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Pomocí dlouholetých zkušeností a odborných znalostí 

nastavuje Schwarzmüller vysoké standardy ve výrobě 

návěsů, přívěsů a nástaveb. 

 

Skupina Schwarzmüller, se sídlem ve Freibergu, je v současnosti jedním 

z evropských vedoucích výrobců užitkových vozidel. Jako inovativní a 

technologický vůdce nastavuje standardy pro toto odvětví a s více než 140 

lety zkušeností v konstrukci vozidel je specialistou pro individuální řešení 

přeprav. Pomocí více než 2 290 zkušených zaměstnanců je Schwarzmüller 

ve svém oboru prémiovým výrobcem. Společnost vyrábí přes 8 866 

užitkových vozidel ročně ve výrobních závodech v Hanzingu (Rakousko), 

Žebráku (Česká republika) a v Budapešti (Maďarsko). Schwarzmüller dosáhl 

v roce 2017 obratu 349 milionů EUR. 

Skupina Schwarzmüller je mezinárodní společností, která působí v 21 

státech ve střední a východní Evropě. Kromě svých tří výrobních závodů 

v Rakousku, České republice a Maďarsku má prodejní a servisní místa 

v celkem třinácti státech a partnerské zastoupení v dalších pěti. Servisní 

místa jsou na 350 místech u všech hlavních evropských dálničních tras. 
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Schwarzmüller je 
prémiový výrobce 
inteligentních užitkových 
vozidel. 
 



 

 

Vozidla, která nastavují standardy 

Schwarzmüller vytváří měřítka pro užitečné zatížení, manipulaci, provozní 

hodiny a náklady po celý životní cyklus vozidel. Společnost je po více než 25 

let průkopníkem v odlehčené konstrukci. Příkladem je rok 2012, kdy 

Schwarzmüller představil odlehčený návěs ULTRALIGHT. Průběžné inovace 

v designu a ve svařovacích technologiích také přispívají k vynikající pověsti 

vozidel Schwarzmüller. Společnost vyrobila a představila lehká sklápěcí 

vozidla v roce 2001. V roce 2009 byl společností Schwarzmüller vyroben 

první návěs s posuvnou podlahou, který je možné vyrobit s hliníkovým nebo 

ocelovým rámem. Produktová ofenziva dále pokračovala v roce 2014 novým 

sklápěcím návěsem s korbou s tepelnou izolací, plošinovým návěsem Tele-

Mega a hmotnostně optimalizovaným cisternovým návěsem s nádrží tvaru 

dvojitého klínu. 

Jako komplexní poskytovatel služeb s devíti produktovými skupinami a 135 

typy vozidel nabízí Schwarzmüller vše od široké škály standardních vozidel 

až k speciálním konstrukcím šitým na míru unikátním požadavkům. Tyto 

skupiny obsahují plošinová vozidla, sklápěcí vozidla, cisternová vozidla, 

nízkoložná vozidla, klanicová vozidla, vozidla s posuvnou podlahou, vozidla 

s výměnnými nástavbami a mrazírenská/chladírenská vozidla. Klíčovým 

odvětvím jsou pro Schwarzmüller přepravci na dlouhé vzdálenosti, přepravci 

odpadu, stavební průmysl, lesnictví a přepravci pohonných hmot a to včetně 

leteckých. 

Prémiový zákaznický servis 

Jako mezinárodní společnost s třemi výrobními závody, třinácti distribučními 

sítěmi (především ve střední a východní Evropě) a mnoha partnerskými 

zastoupeními poskytuje Schwarzmüller svým zákazníkům maximum 

z hlediska služeb. Mezinárodní síť a přibližně 2 290 zaměstnanců vytvářejí 

základ pro úspěšné vztahy se zákazníky v mnoha typech přeprav. Spolu 

s konstrukcí vozidel klade Schwarzmüller velký důraz na poskytování služeb 

za účelem zachování vysoké kvality po celou dobu životnosti výrobku. V roce 

2016 byly představeny balíčky zajištující mobilitu a to TOP Basic a TOP 



 

 

Mobil. Nabízejí např. služby v případě nouze nebo různé údržbové služby a 

to v současnosti v 21 zemích. Doplňkové služby jsou také nabízeny pro 

pronájem vozidel (silně rozšířené napříč Evropou), leasing vozidel a 

mezinárodní trh s použitými vozidly. 

 

Fakta a čísla: 

 

Rok založení:   1870 

Sídlo společnosti:  Freinberg, Rakousko 

Typ společnosti:  GmbH (s ručním omezeným) 

Management:   CEO Roland Hartwig 

CSO Michael Weigand 

CFO Georg Preschern 

Počet zaměstnanců: 2,290 (2017) 

Obrat:    EUR 349 mn. (2017) 

Výrobní závody:  Hanzing (AUT), Zebrak (CZ), Budapešť (HU) 

Prodejní síť:  Belgie, Bosna, Bulharsko, Německo, Itálie, 

Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Holandsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švýcarsko, 

Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina 
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Pro další informace prosím kontaktujte: 

Michael Prock, Prock+Prock Marktkommunikation GmbH, Rochusgasse 4, 

A-5020 Salzburg, Austria 

Email: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0 

 

 

 

 

 

 

 


