható.

15 600-as szerszámosláda

Ebben biztonságosan tárolhatók az olyan 
tartozékok, mint a feszítőhevederek, a 
csúszásgátló szőnyegek vagy az élvédők.

17 Ajtórögzítő

A nyitott portálajtók rögzítéséhez, hogy ne 
csapódhassanak be véletlenül.

16 Sárvédő

Csökkenti a kerék miatti vízfelverődést 
nedves útburkolat esetén, így védi a padló 
alsó felületét.

12 Rétegelt lemez padló

28 mm vastag és 5.460 kg targonca-ten-
gelyterhelés hordására képes. A papír 
kivitelű járművek kettős padozattal (28 mm 
+ 12 mm) készülnek (targonca-tengelyterhe-
lés: 7.000 kg-ig).

14 Hátsó-aláfutásgátló

Megakadályozza, hogy más járművek 
ütközéskor a tehergépkocsi hátulsó része 
alá kerüljenek.

13 Oldal-aláfutásgátló

Törvényben előírt kerékpáros-védelem, 
hogy senki ne eshessen a kerekek alá.
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A Quick-Slider

E nyitórendszer segítségével az oldalpony-
va 5 másodpercen belül kinyitható, illetve 
becsukható.

B3 Zártszelvény oszlopok a 
tekercsszállító teknőhöz

Ezek az oszlopok a lemeztekercseket 
rögzítik elöl, és több helyen is elhelyezhetők. 
Így a tekercsek szállítása mindig a jármű 
súlypontjában történik.

B1 Tekercsszállító teknő

A padlóba beépített teknőnek köszönhetően 
biztonságosan szállíthatók a lemeztekercsek.

B4 Lekötőgyűrű a tekercsszállító 
teknőhöz

Kiegészítő rögzítőfül a tekercs biztosításá-
hoz 4 t teherig.

B2 Fedél a tekercsszállító teknőhöz

Általános rakomány szállítása esetén a 
lemeztekercs-teknő lefedésére szolgál.

C1 Joloda sínek

Lehetővé teszik a papírtekercsek Joloda gör-
gőkkel történő egyszerű be- és kirakodását.

C2 Betétek a Joloda sínekhez

Általános rakomány szállítása esetén a 
síneket műanyag betétekkel kell lefedni, 
illetve kitölteni.

d Kormányzott tengely

Csökken a gumiabroncsok kopása, a félpót-
kocsi jobban manőverezhető.

C3 Éktároló (papír)

A papírtekercsek szállításához használatos 
biztosítóék a mellfalba beépített dobozban 
található. A vezető részére a raktérből köz-
vetlenül hozzáférhető.

E Emelhető tengely

Csökken a gumiabroncsok kopása. A nyer-
gesvontató vonóerejének rövid ideig tartó 
megnöveléséhez is használható.

C4 „Rakományrögzítő ékek 
és Joloda görgők”

Az orsók segítségével állítható ékeknek 
köszönhetően biztonságosan rögzíthetők a 
papírtekercs-rakományok. A Joloda görgők 
a papírtekercsek egyszerű be-, illetve kira-
kodását teszik lehetővé.

f LED világítás

A jármű teljes körű felszerelése LED lámpák-
kal. Az automatikus hibafelismerés érdeké-
ben előtétellenállás kerül beépítésre.
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FELSZERELTSÉG - MŰSZAKI RÉSZLETEK

M Oldalfalak

A félpótkocsi oldalfalakkal is ellátható.

G Tetőemelő

A tető rövid időre történő felemelésével 
lehetővé válik a teljes belső magasság 
kihasználása a be- és kirakodás során.

J Vámzárzsinór

A rakomány biztonságos szállításához szük-
séges, mivel lehetetlenné teszi, hogy kívülről 
hozzáférjenek a rakományhoz. A szállítás 
idejére plombával zárják le.

H Léctartó

A zavaró oldallécek a speciális tartóban biz-
tonságosan és kényelmesen elhelyezhetők.

K Hajó-lekötőgyűrűk

Ezek a gyűrűk a félpótkocsi rögzítéséhez 
szükségesek, komp használatakor.

I Raklaptartó

Az alváz alá függesztik fel, és kitűnően alkal-
mas az üres raklapok szállítására, de a tartozé-
kok szerszámosládájaként is használható.

L1 Süllyesztett sínek a zárórudakhoz

A függőleges helyzetű zárórudak befogásá-
hoz a padlóba és a tetőbe süllyesztett rög-
zítősíneket építünk be. Ezáltal a rakomány 
rögzítése hátulról történik.

R Direktfeszítők

Az Over Center feszítők helyett kaphatók, 
tisztán csatlakoznak a külső kerethez és 
gyorsan kinyithatók, illetve bezárhatók.

X Acél delta-ütköző

Ütközés elleni védelemként használható a 
rámpák megközelítésekor.

U Targoncaszállító

A jármű végén elhelyezett speciális tartó 
segítségével targonca is szállítható a rako-
mánnyal együtt.

L2 Acél ponyvalécek beakasztható 
rakomány-kitámasztó lécekkel

A V-formájú lécek helyett speciális kulcslyuk-
mintás acél ponyvalécek kerülnek beépítésre, 
melyek a rakományt a hátsó oldalánál rögzítik.

O Mindkét irányba eltolható tető

Ennél a kivitelnél a tető hátrafelé is eltolható, 
nem csak előre, mint a standard kivitelnél.

S 800-as és 1000-es szerszámosláda

Nagyobb rakhely esetén nagyobb szerszá-
mosláda is választható.

y Butt-Roll

A rámpák megközelítésekor mozgatható üt-
közés elleni védelmet használnak. A görgők 
megakadályozzák a berakodáskor bekövet-
kező fel-le mozgás miatti sérüléseket.

V Air-Pipe

A tetőben elhelyezett felfújható légzsákok 
lejtőt képeznek, melynek köszönhetően az 
esővíz lefolyik, mielőtt jég képződne, ami 
veszélyt jelenthetne a közlekedés többi 
résztvevőjére nézve.

P Vágás ellen védett ponyva

Az oldalponyva speciális acélszövettel van 
ellátva. Ez megakadályozza a ponyva kívül-
ről történő felvágását.

T Kitekerhető portálkeret

Annak érdekében, hogy hátul nagyobb 
helyet lehessen teremteni a rakodáshoz, 
a hátsó sarokoszlopok oldalsó irányba 
kitekerhetők.

z Tárolórekesz

A jármű végén, az alváz-hossztartók között 
kialakítható egy további tárolórekesz.

W Alumínium keréktárcsák

Ezeknek a könnyűfém keréktárcsáknak 
köszönhetően a jármű nettó tömege további 
120 kilogrammal csökken.

N Pótkeréktartó

Segítségével biztonságosan és kényelme-
sen szállítható a pótkerék.

Q Ponyva-hosszabbítás túlméretes 
rakományokhoz

Ez a ponyva a normálisnál hosszabb 
kialakítású. Amennyiben nincs szükség a 
teljes ponyvaméretre, a felesleges ponyva 
tépőzárral rögzíthető belül.

Opcionális felszereltség.

JELMAGyARÁzAT

 Hatékonyság
 Stabilitás

!  Vezető biztonsága
 Rakományrögzítés
 Hozzáadott érték

A Schwarzmüller a több mint 30 választható opció-
nak köszönhetően járműváltozatok széles skáláját 

kínálja. A felszereltség optimális megválasztásával a 
jármű még könnyebbé válik, felgyorsul a be- és kirako-
dás folyamata, vagy javul a rakományrögzítés hatásfoka. 
A Schwarzmüller ULTRALIGHT járműveket ezen tarto-
zékok teszik a kategóriájukban talán leghatékonyabb 
haszonjárművekké.
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SzOLGÁLTATÁSOK

Kiváló szolgáltatások- 
egy kézből.
Minden igényhez a megfelelő megoldást kínáljuk.

Ha Ön a Schwarzmüllert választja, akkor a 
széles termékpaletta mellett egy olyan rend-
szer előnyeit is élvezheti, amely képes a cég 

által nyújtott, sokszínű szolgáltatásokat tökéletesen 
átfogni. Ügyfeleink már 21 országban támasz-
kodhatnak célzott megoldásainkra, a jármű teljes 
életciklusa során.

Saját szervizhálózatunk, és 350 további szolgáltató 
partnerünk gondoskodik arról, hogy egy Schwarz- 
müller mindig Schwarzmüller maradjon. Szakem-
bereink pontosan tudják, hogy mi a legjobb módja 
a Schwarzmüller járművek karbantartásának és 
szervizelésének. Nemzetközi logisztikai hálózatunk 
biztosítja az állandó készleten lévő, eredeti alkatré-
szekkel történő gyors kiszolgálást.

A Schwarzmüller üzemelteti Európában az egyik 
legnagyobb, standard és speciális járművekből álló 
bérkocsi-flottát, mely segítséget nyújthat abban, 
hogy a csúcsidőkben felmerülő kapacitásproblémák 
könnyen áthidalhatóvá váljanak: és így még a prémi-
um-minőségről sem kell lemondani! Ezen túlmenően 
a Schwarzmüller lízingelés esetén is egyéni lehető-
ségeket kínál. Függetlenül attól, hogy partnerünk 
a Schwarzmüller-csoport pénzügyi szolgáltatásait 
vagy külső partner anyagi segítségét veszi igénybe, 
hogy a lízing szervizszerződéssel jár majd vagy anél-
kül: csakis az ügyfél dönt arról, melyik ajánlat felel 
meg legjobban az igényeinek.
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KÖzEL ÜGyfELEINKHEz

Ausztria

Magyarország

Belgium
Németország

Olaszország

Svájc

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Románia

Ukrajna

Szerbia,Bosznia

Horvátország

Szlovénia

Bulgária

Oroszország

Hollandia

  GyÁRTóÜzEMEK ÉS
 ÉRTÉKESíTÉSI TELEPHELyEK  
 Freinberg (Ausztria), 
 Budapest (Dunaharaszti), 
 Žebrák (Csehország)

  TOVÁBBI ÉRTÉKESíTÉSI  
TELEPHELyEK 
Bosznia, Bulgária, Horvátország, 
Luxemburg, Németország, 

 Olaszország, Lengyelország, 
 Románia, Svájc, Szerbia, 
 Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

  PARTNEREK 
Belgium, Hollandia, Lettország, 

 Litvánia, Oroszország

Csehország

Szlovákia

Saját telephelyei és értékesítési partnerei révén 
a Schwarzmüller-csoport jelenleg 21 ország-
ban képviselteti magát (Közép- és Kelet-Eu-

rópában). A sikeres ügyfélkapcsolatok számára ez a 
nemzetközi hálózat, és az abban dolgozó több mint 

2 200 munkatársunk teremti meg az alapot. Így válik 
lehetővé a Schwarzmüller számára, hogy járművei-
vel, és azok teljes életciklusára tervezett szolgáltatási 
portfóliójával teret hódítson mindazon iparágakban, 
melyekben igényes megoldásokra van szükség.

Közvetlen kapcsolat- 
már 21 országban!

Luxemburg
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Saját telephelyei és értékesítési partnerei révén 
a Schwarzmüller-csoport jelenleg 21 ország-
ban képviselteti magát (Közép- és Kelet-Eu-

rópában). A sikeres ügyfélkapcsolatok számára ez a 
nemzetközi hálózat, és az abban dolgozó több mint 

2 200 munkatársunk teremti meg az alapot. Így válik 
lehetővé a Schwarzmüller számára, hogy járművei-
vel, és azok teljes életciklusára tervezett szolgáltatási 
portfóliójával teret hódítson mindazon iparágakban, 
melyekben igényes megoldásokra van szükség.

Közvetlen kapcsolat- 
már 21 országban!

Luxemburg
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TERMÉKCSOPORTOK

Teljes körű és  
intelligens kínálat.
A Schwarzmüller haszonjárművei - az alumínium 
tartályfélpótkocsitól kezdve a központi tengelyes, 
billenős pótkocsiig - szinte bármilyen szállítási 
kihívásnak megfelelnek. 

Fa-/rönkszállító járművek
Faipar

Nehézgépszállító járművek
Építőipar

Platós járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, építőipar

Cserefelépítményes járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, hulladék gazdálkodás

Mozgópadlós járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás,  

faipar, hulladék gazdálkodás

Billenős járművek
Építőipar, mezőgazdaság, hulladék gazdálkodás

Tartályos járművek
Ásványolaj

Hűtős járművek
Szállítmányozás/távolsági szállítás, élelmiszeripar

A Schwarzmüller büszke arra, hogy gyakorlati-
lag bármely alkalmazási terület számára ké-
pes intelligens járműveket kínálni. Ügyfeleink 

nyolc termékcsoporton belül, több mint 130 jármű és 
több mint ezer modellváltozat közül választhatnak. 
Minden járműtípus profitál a csoport szakértelemé-
ből, hozzáértéséből és innovációs képességéből. 

Kivétel nélkül minden Schwarzmüller jármű a komp-
romisszumok nélküli prémium minőséget képviseli 
és valódi hozzáadott értéket biztosít a mindennapi 
használat során, mert csakis így elégíthetők ki opti-
málisan a legkülönbözőbb ágazatok által támasztott 
szállítási igények!
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