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Grupa EWT zwyczajowo postawiła na 
IAA osobny pawilon i naczepę ekspo-

zycyjną, oba vis a  vis hali ze stoiskiem 
Schmitz Cargobull jakby dla podkreślenia, 
że to jej główny partner, ale nie jedyny. 
Przypomnijmy dla porządku, że EWT jest 
generalnym przedstawicielem Schmitza 
w Polsce, Czechach i na Słowacji, a także 
dealerem ciężarówek i  samochodów do-
stawczych Mercedes-Benz w  Polsce 
i w Czechach. Od początku działalności 
zarząd Grupy stawia na rozwój usług serwi-
sowych i na innowacje, które mogą przy-
nieść korzyści klientom-przewoźnikom. 
Należy do nich także podjęcie dystrybucji 
naczep zbiornikowych południowoafrykań-
skiej firmy GRW.

To jest pomysł globalny, bo w sierpniu 
2017 r. Schmitz Cargobull AG nabyła udzia-
ły GRW, by ożywić rozpoczętą rok wcześ-
niej współpracę polegającą na montażu 
i sprzedaży naczep chłodniczych w Afryce. 
Kontrakt przewidywał również dostawy 
silosów do Europy. Ale, jak to ujął Dirk Hoff- 
mann, w Schmitzu pewne sprawy trwają 
zbyt długo, a jego organizacja działa szyb-
ciej i EWT już działa jako wyłączny dystry-
butor pojazdów GRW na Polskę, Czechy 
i Słowację. Jej doświadczenia zostaną wy-
korzystane w sieci Schmitz. 

Jest oczywiste, że niełatwo współpraco-
wać  na tak znaczną odległość, z dostawcą 

Silosy GRW w sieci EWT
w kraju o zupełnie odmiennych przepisach 
drogowych czy finansowych, a przy tym nie 
najzdrowszej sytuacji ekonomicznej. Dlate-
go do Hanoweru przyjechali bracia Gerhard 
i Wentzel van der Merwe, kierujący GRW, 
by osobiście opowiedzieć o swojej firmie. 
Założona przez nich w 1996 r., dzięki ciąg-
łym inwestycjom w wyposażenie jest jed-
nym z najnowocześniejszych producentów 
pojazdów w Południowej Afryce. W  tym 
roku w Worcester (co po afrykanersku wy-
mawia się zupełnie inaczej) powstanie ok.  
2 tys. naczep różnych typów. GRW zorga-
nizowała także serwis w kraju i ma tam 
bardzo dobrą renomę. Te czynniki zwróciły 
uwagę Schmitza, po czym dokładnie przyj-
rzano się partnerowi. Niezależnie od tego 
taki audyt przeprowadzili fachowcy EWT, 
a wniosek był ten sam: warto spróbować! 

GRW stosuje najlepsze materiały i pod-
zespoły, nie wyważając otwartych drzwi: 
pochodzą z  tych samych źródeł, z  jakich 
korzystają europejscy producenci silosów 
i cystern. Zrobotyzowana produkcja umoż-
liwia zaproponowanie atrakcyjnej ceny. 
Opracowanie naczepy zgodnej z europej-
skimi wymaganiami nie przekroczyło umie-
jętności firmy, taki pojazd i jego detale zo-

stał wszechstronnie przebadany, jest goto-
wy do sprzedaży, o czym świadczy przy-
wiezienie go na IAA. W zakładzie powstała 
osobna linia silosów „za morze”, o wydaj-
ności nawet 250 szt. rocznie, jeśli tylko za-
mówienia dopiszą.  

Trzeba jeszcze tylko je przewieźć i to jest 
niemały (a także kosztowny) problem logi-
styczny. Transport morski na trasie 
Kapsztad-Hamburg dokłada ok. 3 tygodnie 
do czasu między zamówieniem a dostawą 
i nawet dla branży przyzwyczajonej do kilku 
miesięcy oczekiwania na nowy pojazd 
może to być uciążliwe. Zapewne EWT 
utworzy nieduży stok i będzie miała kilka 
silosów wynajmowanych, nim dopłynie 
zamówiony, ale jest w planach także inne 
rozwiązanie: sprowadzanie do Europy ze-
stawów SKD (semi knocked down), które 
zostaną zmontowane lub skompletowane 
w oddziale Stryków zgodnie z indywidual-
nymi wymaganiami klientów. Niższy koszt, 
mniejsze ryzyko uszkodzeń w transporcie, 
ale to plany na dalszą przyszłość. Na po-
czątku w  teren sprzedawcy firmy ruszyli 
z wieściami o nowym produkcie w ofercie 
EWT, wspartym akcją promocyjną: kilku-
dziesięciu pierwszych nabywców zostanie 
zaproszonych do Afryki Południowej. 
Pierwsi złożyli zamówienia już na IAA. 

Równie zachęcająca jest wiadomość, że 
nowy produkt od początku ma wsparcie 
sieci serwisowej EWT, która w przyszłym 
roku zostanie jeszcze powiększona przez 
centrum obsługi naczep i przyczep w Ko-
mornikach. Wkrótce do akcji powinien 
przyłączyć się Schmitz. Jego opóźnienie to 
nie opieszałość: jest tam teraz dużo innych 
zajęć poza wprowadzaniem silosów czy 
cystern, a także sporo decyzji i wydatków 
do podjęcia. O jednym z nich powiadomił 
Andreas Schmitz na konferencji prasowej. 
W przeddzień IAA rada nadzorcza Schmitz 
Cargobull zatwierdziła pierwszy pakiet in-
westycyjny: 100 mln euro tylko na zakład 
Vreden! Produkcja naczep zdecydowanie 
przestała być tanią przyjemnością. Vreden 
jest centrum kompetencji marki w dziedzi-
nie naczep furgonowych, a wkrótce stanie 
się fabryką cyfrową i  zautomatyzowaną, 

Nowa generacja naczep chłodniczych 
ma zmienioną przednią ścianę, wzmoc-
nioną przeciw uszkodzeniom, i ulepszone 
osłony przeciwnajazdowe. Może być wy-
posażana w agregat Schmitz z silnikiem 
spełniającym podwyższone wymagania 
emisyjne i o większej wydajności niż 
poprzedni, co ułatwia tworzenie wersji 
wielotemperaturowych. 

„W naszej strategii 2025 postawiliśmy 
sobie za cel stanie się światowym lide-
rem w dziedzinie naczep chłodniczych  
i skrzyniowych, a także liderem na 
europejskim rynku wywrotek. Dlatego 
zwiększyliśmy produkcję: z 76 naczep 
w sierpniu 2017 roku do obecnej liczby 
100 pojazdów chłodniczych dziennie 
w Vreden.” – wyjaśniał Andreas Schmitz 
w czasie konferencji prasowej na IAA. 
Ale utrzymanie tej pozycji i odskoczenie 
od konkurencji wymaga gigantycznych 
nakładów.

Toast za pomyślność nowego przedsię-
wzięcia: EWT toruje drogę na rynki euro-
pejskie naczepom silosowym i cysternom 
GRW z Południowej Afryki. Celebrują (od 
lewej): dyrektor handlowy EWT Truck & 
Trailer Polska Andrzej Dziedzicki, Dirk 
Hoffmann, bracia Wentzel i Gerhard van 
der Merwe, czeski partner Michał Żiżak, 
Natacha Hoffmann.

w której jakość zostanie podniesiona na 
jeszcze wyższy poziom, nie odbierając 
możliwości indywidualizacji pojazdów. 

Automatyzując zakład w  Niemczech  
w  celu obniżenia kosztów produkcji, 
Schmitz Cargobull nie zapomniał o litew-
skim Poniewieżu, gdzie po ubiegłorocz-
nych inwestycjach już rozpoczęto działania 
zmierzające do zwiększenia wydajności 
produkcji pianki do płyt warstwowych 
FERROPLAST. W  październiku urucho-
miono tam dwie dodatkowe linie paneli: do 
naczep chłodniczych S.KO oraz zabudów 
podwozi i zestawów do montażu zabudów 
M.KO. Zdolność techniczna zakładu potroi 
się od około 10 jednostek dziennie w ub. r. 
do 30 jednostek od kwietnia 2019 r. Jako 
dostawca na rynek Europy Wschodniej, 
producent zestawów montażowych i nie-
standardowych rozwiązań dla klientów,  

EWT zaprezentowała na IAA 2018 
3-osiową naczepę silosową GRW  
o pojemności 60 m3. Pojazd przypłynął 
z Afryki Południowej, ale wcześniej dro-
gę w przeciwnym kierunku pokonały 
stopy aluminiowe na ramę i zbiornik, 
a także podzespoły podwoziowe,  
w tym osie BPW. 

litewska fabryka Schmitz jest wielkim suk-
cesem.

Mając wygodną pozycję lidera rynku eu-
ropejskiego naczep-chłodni z udziałem ok. 
55%, Schmitz Cargobull skupia się na 
rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb 
klientów różnych specjalności, jak przewóz 
i dystrybucja farmaceutyków, mrożonek, 
produktów świeżych i suchych. Każdy bę-
dzie mógł wyposażyć swoją naczepę  
w układ telematyczny TrailerConnect, pod-
stawę do przekształcenia jej w SmartTrailer 
z funkcjami monitoringu i rejestracji danych 
specyficznymi dla branży. Kto sobie zaży-
czy, dostanie agregat chłodniczy nowej 
generacji produkcji Schmitz, tańszy  
w eksploatacji niż poprzednik, a cała nacze-
pa zostanie objęta pakietem serwisowym. 


