CESTNÁ DOPRAVA

Univerzálne služby
cestným dopravcom
Spoločnosť Hochstaffl má materské sídlo
v Rakúsku, jej dcéry sa nachádzajú v mnohých
krajinách Európy a vypracovali sa nielen na
oficiálneho obchodníka a zástupcu výrobcu
návesov a prívesov Kögel, ale aj ďalších značiek
ako Menci, HIPOCAR, WECON, SANTI, SAXAS,
pre svojich klientov poskytuje mnoho ďalších
služieb, vrátane dodávok celých vozidlových
súprav a široký rozsah servisných služieb.
Hochstaffl Slovakia sa postupne stal univerzálnym
dodávateľom prípojných vozidiel.

S

poločnosť Hochstaffl je v európskom prostredí dlhodobo známa ako
spoľahlivý partner dopravného trhu. Jej začiatky sa datujú už od roku
1973, keď tirolský podnikateľ Johan Hochstaffl v rakúskom meste Kundl
založil rovnomennú firmu. Na 2,5 hektárovom pozemku vystaval moderné servisno-predajné stredisko s kancelárskou budovou a prevzatím
výhradného zastúpenia KÖGEL – Fahrzeugwerke pre Rakúsko v oblasti
nových a jazdených úžitkových vozidiel a postupne v ďalších krajinách,
kde podnikanie spoločnosti Hochstaffl
expandovalo. Spolu s partermi v roku
1977 založili dnešnú Nutzfahrzeuge –
Leasing AG, s ktorou založili samostatné
dcérske spoločnosti v Nemecku, Čechách, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku,
Rumunsku, Slovinsku a Srbsku.
Na Slovensku vzniká dcérska spoločnosť Hochstaffl Slovakia v októbri 1995
a personifikovaná je predovšetkým jej
konateľom Petrom Drahovským, s ktorým sme sa pozhovárali o jeho ceste so
značkou Hochstaffl, ktorú na Slovensku
Peter Drahovský
reprezentuje.
Čo ste robili pred vznikom firmy Hochstaffl Slovakia a ako ste sa dostali k spojeniu s rakúskou rodinnou firmou Hochstaffl?
Moje začiatky, tak ako začiatky väčšiny predajcov začínajúcich v porevolučnom období, sú spojené s individuálnym dovozom nových a jazdených ťahačov a prípojnej techniky zo „západu“. V tých časoch neexistovali importéri jednotlivých značiek v SR a dopravcovia boli odkázaní
na serióznosť alebo neserióznosť dovozných spoločností v SR. Taktiež
lízing bol v tých dobách na Slovensku „v plienkach“ a existovala potreba zakúpiť vozidlo vrátane dovozu, schválenia a financovania. Jednou z mála spoločností, ktorá uvedené možnosti už v tom čase poskytovala, bola práve spoločnosť Hochstaffl GmbH., Vďaka tomu sa vtedy
naše cesty stretli. Vývoj bol taký, aký dovolila doba a postupne sa naša
spolupráca prehlbovala. Mnoho dnes známych etablovaných dopravných spoločností nakupovalo celé súpravy u spoločnosti Hochstaffl v Rakúsku. V roku 1985 bola založená spoločnosť Hochstaffl Slovakia ako autorizovaný importér značky KÖGEL pre SR a následne ako zastúpenie
značiek – talianskej MENCI, českej HIPOCAR a ďalších.
Čo všetko firma Hochstaffl Slovakia vykonáva pre svojich klientov?
Poskytujeme zákazníkom predajné služby prípojnej techniky, t. j.
vieme zabezpečiť dodávku akéhokoľvek prípojného vozidla nadstavby
alebo iného špeciálu. Ďalej ponúkame„všetky“ servisné služby všetkých
prípojných vozidiel. Vykonávame rovnanie rámov na rovnacej stolici, zosúlaďovanie brzdných účinkov súprav, záručné a pozáručné opravy značiek KÖGEL, MENCI, HIPOCAR SANTI , GRAPPAR , SERRUS. Sme servisným
partnerom spoločnosti SAF, BPW, WABCO, HALDEX, KNORR, CARGOFLOOR a ďalších. Hlavne sme partner s dlhoročnou históriou. Bez zve-
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ličenia, ktorý z dodávateľov má 40 ročnú históriu?
Ste prakticky jediné
predajno-servisné centrum prípojných vozidiel
v Bratislave, postavili
ste moderné centrum,
ako vnímajú tento vývoj Vaši klienti?
Naši klienti prepravujú tovar a podnikajú v tej istej dobe
ako my, takže máme všetci rovnaké problémy, ale väčšina z nich už pochopila aj v tejto dobe, že kúpou vozidla, či už prípojného alebo ťažného,
vzťah predajca – zákazník len začína. V Bratislave sa otvorenie servisu
stretlo s veľkým ohlasom. Nami ponúkané služby bez zveličovania priniesli iný štandard do tejto oblasti, oblasti prípojnej techniky a jej servisov. Veď ponúkame jeden z najkvalitnejších produktov, máme jeden
z najmodernejších servisov prípojnej techniky, odborne vyškolených
pracovníkov a trúfam si povedať, že jeden z najväčších skladov náhradných dielov na prípojné vozidlá na Slovensku.
Svoje aktivity podporujete rôznymi akciami na servisné práce, náhradné diely a typické pre Hochstaffl Slovakia sú predajné akcie s možnosťou výhry návesu. Ako sa Vám takáto akcia osvedčila v minulosti
a čo od nej očakávate teraz?
Svoju klientelu dobre poznáme a ona dobre pozná nás a naše produkty i služby. Pokiaľ ste v tejto oblasti už 15 rokov a komunikujete s dopravcami, vidíte ako fungujú s akými nástrahami a „veternými mlynmi“
dnes bojujú, s akými maržami pracujú za čo zodpovedajú a dokonca
i aké sankcie im denne
hrozia. Je to čoraz ťažia
práca a úprimne poviem
–„nechcem byť dopravcom“. Práve preto chápeme potrebu prispôsobiť ceny dielov opráv
a vozidiel na prijateľnú
mieru. Aj z tohto dôvodu naša spoločnosť
robí pravidelné akcie
na servisné služby, ale
aj na originálne ND. Našou snahou bolo prispôsobiť ceny originálnych
náhradných dielov cenám iných neznačkových dodávateľov, aby
sme presvedčili zákaz-
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níkov, že sa im oplatí
kupovať originálne
dielce od nás – čo sa
nám aj podarilo. Ako
veľký úspech hodnotím to, že uvedomelosť slovenských dopravcov, aj napriek
zlej ekonomickej situácii, stúpa a mnohí z nich už pochopili rozdiel medzi originálnym a neoriginálnym dielcom. Robíme všetko preto, aby
cena bola porovnateľná a motivujúca v prospech originálnych náhradných dielcov.
Čo sa týka akcie „Vyhraj náves“, túto sme prvýkrát urobili v roku 2007,
boli to roky, v ktorých sme sa v predajnosti pohybovali na prvých priečkach. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť je importérom viacerých značiek prípojných vozidiel, sme sa rozhodovali aký náves ponúknuť do súťaže. Najväčší podiel predaja má a najznámejší z našej ponuky je KÖGEL.
Preto sme ho aj vybrali. Vtedy išlo o vydarený pokus ako priniesť do oblasti predaja prípojnej techniky niečo nové, nezvyčajné.
Teraz a v súvislosti s 40. výročím založenia spoločnosti Hochstaffl sme
sa rozhodli súťaž zopakovať.
Každý kupujúci nového návesu je zaradený do zlosovania o náves.
Ten, kto si uvedený náves mal kúpiť si ho kúpi aj tak, pokiaľ ho už pozná. Ten, kto si ho kúpi z dôvodu možnosti vyhrať ďalší, je pre nás prínosom, lebo je vysoko pravdepodobné, že po jeho odskúšaní bude tak
spokojný, že pri našej značke zostane. Ale hlavné o čo nám ide je to, že
sa spolu s našimi dlhoročnými zákazníkmi stretneme pri zlosovaní u nás
v našom servise a to má asi najväčšiu hodnotu.
O aký typ návesu Vaši klienti súťažia teraz a kedy predpokladáte
ukončenie akcie, jej vyhodnotenie a losovanie?
Výherným návesom je plachtový náves KÖGEL SNCO 24 P 90/1110.
Je to najpredávanejší typ plachtového návesu, ktorý v oblasti klasických plachtových návesov patrí medzi tie najlepšie z pohľadu parametrov hmotnosti, rozmerov a ceny. Akcia prebieha od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012 vzťahuje sa na každého kupujúceho spoločnosti
Hochstaffl Slovakia a jeho dílerov, ktorý si zakúpi, zaplatí a prevezme minimálne jeden nový náves. Zlosovanie prebehne
8. 2. 2013 v priestoroch spoločnosti Hochstaffl Slovakia. Našich
zákazníkov samozrejme na túto akciu včas pozveme.
Vráťme sa však k modernému centru Hochstaffl Slovakia v Bratislave. Tu máte nielen predajné a servisné priestory, ale aj skladovacie a priam sa ponúka zastúpenie rôznych produktov súvisiacich s cestnou dopravou a jej príslušenstvom. Uberáte sa aj
týmto smerom?
Samozrejme, máme podpísané zmluvy so spoločnosťami,
ktoré vyrábajú a dodávajú výrobcom vozidlovej techniky komponenty. Jednou z nich je spoločnosť WABCO, u ktorej sme získali štatút WABCO SHOP z pohľadu predaja WABCO náhradných dielov
a WABCO SERVIS z pohľadu autorizovaného servisu WABCO. V našich priestoroch sme ďalej zriadili sklad BPW a SAF komponentov,
u ktorých vieme zabezpečiť okamžitú dodávku na predajni, prípadne do ďalšieho dňa u zákazníka. Z nášho skladu komponentov
CARGOFLOOR zabezpečujeme dodávky dielcov pre posuvné
podlahy všetkých výrobcov návesov. Rozvoz dielcov k zákazníkovi
je u našej spoločnosti štandardom .
Ku komplexným predajno-servisným službám patrí aj prefinancovanie, aké možnosti ponúka Hochstaffl Slovakia?
Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými finančnými spoločnosťami na slovenskom trhu. Samozrejme pokiaľ má náš zákazník
záujem, vieme poskytnúť aj zahraničné financovanie.
S autodopravcami ste v dennom styku, ako sa podľa Vás vyvíja autodoprava na Slovensku a riešenie ktorých problémov by
ste uprednostnili?
Problém vidím v celoeurópskom kontexte a nie len v doprave,
ale v celej spoločnosti. Legislatíva Európskej únie sa stále zdoko-

naľuje, obrazne povedané
každý deň sa prijme nové
nariadenie, zavedie nový
predpis kvôli bezpečnosti,
zavedie povinnosť iného školenia, povinnosť inej povinnej výbavy, povinnosť iných
tachografov, iná právna úprava upravujúca
odbornú spôsobilosť alebo iný jej preklad...
To je len výpočet pár súvislostí, ktoré
súvisia aj s dopravou – nehovorím a probléme s vodičmi, ale o legislatíve, ktorá bráni
v konkurencieschopnosti slovenských dopravcov o cene PHM o spôsobe výpočtu
cestnej dane, minimálne zvýhodňovanie emisných tried
proti ostatným štátom EÚ.
Neviem či človek vidí len problémy alebo to tak v skutočnosti je. Ja
si myslím, že dopravcovia to nemajú ľahké v žiadnej krajine EÚ. Prial by
som slovenským dopravcom, aby ich celá spoločnosť nebrala ako nepriateľov spoločnosti – často mi to tak pripadá. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že ekonomika (aj slovenská) dopravu nevyhnutne potrebuje. Neviem ktorý z problémov by som uprednostnil – je ich veľmi veľa.
A na záver – na aký súčasný produkt a službu by ste chceli upriamiť
pozornosť klientov práve teraz?
Spoločnosť KÖGEL uviedla na jeseň minulého roku na trh mraziarensky náves SIKT 24 P.
Jedná sa o novú panelovú konštrukciu nadstavby. Uvedený náves je
konštrukcie OCEL-PUR-OCEL a dosahuje vynikajúce izolačné vlastnosti
pri priaznivom pomere hmotnosti a zosilnených pevnostných parametroch.
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