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Freinberg 2019 

 

Schwarzmüller az 

intelligens 

haszonjárművek 

prémium kategóriás 

gyártója 
 

Sok év tapasztalatával és nagyfokú problémamegoldó képességével a 

Schwarzmüller új mércét állít a pótkocsi- és felépítmény szektorban. 

 

A freinbergi székhelyű Schwarzmüller csoport jelenleg Európa egyik vezető, teljes körű 

szolgáltatásrendszert kínáló haszonjárműgyártója. Innováció és technológia terén vezető 

vállalatként, a Schwarzmüller iparági mércét teremt, valamint több mint 140 év felhalmozott 

gyártói tapasztalatával az egyedi szállítási megoldások specialistája. Több mint 2.290 

munkavállalót számláló szakképzett- és tapasztalt munkaerejével a Schwarzmüller ezen 

ágazat egyik prémium kategóriás gyártója. A cég évente több mint 9.300 db haszonjármű 

egységet állít elő hanzingi (Ausztria), zebráki (Csehország) és Budapest melletti, 

dunaharaszti (Magyarország) gyárában, és 2018-ban 376 millió Euró árbevételt ért el. 

 

A Schwarzmüller csoport egy nemzetközi szervezet, mely Közép- és Kelet-Európa 21 

országában tevékenykedik. A fenti három termelő gyáregysége mellett 15 országban 

rendelkezik saját értékesítési- és szervízpontokkal, valamint három országban értékesítési 

partnerekkel. A szervizhálózat jelenleg 350 db, a főbb európai utak mellett elhelyezett 

helyszínt foglal magába. 
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Járművek, amelyek új mércét állítanak fel 

A Schwarzmüller új mércéket állít fel a hasznos terhelhetőség, a használhatóság, a 

tartósság, valamint a jármű üzemeltetési költségeinek területén. Cégünk úttörő szerepet 

vállalt az elmúlt 25 évben az ultrakönnyű járművek gyártásában, 2012-ben jelent meg az 

utolsó generációs ULTRALIGHT síkplatós félpótkocsi. A folyamatos innovációk és 

fejlesztések a konstrukció valamint a hegesztés területén szintén hozzájárulnak a 

Schwarzmüller járművek kitűnő piaci reputációjához. Cégünk 2001-ben fejlesztette ki és 

dobta a piacra az első könnyű építésű billenő félpótkocsiját. 2009-ben jelent meg az első 

Schwarzmüller mozgópadlós félpótkocsi, amely acél valamint alumínium alvázzal is 

elérhető. A termékoffenzíva 2014-ben a hőszigetelt puttonnyal szerelt billenő félpótkocsival, 

a kihúzható alvázas mega félpótkocsival, valamint az optimalizált önsúllyal tervezett 

duplakónikus tartályfélpótkocsival folytatódott. 

Összesen 8 járműkategóriával és azokon belül 135 típussal a Schwarzmüller 

járműportfóliója a legszélesebb, amely a széria típusoktól az egyéni igények szerint 

kivitelezett járművekig terjed. Az említett 8 kategóriába tartoznak a síkplatós, billenő 

felépítményes, farönkszállító, mozgópadlós, nehézgépszállító, cserefelépítményes, 

hűtőfelépítménnyel szerelt, valamint a tartálykocsik. A Schwarzmüller járművek lefontosabb 

felhasználási területei az építőipar, az olajipar, a nyersanyagfeldolgozás, az 

újrahasznosítás, valamint a távolsági általános árufuvarozás. 

 

Prémium kategóriás szolgáltatások 

Mint nemzetközi, 3 gyártóművel, továbbá 13 különböző telephellyel (főként Közép- és Kelet 

Európában) valamint jelentős partnerhálózattal rendelkező cégcsoport, a Schwarzmüller a 

szolgáltatások széles skáláját biztosítja ügyfeleinek. A nemzetközi szervízhálózat, valamint 

a 2.290 Schwarzmüller alkalmazott biztosítja az alapfeltételeket a cég által nyújtott kitűnő 

szolgáltatásokhoz többféle fuvarszektorban. A járműgyártás mellett a Schwarzmüller 

folyamatosan fejleszti az after-sales szolgáltatások színvonalát, biztosítván ezzel a hosszú 

éllettartamot és futásteljesítményt. A 2016-ban bevezetett TOP valamint BASIC mobilitás 

csomagok például járműmentést, illetve karbantartási szervízszolgáltatásokat tesznek 

elérhetővé 21 országban a Schwarzmüller ügyfelek számára. További, a cégünk által 

biztosított szolgáltatás típusok: bérkocsi flotta, különböző lízingkonstrukciók, valamint 

használt járműértékesítés.   
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Számok és tények: 

 
A cégalapítás éve:   1871 
A cég székhelye:   Freinberg, Ausztria 
Cégtípus:    Kft. 
Cégvezetés:    Roland Hartwig CEO 
    Michael Weigand CSO 
    Georg Preschern CFO 
Alkalmazottak száma:   2.290 (2018-ban) 
Árbevétel: 3   76 millió EUR (2018-ban) 
Gyártóüzemek:    Hanzing (Ausztria), Zebrak (Csehország), Dunaharaszti  
    (Magyarország) 
Értékesítési és partnerhálózat:  Belgium, Bosznia-Hercegovina, Hollandia, Horvátország,  
    Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,  
    Németország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia,  
    Szlovénia, Olaszország, Oroszország és Ukrajna 

 

________________________________________________________________________________ 

 

További információk: 
Michael Prock, Press Officer, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH 
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Ausztria 
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0 


