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Freinberg, 2018 február 14. 

  

Fókusz a stratégiai célokon 
• 2017: 2 százalékos értékesítés növekedés  

• Az építőipari és a hulladékgyűjtő járművek mutatják a 

legerősebb növekedést  

• 2018-as előrejelzés: 370 milliós árbevétel  
  

A Schwarzmüller Csoport 2017-es pénzügyi évet 349 millió euró bevétellel zárta. Ez 2 

százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest (342 millió euró). A jelenlegi tervezési 

időszakban a bevétel növekedése, amely 2012 végén kezdődött, 52 százalék. Ezt Roland 

Hartwig (vállalatcsoport ügyvezető) jelentette be február 14-én Freinbergben, a vállalat 

székhelyén. Megerősítette, hogy a 2020-as terv nem változott: a most 150 éves osztrák 

prémium haszongépjárműgyártó 450 millió eurós bevételt és 10.000 jármű értékesítését 

célozza meg.  

  

Hartwig megjegyezte továbbá, hogy a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó tervtől való 

eltérések a stratégiai célok előrehozására irányultak. Elmondta, hogy a prioritás egy olyan 

termelési folyamat létrehozása volt, amely teljesen új gyártósorokat épített ki a vállalat 

valamennyi üzemében. A változás által elért folyamatidők csökkentése a hatékonyság 

növelését és a vevői elvárások teljesítését szolgálja. A szállítási határidők betartása kiemelt 

téma lett a jelenlegi fellendülési körülmények között. 

  

Leggyorsabban a Cseh Köztársaságban volt lehetőség a változások bevezetésére. Hartwig 

megjegyezte, hogy ott a szállítási megbízhatóság már 90 százalékos. Magyarországon az 

új struktúrák bevezetése az év vége előtt befejeződött. A gyártott járművek száma 

meghaladta az előző évit, de a tervezettnél alacsonyabb volt. Ausztriában a végső 

gyártósorok 2018 első felében elkészülnek. Az átalakulás ellenére a termelés 2017-ben 
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stabil maradt. Az év közepétől a források a konverziós folyamat felgyorsítására 

koncentrálódnak. Ez a megközelítés lehetővé tette a folyamat hat hónapra való rövidítését.  

 

"2018 őszétől kezdve a fokozott hatékonyságunk lehetővé teszi számunkra, hogy minden 

ügyfelünknek rövidebb szállítási határidőt biztosítsunk" – mondta Hartwig. Az új, 

hatékonyabb struktúrával a Schwarzmüller képes elérni a 2020-ra tervezett 450 millió eurós 

bevételt és a 10 000 járművet. 

Több építési és hulladékgyűjtő jármű 

A termelés 2017-ben 8.880 járművel elérte az előző évi szintet (2016: 8.866 egység). A 

bevételek azonban jelentősen megnövekedtek, az egységnyi termelés, hétmillió euróval 

nőtt. "Ez azt mutatja, hogy a termék kínálat elmozdult az építési és hulladékgyűjtő járművek 

jövedelmező területe felé," -mondta Hartwig. Az elmúlt évben 3.900 ilyen egységet 

gyártottak, ami az össztermelés 44%-át képviselte. Ez azt jelenti, hogy a Schwarzmüller-

csoport már elérte a 2020-ra tervezett szintet. A fuvarozási járművek jelenleg 49 

százalékot, azaz 4350 darabot jelentenek. A másik részét tartály- és speciális járművek 

adják. 

Németország jól láthatóan élen jár 

Az értékesítési piacokon Németország jelenleg vezető szerepet tölt be az építőipari 

járművek lendületes értékesítésével. A Csoport megvédte piaci dominanciáját Ausztriában, 

Svájcban. A kelet európai értékesítések stabilok, különösen igaz ez Magyarországra és a 

Lengyelországra. 2017-ben a Csoport 40 fővel, 2.290-re emelte alkalmazottai létszámát, és 

mintegy 100 új gyakornokot vett fel. 

 

További 8 millió euró a gyártásra 

2018-ban a Schwarzmüller-csoport célja 370 millió euró bevétel elérése és 9 300 jármű 

értékesítése. A termelési folyamat bevezetése után a gyárakban elkezdődnek a 

rendszerezések: ez a számítógépes optimalizált gyártásellenőrzési módszer arra szolgál, 

hogy a vállalat további hatékonyságnövelést érhessen el. A nyolcmillió eurós beruházások 

többségét erre a célra használják. A belső képzési gyakorlatok előmozdítása érdekében 

finanszírozást biztosítanak egy képzési workshop létrehozására házon belül. 

 

További információk:  

Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Press Spokesperson 

Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria   

E-mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0  
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A Schwarzmüller-csoport egyike Európa legnagyobb, komplett szolgáltatásrendszert kínáló 

haszongépjárműgyártóinak. A cégcsoport a kontinens 21 országában képviselteti magát, 

túlnyomórészt Közép-, Délkelet- és Kelet-Európában. A vállalat az iparágon belül technológiai 

innovációkészségének, és az egyéni szállítmányozási megoldások specialistájaként szerzett, több 

mint 150 éves műszaki tapasztalatának köszönhetően vezető szerepet tölt be. A főbb ágazatok, ahol 

a járművek felhasználásra kerülnek: távolsági árufuvarozás, építőipar, olajipar, élelmiszeripar, faipar, 

hulladékfeldolgozás. A Schwarzmüller-csoport évente több mint 8.900 járművet gyárt, 2.290 

alkalmazottat foglalkoztat és tavaly (2017) 349 millió eurós árbevételt ért el. Az osztrák (Freinberg), 

cseh (Zebrak) és magyar (Budapest) gyártóhelyeken túl a vállalatcsoport Európa-szerte 350 pontos 

szervizhálózatot tart fenn. 


