Žebrák 14. září 2018

Schwarzmüller slavil v Česku 25. výročí svého vzniku
Jeden z největších evropských výrobců přípojných vozidel, koncern SCHWARZMÜLLER, který má jeden ze svých
výrobních závodů v Žebráku ve Středočeském kraji, právě oslavil 25. výročí vzniku firmy Schwarzmüller s.r.o. Tato
firma je členem Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, kde reprezentuje největšího výrobce přívěsů a návěsů
k nákladním automobilům v České republice.
Během dvou dnů firma představila své nejprogresivnější výrobky, návěs s hydraulicky poháněnou SAF TRAK nápravou
(jako vůbec první na evropském trhu), sklápěcí návěs s tepelně izolovanou segmentovou korbou a inteligentní
kontrolou teploty a další přípojná a nástavbová vozidla. Více než 800 hostů z řad zákazníků, obchodních partnerů a
zaměstnanců, si prošlo také výrobním závodem a mohlo diskutovat s vedením. Oslavy podpořil také AutoSAP
návštěvou zástupce ředitele Sdružení Pavla Ešnera. Ten zdůraznil důležitost firmy SCHWARZMÜLLER mezi finálními
výrobci českého automobilového průmyslu.
Ze závodu SCHWARZMULLER – Žebrák letos vyjede přes 1750 kusů přívěsů, návěsů a nástaveb. V současné době je
největší zájem o tříosé sklápěcí návěsy s objemem od 27 do 29m3.
Program oslav byl zaměřen také pro učně okolních technických škol a v sobotu pak pro rodiny zaměstnanců. Vedení
firmy plánuje a realizuje další postupné navyšování výrobní kapacity. V konkurenci chce uspět zejména specializovanou
výrobou kompletní produktové řady sklápěcích přípojných vozidel a nástaveb uzpůsobených zákaznickým požadavkům
především z regionu střední a západní Evropy.

Z historie firmy SCHWARZMÜLLER:
1993

vznik firmy SCHWARZMÜLLER s.r.o., prodej nových vozidel na území ČR

1998

postavena první hala v průmyslové zóně města Žebrák; místo má strategickou polohu u hlavního tahu D5
tvořící spojnici mezi východní a západní Evropou

2002

postavena druhá hala, výrazné rozšíření výrobní kapacity; založení firmy SCHWARZMÜLLER Tschechien s.r.o.

2007

postavena třetí výrobní hala

2013

fúze obou firem => opět pouze firma SCHWARZMÜLLER s.r.o.

2018

generační výměna na pozici jednatele: Petra Hobla vystřídal Radim Pánek

Pro další informace prosím kontaktujte:
Ing. Miroslav Konvalina
tel.: +420 739 764 192
e-mail: konvalina@autosap.cz

autosap.cz

Členy Sdružení automobilového průmyslu je 144 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém průmyslu České republiky.
AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních
organizací ACEA, ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí více než 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

