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A szerelősoros 

termelésre történő 

átállásnak köszönhetően 

fokozódik a növekedés  

  

  

• 12 gyártósor három üzemben  

• A június végével záródó időszak árbevétele: 11%-os 

növekedés  

• Következő projekt: digitális vezérlőállomások  

  

A gyártási módszerek tekintetében a vállalat történetének legmélyrehatóbb 

átalakítását követően a Schwarzmüller Csoport teljesíti a remélt növekedést. Az 

átállás a szerelősoros termelésre az eredeti tervekhez képest hamarabb, az idei év 

első felében történt meg, és a forgalom 11%-kal növekedett. Ezt Roland Hartwig 

vezérigazgató jelentette be június 28-án, csütörtökön, a vállalat ausztriai, 

Freienbergben található központjában. Hartwig számításai szerint a növekedés 

üteme az év második felében külső hatások következtében lassulni fog. Véleménye 

szerint azonban várhatóan nem okoz problémát, hogy a vállalat elérje a 2018. évre 

kitűzött céljait, azaz a 370 millió eurós árbevételt és a 9300 darab legyártott járművet.  

  



 

2018 első felében a csoport 195 millió eurós árbevételt ért el, ami az előző évhez 

képest 11%-os növekedést jelent (2017: 175 millió euró). Hartwig azonban nem 

változtat a teljes 2018-as évre vonatkozó előrejelzésén, tartja a 370 millió eurós, 

közzétett számadatot. „Az év második felében várhatóan kevesebb lesz az 

árbevételünk, mint az év első felében, mivel a drága, felső kategóriás építőipari 

járművek értékesített mennyisége a nyár végével szezonális hatások miatt általában 

csökken. Emellett, mint minden évben, az augusztusi vállalati szabadság időszaka 

is befolyásoló tényező. Járműveink valóban rendkívüli elismertségnek örvendenek 

fő piacainkon, új gyártási módszereinknek köszönhetően pedig megfelelően 

felkészültünk ezen lehetőségek kiaknázására” – tette hozzá.  

Továbbra is erős piaci pozíció  

A korábbiakhoz hasonlóan a Schwarzmüller Csoport különösen jól teljesít 

Németországban. 2018-ban megtartotta a 2017-ben elért 5%-os piaci részesedést. 

Ez az értékesítési mennyiség megkétszereződését jelenti mindössze néhány év 

leforgása alatt. Ausztriában a Schwarzmüller Csoport a jelenlegi 34%-os piaci 

részesedésével megtartotta piacvezető pozícióját, és a korábbiakhoz képest 

jelentősen nagyobb mennyiségben értékesít kiváló minőségű építőipari járműveket. 

Svájcban a vállalat 20%-os piaci részesedésével vitathatatlanul piacvezető. 

Magyarországon a vállalat először szerzett piacvezető pozíciót az idei pénzügyi év 

első két negyedévében.  

  

A termékválaszték módosítása hamarosan befejeződik  

A termékválasztékkal kapcsolatosan tervezett változtatások folytatódnak. A vállalat 

törekvése, hogy 2020-ig jelentősen növelje az építőipari és hulladékgyűjtő járművek 

eladását (billenő járművek, alacsony rakfelületű járművek és mozgópadlós 

járművek), és közben csökkentse a távolsági fuvarozási járművek arányát. Az 

építőipari járművek esetében a 45%-os célértéket 2017-ben sikerült elérni, 2018 első 

hat hónapjában pedig megtartotta a vállalat ezt a szintet.   

  

12 gyártósor három üzemben  

Hartwig örömmel emeli ki, hogy ezek a legfrissebb adatok igazolják a 2017 elején, a 

termelési folyamatok felgyorsítására irányuló döntést, amely azt jelentette, hogy meg 

kell haladni az előző évi árbevételt. „Most már olyan helyzetben vagyunk, hogy 

rendületlenül törhetünk előre azon célunk felé, hogy 2020-ban 10 000 járművet 



 

gyártsunk le és adjunk el.” A csoport Csehországban, Magyarországon és 

Ausztriában található három üzemében 12 gyártósor került beállításra, mindegyik 

helyszín egy-egy szakértői központ szerepét tölti be. A vállalat összesen 17 millió 

eurót fektet be, idén a befektetések összege 8 millió eurót tett ki, beleértve a 

freinbergi új fényezősorra felhasznált 1,5 millió eurós összeget.   

  

A következő lépés: digitális vezérlőállomások  

A projekt utolsó fázisában, amely a nyári szünetet követően kerül megvalósításra a 

három üzemben, meghatározzuk a szerelősoros termelés során alkalmazandó 

szekvenciákat. A források optimális felhasználásának biztosítása érdekében 

kifejezetten a vállalat számára kifejlesztett algoritmusok segítségével kerül 

megállapításra a gyártási sorrend. „135 féle járművet gyártunk ezen a 12 

gyártósoron. Ez nagy változatosságot jelent, és ilyen sok különböző egyedi jármű 

esetében az optimális gyártási sorrend kialakítása összetett feladat, amely csak 

számítógép segítségével végezhető el” – fejti ki Hartwig. Véleménye szerint a 

szekvenciák meghatározása ipari szinten a legkomplexebb módja a gyártásnak, 

azonban kulcsfontosságú tényező az olyan prémiumminőségű termékek esetében, 

amelyek számos, a standard árlistákon nem szereplő egyedi komponensből állnak.   

  

  

További információk:  

Mag. Michael Prock, Prock+Prock Marktkommunikation GmbH, sajtófelelős  

Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Ausztria   

E-mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43 662 8211550  

  

 

A Schwarzmüller Csoport egyike Európa legnagyobb, komplett szolgáltatásrendszert kínáló haszongépjármű-

gyártóinak. A cégcsoport jelenleg a kontinens 21 országában képviselteti magát, túlnyomórészt Közép-, Délkelet- 

és Kelet-Európában. A vállalat technológiai és innovációs vezető szerepe következtében az iparági 

referenciaértékek meghatározója, több mint 140 éves tapasztalatának köszönhetően az egyéni szállítmányozási 

megoldások vezető specialistája. A főbb ágazatok, ahol a Schwarzmüller haszongépjárművek felhasználásra 

kerülnek: távolsági árufuvarozás, építőipar, olajipar, élelmiszeripar és faipar. A Schwarzmüller Csoport évente több 

mint 8900 haszongépjárművet gyárt, mintegy 2290 alkalmazottat foglalkoztat és tavaly (2017) 350 millió eurós 

árbevételt ért el. Az osztrák (Hanzing), cseh (Zebrak) és magyar (Budapest) gyártóhelyeken túl a vállalatcsoport 

Európa-szerte 350 pontos szervizhálózatot tart fenn.  

  


