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EFORT MAJOR 
TRANSPORT TRIMODAL PENTRU CENTRALA ELECTRICĂ POLONEZĂ

VEDERE DIN TUNEL
TUNELUL ZEDERHAUS CAPĂTĂ FORME

AER CALD
FUNDAŢIE PENTRU REZERVOR VAPORI 

PE DRUMUL GREŞIT
STINGEREA INCENDIULUI CU CUPA DE LA EXCAVATOR
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Odată cu plecarea mea şi a soţiei mele de la conducerea Felbermayr Holding, am încheiat acum oficial transferul de putere şi am predat conducerea com-paniei fiului nostru Horst şi soţiei aces-tuia Andrea. În calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, respectiv membră a consiliului de administra-ţie rămânem însă în continuare în ca-drul companiei de familie Felbermayr.    Horst Felbermayr, partener senior
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DATE Pensionări şi noi angajări

Cuprins
Horst FelbermayrGisela FelbermayrDI Horst Felbermayr Andrea Felbermayr

Colaborarea şi parteneriatul şi-au pus ampren-
ta pe dezvoltarea companiei de familie Felber-
mayr. Astfel am reuşit să clădim succesul pe 
temelia de valori ferme a unei companii de fa-
milie. Relaţiile cu clienţii şi relaţiile economice 
durabile, precum şi o răspundere deosebită 
pentru angajaţii noştri au constituit premisa 
pentru această dezvoltare. Pentru a păstra şi 
asigura aceste valori şi în viitor, schimbul de 
generaţii a fost planificat pe termen lung.

Chiar dacă asigurarea succesiunii este clarifi-
cată şi există un succesor potrivit în familie, 
este întotdeauna dificil pentru un partener 
senior să se retragă şi să predea sceptrul. Cu 
precădere pentru proprietarii care şi-au etalat 

compania pe piaţă şi care au format-o timp de 
mai multe decenii – există destule exemple în 
acest sens. 

Noi ne străduim deja de mulţi ani pentru un 
astfel de transfer ordonat spre binele tuturor 
oamenilor, instituţiilor şi firmelor legate de 
casa Felbermayr. 

Prin continuarea companiei Felbermayr ca şi 
companie familială, dorinţa noastră explicită 
se îndeplineşte. Astfel garantăm clienţilor, 
furnizorilor şi angajaţilor noştri că vom fi şi pe 
viitor un partener de încredere şi competent, 
cu capacitate mare de implicare şi angaja-
ment. 

Ne bucurăm că sunteţi o parte a trecutului, 
prezentului şi viitorului nostru şi vă mulţumim 
pentru încredere.
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Exact conform motto-ului „mobile first“ 
se prezintă şi noua pagină web Felber-
mayr şi unele filiale ale Felbermayr-Hol-
ding cu toate informaţiile importante. În 
completare la optimizarea pentru apa-
ratele finale mobile, în etapa iniţială s-a 
situat în prim-plan ghidarea intuitivă a 
utilizatorului. Astfel au fost utilizate toate 
tehnologiile disponibile pentru a permite 
utilizatorului o găsire rapidă a conţinuturi-
lor căutate. Astfel, solicitările de închiriere 
se transmit mai nou prin intermediul for-
mularelor web direct la locaţia Felbermayr 
cea mai apropiată. Fie că sunt informativ 
concrete sau colorate şi emoţionale – ne-
am străduit să asistăm optim categoriile 
noastre vizate şi am acordat şi mai mult 
spaţiu conţinuturilor multimedia. 

Dar convingeţi-vă singuri şi accesaţi pagi-
na de internet. Noile pagini web sunt ac-
cesibile prin link-urile următoare:
 www.bautrans.cc
 www.felbermayr.cc
 www.hagn-umwelttechnik.de
 www.reinhold-meister.de
 www.wimmer-maschinentransporte.de

REPLICĂ
Noi pagini web Felbermayr  

Comunicaţi-ne opinia dumneavoastră 
la marketing@felbermayr.cc. Dintre pri-
mele 100 de mesaje de răspuns acor-
dăm prin tragere la sorţi un LTM1500 la 
scara 1:50 şi vă recompensăm efortul cu 
alte 20 de premii în obiecte (demersul 
judiciar este exclus). 

„Afacerile trebuie să continue 100%, clien-
ţii şi lucrul nu trebuie să aibă de suferit din 
acest motiv“; aceasta a fost deviza pentru 
mutarea filialei Felbermayr Wimmer din Fel-
dgeding la Sulzemoos (D). Pentru mutarea 
companiei specializată în montajul şi trans-
portul instalaţiilor industriale, au fost nece-
sare aproximativ 250 de transporturi cu au-
tocamioane. La data de 6 iunie, mai mult de 
120 de angajaţi şi-au putut relua fără întreru-
pere activitatea la noul amplasament după 
câteva săptămâni de solicitare suplimentară 
din cauza activităţii de mutare.  Acest lucru 
a fost posibil numai datorită disponibilităţii 
de intervenţie remarcabile a angajaţilor. În 
iulie a urmat apoi o mutare la fel de bine 
organizată a unei alte filiale Felbermayr, din 
Olching la Sulzemoos. Şi anume compania 
Hagn Umwelttechnik specializată în servicii 
subterane. Părerea unanimă a angajaţilor 
din cele două companii, care au fost nerăb-
dători să se mute în noile spaţii de birouri, 
de depozitare şi de ateliere cu o suprafaţă 
de peste 9.500 metri pătraţi: „Suntem toţi 
Super Happy!“

SCHIMBARE DE SEDIU
Instalarea în 
amplasamentul nou 
din Sulzemoos
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Felbermayr Transport- und Hebetechnik  
a intervenit pentru înlocuirea unei instalaţii 
de cernere cu bandă transportoare în locali-
tatea Wopfing din Austria Inferioară. Pentru 
transportul instalaţiei la balastiera producă-
torului de materiale de construcţii Baumit 
Wopfinger au fost necesare nouă transpor-
turi. În acest scop au fost parcurse pante as-
cendente de până la 30 de procente. Com-
ponentele cu o lungime de până la opt metri 
şi late de aproximativ trei metri având o gre-
utate de până la 21 de tone au fost transpor-
tate pe semitrailere. Pentru deplasarea unei 
macarale cu sarcina maximă admisă de 300 
de tone a fost utilizat un buldozer pe şenile. 
Acest lucru a fost necesar pentru a putea 
depăşi panta ascendentă pe terenul dificil cu 
pietriş. În aprilie s-au încheiat lucrările după  
o durată de execuţie de patru luni. 

LÖCHRIG
Instalaţie de cernere con-
struită pentru o întreprindere 
de materiale de construcţii 

Din aprilie până în mai, departamentul de 
infrastructuri speciale de la Felbermayr  
a fost însărcinat cu securizarea unei gropi 
pentru fundaţie în localitatea Wagrain din 
regiunea Salzburg. Pentru aceasta s-au 
executat în total 1.100 metri pătraţi pereţi 
de beton torcretat. Aproximativ o treime 
au fost executaţi ca siguranţă tempora-
ră, deoarece după finalizare, extinderea 
hotelului va fi racordată direct la peretele 
de beton torcretat. Ca urmare a condiţiilor 
geologice favorabile, aproximativ 33 la sută 
din măsura temporară a putut fi executa-
tă ca o aşa-numită siguranţă cu nervuri. 
Pentru acest obiectiv s-au folosit în total  
2.000 metri liniari de cuie de injecţie foraţi 
şi 200 metri cubi de beton torcretat.

INFRASTRUCTURI SPECIALE
Securizarea fundaţiei pentru 
hotelul tradiţional

ŞTIRI
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Neînvinşi ca şi în anul precedent s-au pre-
zentat şi anul acesta cicliştii din Wels sub 
patronajul Felbermayr Holding. Astfel în 
martie, la cursa de debut în actualul se-
zon de ciclism al ligii federale de ciclism 
din Austria, echipa Felbermayr Simplon  
a ocupat trei locuri pe podium – pe po-
dium s-a aflat învingătorul Stephan Ra-
bitsch urmat de Daniel Auer şi Daniel 
Schorn care au ocupat locurile doi şi trei. 
Succesul a continuat cu victoria la cursa 
tradiţională a florilor de cireş din Wels 
în aprilie. Astfel, asul sprinterilor Daniel  
Schorn a reuşit să se impună în această 
importantă cursă pe teren propriu în faţa 
a aproximativ 120 de concurenţi.
De la „Tour d‘Azerbaidjan“, echipa Fel-
bermayr Simplon Wels s-a întors în mai 
cu victoria generală, cu tricoul sprinterilor 
şi cu trei locuri pe podium. Victoria gene-

MINUNEA ALBASTRĂ
Serie de succes pentru echipă 
Felbermayr Simplon Wels

rală la această cursă internaţională impor-
tantă din categoria 2.1 a fost obţinută de 
Markus Eibegger.
La turul ciclist al Austriei superioare cu 
participare internaţională, seria succese-
lor echipei de ciclism din Wels a continuat 

cu victoria generală obţinută de Stephan 
Rabitsch. Aşii ciclismului în tricouri azurii 
au înregistrat un succes şi la criteriul ora-
şului Wels în iulie, când Stephan Rabitsch 
a trecut primul linia de sosire în faţa parti-
cipantului la turul Franţei Georg Preidler.

Firma Bau-Trans AG (Liechtenstein)  
a transportat în aprilie 100 de module de 
locuit din Oberriet din regiunea Rheintal 
la Rüschlikon (CH) cu cinci trailere. Trans-
porturile au avut loc în numai şase zile.  
Fiecare transport a inclus două celule spa-
ţiale cu înălţimea de 4,3 metri şi lăţimea de  
3 metri. Pentru ridicarea celulelor spaţi-
ale s-a utilizat o macara de 100 de tone. 
În medie s-au livrat şi montat zilnic până la  
18 module. În iunie 2016, clădirea cu o su-
prafaţă totală de aproape 1.000 metri pă-
traţi a fost gata pregătită pentru primirea 
locatarilor. Această posibilitate provizorie de 
locuit a fost necesară ca urmare a lucrărilor 
de reconstrucţie de la căminul de bătrâni.

PROVIZORAT
Construcţie modulară pentru  
cămin de bătrâni 
în Rüschlikon (CH) 

INFRASTRUCTURI SPECIALE
Securizarea fundaţiei pentru 
hotelul tradiţional

ŞTIRI
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La începutul acestui an, departamentul de 
transport de la Felbermayr a achiziţionat două 
platforme cu câte patru axe de tip PST/SL de 
la producătorul de autovehicule Goldhofer. 
Platformele cu axe au fost achiziţionate îm-
preună cu o unitate Power-Pack de 490 CP 
şi vor fi utilizate atât pentru deplasări în regim 
intern de întreprindere la diverşi clienţi, cât 
şi pentru aplicaţii pe teren pe şantiere. Baza 

50 de macaralele cu sarcini maxime ad-
mise de până la 500 tone; aproximativ  
o duzină de platforme şi stivuitoare, pre-
cum şi câteva garnituri de transport s-au 
utilizat pentru lucrările de întreţinere cu-
rentă şi de întreţinere generală a filialei 
OMV Petrom din România. Aproximativ 

jumătate din macarale au lucrat non-stop, 
subliniază directorul sucursalei Felber-
mayr Christian Krieger. Acest aşa-numit 
turnaround a durat de la sfârşitul lunii mai 
până la mijlocul lunii iunie. Pentru această 
intervenţie în oraşul Ploieşti au fost impli-
caţi mai mult de 3.000 de angajaţi.

ÎN COMPLETARE
Soluţie pentru utilizări extreme 

CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ
Lucrări de revizie pentru rafinăria din România

de decizie pentru această investiţie a fost 
posibilitatea de combinaţie cu platformele 
pentru sarcini grele THP/ST de la Goldhofer. 
Alte argumente pentru achiziţionare au fost 
înălţimea minimă a autovehiculului de numai  
875 milimetri, precum şi o suprafaţă de trans-
port lată de 3.000 milimetri. În plus, acest tip 
de autovehicul universal pentru transporturi de 
roţi eoliene poate fi combinat şi cu Bladelifter.

Sistemul de propulsie hidrostatic 
al modulului autopropulsat pentru 
sarcini grele de tip PST/SL asigură  
o deplasare progresivă şi fără şocuri 
şi în condiţiile cele mai grele.

În faţa a aproximativ 2.000 de vizitatori ai con-
gresului de construcţii din aprilie anul curent,  
a fost înmânat firmei Felbermayr şi partenerilor 
Arge premiul „Koop-Award“ în categoria „Best 
practice Infrastruktur“ pentru proiectul „A23 
Ancoraje ziduri de sprijin Laaerberg“. Prin atri-
buirea distincţiei în Vienna International Center 
a fost evidenţiată derularea proiectului în coo-
perare între beneficiarul Asfinag, firmele exe-
cutante ale construcţiei, precum şi proiectantul 
şi organul local de supraveghere a lucrărilor de 
construcţii. Premiul a fost atribuit de Asociaţia 
de tehnică a construcţiilor ÖBV din Austria.       

DISTINCŢIE
„Best practice award“ pentru 
Felbermayr Bau   
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Către video

Noi tocmai eram ocupaţi cu lucră-
rile la un ponton pentru pasageri 
în Mauthausen, declară şeful 

departamentului de Inginerie hidraulică 
de la Felbermayr, Ulrich Feirer. Când 
căpitanul a observat în aval maşinile de 
intervenţie ale pompierilor şi poliţiei cu 
lumina albastră, a apărut şi tancul pe-
trolier cuprins de flăcări în raza vizuală  
a comandantului navei Felbermayr Horst 
Felix.

Combaterea incendiului cu nava 
de dragaj

În timp ce echipa de pompieri era ocupa-
tă cu pregătirile pentru stingerea incen-
diului, căpitanul a reacţionat, s-a întors şi  
a sărit în ajutor. Şeful echipei de pompi-
eri s-a urcat rapid pe nava Horst Felix şi 
s-au apropiat de nava avariată. „În acel 
moment deja ieşeau flăcări puternice din 
camera motorului”, descrie Feirer minu-
tele dramatice. Nava încărcase 340.000 

CONSTRUCŢII

Nava de mare tonaj 
„Horst Felix” în stingerea incendiilor
La mijlocul lunii martie un tanc petrolier a luat foc pe Dunăre la Enns. Însă, prin intervenţia prudentă a angaja-

ţilor companiei Felbermayr, s-a putut evita ce ar fi fost mai rău. Acest lucru a fost posibil prin intervenţia unei 

cupe de excavator ca dispozitiv pentru stingerea incendiului.

litri de combustibil. Acum era nevoie de 
o intervenţie rapidă, pentru a împiedica 
o imensă catastrofă mondială. Un fum 
negru se ridica atunci când Horst Felix  
a ajuns la navă. Operatorul excavatoru-
lui a scufundat cupa adânc în Dunăre şi  
a scos dintr-o dată opt metri cubi de apă 
din râu, s-a rotit pe partea cealaltă şi  
a lăsat toată apa să curgă peste cabină. 
Focul a fost în mare parte stins, preve-
nindu-se extinderea flăcărilor la combus-
tibil. Din motive de siguranţă, operatorul 

excavatorului a repetat de câteva ori 
procedeul, până când şeful echipei de 
pompieri a anunţat camarazilor stinge-
rea incendiului. Toţi cei trei membri ai 
echipajului navei au putut fi salvaţi, fără 
să se fi rănit.

Defecţiune tehnică ca şi 
cauză a incendiului

Ulterior, nava avariată a fost ţintuită la 
babordul navei Horst Felix. Astfel asigu-
rat, personalul de intervenţie a putut face 
o primă examinare locală a navei încă fu-
megânde. „Conform primelor investigaţii, 
cauza incendiului ar fi o defecţiune tehnică 
în camera motorului”, afirmă Feirer. 
În final, sub comanda Autorităţii Supreme 
de Navigaţie, nava asigurată a fost transfe-
rată în portul petrolier din Linz la aproxima-
tiv 15 kilometri în amonte. În opinia perso-
nalului de intervenţie, fără operaţiunea de 
salvare din partea angajaţilor Felbermayr 
nu ar fi fost exclus şi un dezastru mai mare 
cu urmări asupra mediului. Feirer şi colegii 
săi din departamentul de Inginerie hidrauli-
că apreciază însă pragmatic operaţiunea de 
salvare: „Noi ne-am conformat obligaţiei 
de salvare în sensul reglementărilor privind 
transportul pe căile navigabile”. Oricum, 
percepţia rapidă şi talentul de a improviza 
al „pompierilor de pe nava de dragaj” au 
contribuit la succesul operaţiunii de stinge-
re a incendiului cu cupa de excavator. 

Cupa excavatorului poate fi um-
plută cu opt metri cubi de apă.

Nava care a ars încărcase 
340.000 litri de combustibil.
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Lucrările la tunelul de sub autostrada Tauern din zona Zederhaus se desfăşoară la viteză maximă şi conform 

graficului de timp. Până în 2017, specialiştii Felbermayr în inginerie civilă trebuie să îşi finalizeze contribuţia la 

poluarea fonică pentru 1.200 de rezidenţi. Beneficiarul tunelului cu secţiune de 1.545 metri lungime este opera-

torul autostrăzilor austriece, Asfinag.

În august 2013 am început ridicarea  
a trei structuri de poduri şi extinderea 
autostrăzii”, menţionează manage-

rul de proiect de la Felbermayr, Thomas 
Schrodis, primele lucrări pentru poluarea 
mediului şi poluarea fonică în munici-
piul Zederhaus din Salzburg. Acest lucru  
a fost necesar pentru a executa pasaje-
le pentru Zederhausbach şi pentru a ga-
ranta că sunt disponibile două benzi de 
circulaţie în direcţia Villach şi Salzburg. 
Ulterior au fost anulate rigolele existente 
şi s-a început ridicarea galeriilor pentru 
tunel în direcţia Villach. La final autostra-
da va fi înconjurată de o secţiune lungă 
de aproximativ 1.545 metri. Din această 
secţiune, aproximativ 900 metri vor fi re-
locaţi în continuare pe o distanţă de până 
la 15 metri de localitatea Zederhaus şi 
adânciţi până la doi metri. 

Nicio ezitare în Zederhaus

Terasament ignifug

Lucrările pentru tunelul de 1.545 metri 
lungime au început cu pregătirea supra-
feţei solului pentru galeria de tunel în 
direcţia Villach. „Pe aceasta s-au aşezat 
aproximativ 50 centimetri material an-
ti-îngheţ, iar apoi stratul de suprafaţă din 
beton”, menţionează Schrodis detaliile 
şi face referire la faptul că în tunele nu 
se poate utiliza asfalt pentru construirea 
şoselei, din cauza pericolului de incendiu. 
În cazul Zederhaus această regulă a fost 
valabilă şi pentru cei 100 metri înainte şi 
după tunel.

Profil tunel

În august 2015 s-au finalizat, conform 
planificării, lucrările de structură la prima 

galerie pentru tunel. A urmat construcţia 
finală cu toate dotările electrotehnice, ca 
de exemplu iluminatul şi ventilaţia. În 
decembrie 2015 s-au finalizat şi aces-
te lucrări, iar galeria pentru tunel a fost 
autorizată pentru circulaţie - circulaţia  
a fost deviată şi s-a putut începe ridica-
rea celei de-a doua galerii. „Cu aceasta 
suntem în grafic”, se bucură Schrodis. 
Iar aceasta, cu toate că au fost nece-
sare fundaţii de adâncime şi de supra-
faţă pentru îmbunătăţirea solului pe un 
procent de aproximativ 50% din şosea. 
Cea de-a doua galerie ar putea fi finali-
zată în august 2016. Urmează executa-
rea părţii carosabile şi aplicarea stratu-
lui rezistent la foc pe pereţii interiori. 
În paralel se desfăşoară şi lucrările de 
etanşare. 

Iată ce afirmă Schrodis: „În acest 
scop utilizăm bentonită. Aceasta se 
aşează direct pe suprafaţa de beton 
a tunelului. Deasupra se aplică folii 
izolatoare din plastic, care la final se 
îmbină.”  Aceste lucrări trebuie finali-
zate până în octombrie. Apoi urmează 
din nou instalarea echipamentelor de 
operare şi siguranţă. „La sfârşitul lunii 
februarie începem turnarea şi ecolo-
gizarea tunelului. Materialul necesar 
în acest sens provine din excavarea 
celei de-a doua galerii a tunelului Tau-
ern. Vor fi necesari în total 220.000 
metri cubi de pământ. „Această canti-
tate corespunde aproximativ cu capa-
citatea de încărcare a 20.000 cisterne 
de pământ. Dacă aceste vehicule s-ar 
aşeza în linie, ar rezulta o lungime de 
aprox. 220 kilometri. La sfârşit se vor 
mai construi aproximativ 400 metri li-
niari de pereţi fonoizolanţi în faţa şi în 
spatele tunelului. Recepţia întregului 
sistem pentru salvarea mediului din 
Zederhaus trebuie să aibă loc până în 
vara anului 2017.

Pentru aproximativ 50% din partea carosabi-
lă au fost necesare fundaţii de suprafaţă sau 
de adâncime pentru îmbunătăţirea solului.
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CONSTRUCŢII

Cel mai mare sistem
de salvare a mediului

Tunelul Zederhaus este un proiect parţi-
al, care a fost stabilit în anul 2004 între 
Asfinag, Bund şi Ländern. Scopul aces-
tui proiect comun este realizarea siste-
mului de salvare a mediului pe autostra-
da A10 Tauern dintre Hüttau, Salzburg şi 
Lieserhofen, Kärnten. Proiectul este cel 
mai mare sistem de salvare a mediului 
de pe autostrada Tauern din Salzburg. 
Pentru municipalitatea Zederhaus,  
cu cei aprox. 1.200 locuitori, realizarea 
acestui proiect înseamnă cu siguranţă o 
mai mare calitate a vieţii prin diminuarea 
emisiilor de zgomot şi prin câştigarea de 
spaţiu prin acoperire.                           

9INFORMER

Pentru tunel s-au produs apro-
ximativ 120.000 metri cubi de 
beton in-situ.

După finalizarea ambelor galerii de tunel 
acestea au fost turnate. Materialul nece-
sar în acest sens provine din excavarea 
celei de-a doua galerii a tunelului Tauern.
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În luna iulie 2015, departamentul de Construcţii civile al companiei Felbermayr a început construirea unei hale 

industriale pentru producerea plăcilor de circuit pentru industria auto. În luna mai 2016 obiectivul de aprox. 8.000 

metri pătraţi din Linz, capitala provinciei Austria Superioară, a putut fi finalizat.

V olumul produs de compania  
voestalpine Europlatinen a fost 
depăşit şi stabilit până la mijlo-

cul următorului deceniu, informează 
compania. Prin urmare, compania spe-
cializată în plăci sudate cu laser pentru 
industria auto s-a decis să construiască 
o a doua hală de producţie. Contractul 
pentru lucrările de construcţii, precum 
şi pentru lucrările de tencuire şi turnat 

Hală industrială construită pentru 
furnizorul de automobile

şape a fost obţinut de compania Felber-
mayr.

8.000 metri pătraţi

„Obiectivul constă în principal într-o 
hală de producţie cu un complex de 
birouri anexat, precum şi ateliere şi 
depozite”, explică şeful de şantier 
Mathias Imlinger din cadrul departa-

mentului Construcţii civile al Felber-
mayr. Hala se împarte într-o hală de 
ştanţare de 2.500 metri pătraţi şi 16 
metri înălţime şi un spaţiu de 4.700 
metri pătraţi cu înălţime de nouă me-
tri, pentru roboţi de sudare. În plus, 
construcţia mai dispune de 400 me-
tri pătraţi suprafaţă pentru ateliere şi 
o zonă de 640 metri pătraţi pentru 
birouri. 

Noua fabrică a companiei voestalpine Euro-
platinen din Linz. O suprafaţă de producţie 
suplimentară mai mare de 7.200 metri pătraţi 
garantează o creştere imensă a eficienţei.
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Toleranţă de patru milimetri

Complexul de birouri a fost construit 
pe structură solidă de cărămidă. Toate 
celelalte părţi ale clădirii au fost rea-
lizate din beton prefabricat, respectiv 
din panouri şi pereţi prefabricaţi. „Ce-
rinţele speciale au fost stabilite ţinând 
cont de podeaua realizată din piatră 
naturală monolit”, explică şeful de 
şantier Imlinger. Pentru a mări rezis-
tenţa la abraziune a suprafeţei pode-
lei, s-a inserat miez dur în betonul încă 
neîntărit şi apoi s-a nivelat. Pentru a 
preveni crăparea, s-a secţionat po-
deaua în suprafeţe de aprox. 150 me-
tri pătraţi cu profile de sarcină mare. 
Elementele esenţiale au fost însă to-
leranţele necesare în hala de ştanţa-
re. „Pentru a putea realiza elementele 
pentru montajul aparatelor de ştanţa-
re, piesele necesare au fost fixate pe 
armătură”, explică Imlinger. În total 
au fost aprox. 250 astfel de unităţi. 
Acurateţea a fost dată de plus zero şi 
minus patru milimetri.  „A fost nevo-
ie de multă meticulozitate din partea 
noastră, pentru a putea respecta aces-
te toleranţe”, îşi aminteşte Imlinger şi 
se bucură pentru că piesele au fost şi 
după turnarea betonului pe aceeaşi 
parte, exact la milimetru. În completa-
re la componentele din beton s-au tur-
nat aprox. 1.400 metri cubi de beton 
şi 330 tone de armătură. Pentru insta-

Obiectivul de birouri din hala fabricii
a fost construit în structură masivă.

Pentru betonul turnat s-au folo-
sit 330 tone de armătură. Această 
greutate corespunde încărcăturii a 
aprox. 30 camioane.

laţia exterioară de peste 5.000 metri 
pătraţis-au turnat 2.000 tone asfalt de 
către departamentul de Inginerie civilă 
al Felbermayr.

Cea mai rapidă 
instalaţie de producţie la nivel 
mondial

Conform afirmaţiei companiei voestal-
pine Europlatinen, se va realiza, o dată 
cu punerea în funcţiune a fabricii, pe 
lângă extinderea procesului de fabri-
caţie, şi o extindere tehnologică a pro-
ducţiei existente. Astfel, spre exem-
plu, pot fi fabricate pentru prima 
dată, în noua fabrică, piese de 
ştanţat şi plăci din aluminiu. 
Aceste piese sunt nece-
sare pentru montajul 
uşilor, pereţilor 
laterali şi ca-
p a c e l o r . 

Cu o durată de fixare mai mică de două 
secunde la piesele mici, fabrica deţine 
cea mai rapidă instalaţie din lume.  
Un alt efect pozitiv: Prin punerea 
în funcţiune a noii fabrici, nu-
mărul angajaţilor va creşte 
de la 200 la 270, con-
form conducerii 
companiei. 
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Toleranţele reduse pentru piesele de 
asamblare la fundaţiile maşinilor au 
determinat angajaţii.



TOATE CELE NOUĂ:
Filiala Felbermayr Bautrans a efectuat la sfârşitul lunii iulie nouă transporturi 
cu acelaşi număr de containere. Cazanele au o greutate de 85 de tone şi o 
lungime de 30 de metri, precum şi un diametru de 4,3 metri. Ca urmare a di-
mensiunilor enorme, traseul cu lungimea de 500 de kilometri a fost parcurs 
cu o aşa-numită punte pentru cazane cu pârghii de ridicare. Cu acest trailer 
special, încărcăturile pot fi deplasate de exemplu pe sub portalurile podurilor 
şi pot fi depăşite contraşine cu raze mici ale curbelor. Vehiculele combinate au 
atins o lungime totală de aproximativ 64 de metri. Punctul de destinație pentru 
transporturi a fost Magdeburg. Containerele sunt necesare ca rezervoare de 
apă caldă pentru alimentarea cu căldură de la centrala de termoficare.
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Pentru a putea acoperi necesarul tot mai mare de energie  

electrică din Polonia, la nord-vest de Varşovia, Siemens  

Energy construieşte o nouă centrală electrică cu turbine  

pe gaz şi aburi pentru compania PKN Orlen.  

Compania Felbermayr Deutschland GmbH Nürnberg 

a obținut contractul pentru transportarea componentelor  

principale şi aşezarea acestora pe poziţie.  

Lucrările au început în luna februarie 

şi se finalizează în luna octombrie.

Transport pentru 
centrala electrică 
poloneză

În Nordenham au fost transbordate turbina 
pe aburi, rotorul turbinei, generatorul şi două 
componente de carcasă de la nava de naviga-
ţie interioară până la un cabotier. În plus au 
mai fost încărcate un dispozitiv pentru evacu-
area gazelor, precum şi o turbină pe gaz.  



15INFORMER

E conomia poloneză se dezvoltă cu 
siguranţă mai rapid decât econo-
mia majorităţii ţărilor din Uniunea 

Europeană. Acest lucru are şi reper-
cusiuni asupra consumului de energie 
electrică din industrie. Astfel apare 
necesitatea construirii de noi centrale 
electrice. Una dintre aceste centrale, 
aflate la aproximativ 100 kilometri nord-
vest de capitala Poloniei, Varşovia, tre-
buie să fie pusă în funcţiune până la 
sfârşitul anului 2017. Mai exact în ora-
şul Plock, având circa 122.000 locuitori.

„La sfârşitul verii 2015 am obținut con-
tractul şi am început de urgenţă plani-
ficarea detaliată”, declară Boris Albl de 
la compania Felbermayr - sucursala din 
Nürnberg. Aşadar, până la începerea lu-
crărilor în luna februarie au fost dispo-
nibile doar câteva luni. „Pentru un pro-
iect multimodal, cu greutatea unitară 
de aproximativ 500 tone, câteva luni nu 
sunt suficiente”, remarcă domnul Albl, 
făcând referire la buna colaborare cu 
filialele participante la proiect: Best Lo-
gistics din Stettin, Haeger şi Schmidt, 
precum şi HSW Logistics din Duisburg, 
sediul Felbermayr din Krefeld şi sucur-
sala Felbermayr ITB/Lanzendorf. Nu în 
cele din urmă şi domnul Peter Stöttin-
ger, director executiv al companiei Fe-
lbermayr Transport- und Hebetechnik  
a avut un aport important la proiectare.   

5.000 kilometri prin Europa

Pornind din cinci locuri de plecare, 
componentele au fost transportate pe 
o distanţă totală de circa 5.000 kilome-
tri până la locul unde se construieşte 
centrala electrică în Plock. „Turbina pe 
aburi şi generatorul, rotorul turbinei şi 
două componente de carcasă au fost 
produse în fabrica Siemens din Mülhe-
im pe Ruhr în Nordrhein-Westfalen”, 
explică domnul Albl. Din cauza inundaţi-
ilor au fost necesare modificări încă de 
la începutul proiectului. Componentele 
cu o greutate totală de circa 900 tone 
nu au putut fi manipulate pe un caboti-
er, conform planificării din Mülheim, ci 
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au trebuit mai întâi transportate prin in-
termediul unei nave de navigaţie interi-
oară până la Nordenham pe Wesermün-
dung către Marea Nordului. „Din cauza 
inundaţiilor de pe Ruhr, am fi ajuns prea 
sus cu cabotierul şi nu am fi putut trece 
peste câteva poduri”, explică domnul 
Albl. Ajunşi acolo a urmat, în decurs 
de o zi, transferul neplanificat iniţial 
pe cabotier. În plus, a fost încărcată 
şi turbina pe gaz, depozitată temporar 
în Nordenham, precum şi dispozitivul 
pentru evacuarea gazelor, preluat de la 
fabrica Siemens din Berlin. Acest lucru 
a fost necesar pentru a putea transpor-
ta componentele pe lângă Mecklenbur-
ger şi golful Pomorska prin Canalul Kiel 
până la următorul punct de transborda-
re aflat la circa 1.500 kilometri distanţă. 
„Acesta ar fi fost Gdynia”, afirmă dom-
nul Albl. Din păcate, din cauza întârzie-
rilor, macaraua de pe şantierul naval nu  
a mai fost disponibilă. Din această cauză 
s-a continuat traversarea maritimă până 
la Gdansk, pe estuarul râului Vistula. 
Acolo nu este pus la dispoziţie niciun 

utilaj pentru transbordarea componen-
telor grele de înaltă tehnologie. De ace-
ea a fost comandată o macara plutitoa-
re de 600 tone din Bremerhaven. Astfel 
componentele au putut fi transferate în 
timp util pe pontonul disponibil.Următo-
rii aproximativ 350 kilometri până la cel 
mai apropiat loc de transbordare au fost 
parcurşi pe râul Vistula. „Vistula este un 
râu cu un nivel de apă foarte scăzut pe 
parcursul anului”, explică domnul Albl 
fondul problemei. Prin urmare, au fost 
instalate prin Best Logistics pontoane 
special concepute pentru sarcini utile 
grele. Astfel, la o greutate a încărcătu-
rii de circa 500 tone s-a atins un pescaj 
maxim de doar 1,4 metri, menţionează 
domnul Albl şi raportează că, în urmă 
cu un an, a avut loc un transport similar 
pe râul Vistula, iar acesta a fost blocat 
timp de mai multe luni la un pescaj de 
1,8 metri. În interesul clientului, o ast-
fel de întârziere trebuia evitată. În ter-
men de o săptămână au ajuns atât barja, 
cât şi pontoanele la locul de îmbarcare  
din Plock.

Pentru transportul pe Vistula s-au 
folosit pontoane cu pescaj mic.

Pentru transbordarea din Gdan-
sk a fost necesară o macara 
plutitoare din Bremerhaven.
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Traseu cu obstacole

Totuşi problemele cu transportul mari-
tim nu erau încă rezolvate. Deja rampa 
de descărcare făcea probleme din cauza 
eroziunii permanente determinate de râu, 
astfel încât nu corespundea cerinţelor 
statice. Soluţia a fost găsită cu ajutorul  
a patru sisteme de piloni, fiecare ajungând 
la 10 metri sub pământ şi a două fundaţii 
din beton, în stânga şi în dreapta rampei.  
Pe acest sistem a fost aşezat un cadru 
elevator montat pe şine. „Acest lucru  
a făcut posibilă mutarea în siguranţă a ce-
lor două componente de 500 tone, după 
ce au fost transportate de pe navă prin in-
termediul cadrelor elevatoare hidraulice.  
Ulterior turbina pe gaz şi generatorul au fost 
transbordate cu cadrul elevator pe şine de  
1.000 tone de la sucursala Krefeld pe un 
transporter modular autopropulsat ”, ex-
plică domnul Albl procesul complex de 
pregătire a transportului rutier. Pentru  
a putea trece în siguranţă peste un pod 
afectat structural, generatorul şi turbina pe 
gaz de circa 500 tone au fost transportate 
pe un transporter modular autopropulsat cu  
18 axe într-o „configuraţie pe 4 rânduri”. 
Astfel greutatea a fost distribuită la un to-
tal de 144 roţi care nu deteriorează şose-
lele, făcând posibilă depăşirea construcţiei 
în siguranţă. Totuşi, cele trei sensuri gira-
torii consecutive au fost un mare obstacol 
pentru vehiculul de 30 metri lungime. Din 
acest motiv transporterul modular autopro-
pulsat s-a demontat după pod pe zece axe. 
La mai puţin de o sută de metri de locul de 
parcare, bărbaţii cu căşti azurii au fost puşi 
din nou la o grea încercare. Un pod de sus-
ţinere a conductelor se afla în drumul trans-

portului cu încărcătură de circa şapte metri 
înălţime. Însă printr-o nouă intervenţie a 
cadrului elevator pe şine a fost posibil trans-
portul încărcăturii pe sub podul respectiv. 
La următorul pod de susţinere echipajul de 
transport a avut condiţii favorabile. „Aici 
operaţiunea s-a derulat fără a mai apela 
la măsuri tehnice suplimentare, după ce 
transporterul modular autopropulsat a fost 
coborât hidraulic la cea mai mică înălţime 
de transport posibilă, de 1,2 metri”, afirmă 
cu mulţumire domnul Albl. Componentele 
rămase au fost încărcate cu două macarale 
mobile de 500 tone. Pentru greutăţile de 
maxim 133 tone a fost suficientă o variantă 
a transporterului modular autopropulsat re-
dusă la 10 axe „2-file”. De la mijlocul lunii 
mai, componentele depozitate temporar 
vor fi mutate în clădirea de maşini. Doar 
pentru depozitarea intermediară în şantier 
s-au utilizat aprox. 200 tone de materiale 
pentru descărcare (bucăţi solide din lemn - 
„picioare de elefant”, grinzi, distribuitoare 

de încărcătură) de la sucursala din Krefeld.

Transportul rutier si feroviar final

S-au parcurs aproximativ 300 kilometri 
pe şosea cu un total de 280 tone pie-
se de condensatori. Locul de proveni-
enţă a pieselor era oraşul Opole, situat 
la sud-vest de Plock. Cele maxim 50 t 
componente cu lăţimi de până la 7m au 
fost transportate cu semiremorci pen-
tru transporturi agabaritice. La mijlocul 
lunii iunie urmează încă un transport de 
200 tone constând din componente de 
carcasă pentru turbina pe aburi, prove-
nind tot din Opole.
În următoarea etapă a fost livrat de către 
Felbermayr ITB încă un transformator de 
277 t de la Siemens, Weiz pe un vagon 
motor cu 32 axe şi a fost aşezat pe fun-
daţie prin sucursala din Krefeld. Proiectul 
s-a finalizat în octombrie după alţi 1.000 
km linie de cale ferată, cu livrarea şi aşe-
zarea pe fundaţie a celor două converti-
zoare de fază de 110 t de la Siemens, Linz 
din Austria, după ce convertizoarele de fază 
au fost transportate pe calea ferată la termi-
nalul pentru transport agabaritic Felbermayr 
din Linz, unde au fost depozitate timp de mai 
multe săptămâni. Astfel se încheie şi pentru 
domnul Albl un proiect de mare amploare.  
„Succesul unui astfel de proiect con-
stă în lucrul în echipă”, afirmă di-
rectorul de proiect şi de sucursală 
din Nürnberg în vârstă de 43 de ani.  
O declaraţie similară şi din partea şefului 
de şantier, reprezentant al beneficiaru-
lui, firma Siemens, după sosirea cami-
onului de mare tonaj: „Ce săptămână,  
o zi specială pentru oraşul Plock!  
Toată marfa de mare tonaj a ajuns  
în siguranţă în şantier. Mulţumiri speciale 
echipei de transport Siemens şi com-
paniei Felbermayr. Au făcut o treabă  
impresionantă.”                                  

Turbina pe gaz de record 
mondial de 500 tone a fost 
produsă în fabrica Siemens 
din Berlin. 

Rampa de descărcare trebuia 
întărită cu sisteme de piloni şi 
fundaţii din beton. 
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Hala de depozitare şi asamblare de 
4.000 metri pătraţi dispune şi de un 
rezervor pentru colectarea uleiului.

Terminalul din Rheinhafen Krefeld pentru mărfuri solide în vrac oferă in-

frastructura perfectă pentru încărcarea, descărcarea şi fixarea barjelor 

şi cabotierelor, precum şi în ceea ce priveşte depozitarea şi derularea 

proiectului. Un exemplu în acest sens îl reprezintă livrarea şi depozitarea 

transformatoarelor, aşa cum s-a desfăşurat la mijlocul lunii aprilie.

Aici în Krefeld noi suntem aseme-
nea unui nucleu logistic al tuturor 
producătorilor renumiţi de transfor-

matoare. În prezent avem depozitate aici 
temporar aproximativ o duzină de trans-
formatoare cu greutăţi de la 130 până 
la 365 tone”, afirmă încântat directorul 
sucursalei din Standort Krefeld, Jürgen 
Schüring. Aşadar locaţia de pe Rin oferă 
condiţii ideale nu doar pentru transbor-
dare şi depozitare. „Unii clienţi folosesc 
posibilităţile din hală şi pentru asamblarea 
finală a componentelor industriale”, rela-
tează Schüring.

Transbordarea de pe navă pe chei

Cu o sarcină utilă de 200 tone, maca-
raua staţionară „Big Rocky” se numără 
deja printre macaralele mari din cate-
goria ei. În cazul unor rupturi severe, 
îşi divide sarcina la o macara LR1750. 
Aşa s-a întâmplat în aprilie. În cadrul 
acestei intervenţii a fost transbordat şi 
depozitat temporar un transformator 
de 240 tone de pe navă pe chei. Locul 
de plecare pentru convertorul de tensi-

une a fost Nijmegen în Olanda. „Cam 
în acelaşi timp a fost transbordat un alt 
transformator de 179 tone de pe nava 
de navigaţie interioară pe chei”, com-
pletează Schüring şi continuă că acest 
transformator a fost dus ulterior în hală 
cu ajutorul boghiurilor portante. Acolo  
a urmat echiparea finală prin furnizori. 
Deoarece hala dispune, pe lângă maca-
rale, şi de un rezervor pentru colectarea 
uleiului, oferind astfel condiţii ideale 
pentru manipularea transformatoarelor. 
Însă nu doar transformatoarele sunt oas-
peţi bineveniţi în terminalul Felbermayr 
Krefeld pentru transporturi agabaritice. 
„Ne bucurăm de tot ceea are greutate”, 
afirmă Schüring şi face referire la modul 
în care, de exemplu, se folosesc cinci 
roţi dinţate la bormaşinile pentru tune-
le. Roţile dinţate au diametre de până la 
9,5 metri şi au fost transportate recent 
pe stradă din oraşul Lippstadt (G) situ-
at la aproximativ 150 kilometri în partea 
de est. „Uşa noastră este deschisă şi 
pentru noi clienţi”, declară Schüring şi 
este încântat de următoarele întrebări  
interesante.                                         

Informaţii port Krefeld

  Hala pentru transporturi agabaritice situată 
pe malul stâng al Rinului cu suprafeţe de 
depozitare şi montaj de 4.000 metri pătraţi

   Macarale de hală cu sarcină utilă maximă 
de 400 tone

    Rezervor colectare ulei pentru transfor-
matoare şi alte instalaţii umplute cu ulei

  40.000 metri pătraţi suprafeţe depozit 
deschis şi suprafeţe de manipulare

 500 tone capacitate de transbordare pe chei
  Peretele cheiului ranforsat pentru inter-
venţia macaralelor mobile şi a macarale-
lor pe şenile

 Lungimea cheiului 124 metri
  Interfaţă multimodală pentru transborda-
re între şinele de transport, stradă şi apă 

  Fabricarea ambalajelor industriale prin 
firmele partenere

 Încărcarea, descărcarea şi fixarea barjelor  
 şi cabotierelor
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Teren pentru 
transformatoare

Puternici împreună:
LR 1750 şi Big Rocky
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Compania Felbermayr a fost contractată în 2015 de către producătorul mondial de fibre celulozice Lenzing pentru 

transportarea şi aşezarea pe fundaţie a unui rezervor de vapori. La începutul lunii mai a acestui an, rezervorul din 

oţel cu o greutate de 72 tone şi 17 metri lungime a ajuns în siguranţă la destinaţia din Lenzing, în Austria Superioară. 

Aşa a început adevărata muncă pentru „muncitorii” din departamentul de punere în operă din cadrul Felbermayr.

Aşezarea pe fundaţie 
pentru rezervor de vapori

C ondiţiile de spaţii înguste şi pro-
blemele dificile se numără printre 
provocările noastre zilnice”, afir-

mă Herbert Gruber de la departamentul 
de punere în operă din Linz. El a fost şi 
cel care a supervizat proiectul în peri-
oada de pregătire de aproximativ un an 
şi jumătate şi împreună cu colegii săi  
a găsit soluţii de rezolvare.
În cazul respectiv problema a fost un 
pod vechi de mai multe decenii, pentru 
care nu mai existau calcule statice. De 
aceea a trebuit găsită o soluţie pentru a 
trece peste podul de 45 metri lungime. 
„Am testat mai multe variante”, spune 
Gruber. În cele din urmă, cea mai efi-
cientă şi economică soluţie a fost însă 
ridicarea unui cadru elevator hidraulic. 
Condiţia a fost totuşi să existe nişte 

puncte de susţinere definite, pentru  
a putea devia masa rezervorului de  
vapori în subteran. Împreună cu ingi-
nerul structurist s-a găsit o soluţie în 
acest sens.

Locul de plecare pentru rezervorul de 
vapori cu un diametru de 5 metri şi  
o lungime de 17 metri a fost firma de 
familie Bertsch din Bludenz, regiunea 
Vorarlberger. Pentru cei aproximativ 
400 kilometri până la destinaţie în Len-
zing a fost necesară luarea unor măsuri 
în trafic. Însă prin „avantajul locului” 
al firmei de transport din Vorarlberger 
Bautrans, livrarea s-a putut realiza în 
timp util. După sosirea la fabrica Len-
zing, rezervorul de vapori de 72 tone a 
fost transbordat cu o macara telesco-

pică pe un transporter modular auto-
propulsant cu 8 axe. La transportul pe  
o distanţă de aproximativ 1000 metri de 
sediul firmei, s-au păstrat dimensiunile 
compacte ale transporterului modular 
autopropulsant. Astfel au putut fi depă-
şite chiar şi unghiurile înguste.

500 tone în acţiune

Apoi transbordarea recipientului din 
oţel s-a realizat cu maximă precizie. 
Pentru amplasare s-a utilizat o maca-
ra telescopică cu sarcina utilă de 500 
tone. Pentru a se putea descurca cu 
raza maximă de 17 metri a rezervorului 
de vapori de 72 tone, macaraua a fost 
balastată cu 105 tone. Datorită activi-
tăţii intense a operatorului macaralei,  
a personalului instruit şi a colegilor săi, 
recipientul a putut fi aşezat pe cadrul 
elevator, însă la o distanţă de câţiva 
centimetri faţă de podul de susţinere  
a conductelor aflat în apropiere.

Utilizarea capului de berbec pentru 
agregatul hidraulic 
 
Acum a început activitatea „muncito-
rilor”, aşa cum se autodenumesc an-
gajaţii din departamentul de punere în 
operă. În faţa dumneavoastră stă un 
cadru elevator hidraulic de 51 metri 
lungime, care a fost ridicat la 85 me-
tri înălţime. „Astfel ridicăm fundaţia, 
după pregătirea la înălţimea ideală, 
pentru a o putea fixa cu cârlige hidrau-
lice”, explică Gruber şi face referire la 
un nou agregat hidraulic. Acest aparat 
a fost realizat împreună cu firma Neu-
son Hydrotec. În ciuda unei presiuni 
de operare scăzute de 100 bari, în loc 
de 200 bari, poate fi atinsă cu acest 

Herbert Gruber de la departamentul de punere 
în operă din Linz se bucură: Agregatul hidraulic 
realizat împreună cu firma Neuson Hydrotec lu-
crează un metru pe minut. Acesta este campion în 
domeniul cadrelor elevatoare, consideră vechiul 
angajat Felbermayr şi adaugă că prin intermediul 
acestui agregat pot fi deplasate fără probleme 450 
tone la o presiune de operare de numai 150 bari.

ECHIPAMENTE DE RIDICARE
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O mare provocare a fost aceea că peste  
podul vechi de aproximativ 80 ani nu s-a pu-
tut trece cu vehicule agabaritice nici prin 
ridicarea cadrului elevator hidraulic.  

ECHIPAMENTE DE RIDICARE

Transporterul modular au-
topropulsat este mijlocul de 
transport ideal pentru depla-
sări în interiorul fabricii.
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ECHIPAMENTE DE RIDICARE

aparat o viteză mare la deplasare. „În 
cazul nostru aproximativ un metru pe 
minut” afirmă Gruber şi completează: 
„Acest lucru este posibil datorită unui 
agregat puternic cu o capacitate mai 
mare”. Însă inventivitatea nu constă în 
a nega alte lucruri. Astfel, de exemplu, 
elementul principal al cadrului elevator 
hidraulic actual se bazează pe calea fe-
rată care, fiind prevăzută cu un dispozi-

tiv de reţinere, permite alimentarea cu 
ajutorul cilindrului hidraulic de împinge-
re. În branşa noastră, „De la bar” nu 
înseamnă ceva de cumpărat, declară 
Gruber şi face referire la măsurile de 
securitate pertinente şi la strânsa co-
operare cu firma de certificare în cazul 
unor astfel de dezvoltări personale. Re-
locarea şi aşezarea pe fundaţie cu aju-
torul cârligului hidraulic au fost realizate  

într-o zi. O asemenea misiune a nece-
sitat o muncă de aprox. o săptămână, 
inclusiv pregătirea şi urmărirea ulteri-
oară. Pentru Lenzing AG aceasta a fost 
condiţia pentru optimizarea unui proces 
de acoperire superioară în fabricarea 
celulozei. Punerea în funcţiune finală 
a avut loc la sfârşitul lunii iulie 2016, 
după un proces intensiv de funcţionare  
şi certificare.                                               

Pentru transbordarea transporterului 
modular autopropulsant pe cadrul 
elevator hidraulic a intervenit o maca-
ra LTM1500 cu 105 tone balast. 
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Cadrul elevator hidraulic 
avea 51 metri lungime şi tre-
buia aşezat doar pe punctele 
predefinite de pe pod.

Pentru aşezarea pe fundaţie s-au fo-
losit patru cârlige hidraulice, fiecare 
având o putere de ridicare de 50 tone. 
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TRANSPORT

Transport agabaritic pentru TBB

La data de 1 octombrie 2015 au în-
ceput lucrările de propulsie pentru 
tunelul de explorare dintre tunele-

le de acces Ahrental şi Wolf. Bormaşi-
na pentru tunel utilizată în acest scop 
cântăreşte peste 2.020 tone şi forează 
un tunel cu un diametru de 7,90 m în 
stâncă. Transporturile pentru aceste 
freze cu o secţiune de 49 metri pătraţi 
au fost preluate de către Arge Tulfes 
Pfons, formată din Strabag şi Salini 
impregilo din Bautrans. „În total au 
fost necesare 115 camioane”, infor-
mează directorul de departament Jo-
sef Ammann de la Bautrans Lauterach. 

Încărcătura podului 
împiedică proiectul

Pentru traseul de aprox. 500 kilometri 
de la Schwanau, Germania până la des-
tinaţie în apropiere de Innsbruck, a fost 
necesară luarea unor măsuri în trafic. 
Pentru a putea face faţă provocărilor 
logistice şi autorizărilor, a fost nevo-
ie de o perioadă de pregătire de patru 
luni. Modificările scumpe şi asociate 
cu eforturi mari au apărut ca urmare  
a unei restricţionări a greutăţii maxime 
admise pe poduri în Germania, explică 
Ammann: „În timpul examinării preli-
minare ni s-a confirmat că putem tre-
ce peste toate podurile chiar şi cu ele-
ment de acţionare de 144 tone, precum 
şi cu un transportor principal la fel de 
greu. Însă în timpul etapei de autoriza-

Filiala Felbermayr Bautrans, a efectuat anul trecut peste 100 de transporturi pentru tunelul de bază Brenner. 

Încărcătura a fost formată din până la 120 tone componente agabaritice pentru bormaşina pentru tunel.

re, câteva poduri au fost restricţionate 
din punctul de vedere al greutăţii ma-
xime admise, astfel încât erau permise 
doar 120 tone. Acest aspect a necesi-
tat măsuri de reorganizare care au im-
pus costuri şi timp suplimentar, pentru  
a putea reduce în mod corespunză-
tor greutatea ambelor componente. 
Una peste alta, transporturile au fost 

realizate, totuşi, în timpul necesar.
Transportul prin tunelul cu lungime de 
patru kilometri către şantierul actual 
s-a realizat prin intermediul unui ca-
mion convenţional cu platformă joasă. 
Pentru piesele grele s-a folosit trans-
porterul modular autopropulsat. Pen-
tru transbordare şi montaj s-au utili-
zat mai multe macarale şi platforme. 
A existat, de asemenea, şi un cadru 
elevator de 400 tone, care s-a folosit 
pentru o parte din lucrările necesare 
pentru montajul bormaşinii pentru tu-
nel. Din luna octombrie 2015 borma-
şina pentru tunel este în funcţiune. În 
data de 9 iulie s-au început primii 2.000 
m. Pentru finalizarea acestei secţiuni 
mai sunt necesari 13 km. În cele din 
urmă acest tunel va funcţiona provi-
zoriu ca tunel de explorare şi va servi 
la evacuarea materialelor acumulate în 
conductele principale. După punerea 
în funcţiune în 2025 va trebui utilizat 
în principal pentru evacuarea apei.  

După punerea în funcţiune, tunelul de bază Brenner de 64 kilometri lungime va fi cea mai lungă 
conexiune subterană feroviară din lume. Printre particularităţile TBB se numără aşa numita 
secţiune transversală – o conexiune între cele două conducte principale. Astfel de secţiuni 
transversale se realizează la fiecare 333 metri şi servesc ca ieşire de urgenţă. O altă noutate 
o reprezintă tunelul de explorare. Acesta se află în mijloc, la doisprezece metri sub cele două 
conducte principale şi măsoară un diametru de aprox. şase metri. Tunelul de bază Brenner mer-
ge din Innsbruck (A) prin Brenner către Fortezza, Italia. Aprobarea oficială pentru transportul 
public de persoane şi bunuri se va realiza în 2026. FO
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Secţiunea centrală a portburghiului de 80 tone a fost trans-
portată la locul de montaj pe un traseu direct prin tunel şi 
nu transbordată pe transporterul modular autopropulsat.

Tunel principal 1

Tunel principal 2

Galerie de acces

Secţiune 
transversală
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PORTRET

J acob Meringer a început să practi-
ce snowboard-ul în urmă cu şase 
ani. Şi a fost atât de bun şi de-

terminat, încât a ştiut de la început: 
„este grozav şi pare distractiv, aici ră-
mân”. Talentatul Jacob a avansat des-
tul de repede în acest sport grozav şi 
distractiv şi astfel tânărul care astăzi 
este în vârstă de 15 ani a trecut de la 
Freestyle-Board la Race-Board. 

Lipiţan pe Race-Board

La doisprezece ani, Meringer s-a în-
scris în clubul de snowboard „Echipa 
lipiţană” din Köflach. În asociaţia speci-
alizată în tinere talente din snowboard, 
Jacob a avut condiţii ideale. Deja în pri-

Felbermayr susţine de mulţi ani organizaţiile sportive regionale şi internaţionale, echipele, precum şi atletele 

şi atleţii. Conform motto-ului „mic, dar bun”, recent s-a alăturat şi un snowboarder în echipa sponsorizată de  

Felmbermayr-Holding. Acesta se numeşte Jacob Meringer şi vrea să ajungă departe cu echipamentul sportiv 

care pentru el înseamnă planşa lumii.

Felbermayr susţine noua 
speranţă a Snowboard-ului
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mul an ca membru el a fost al patrulea 
la cupa naţională din provincia Kärntner. 
În anul următor a fost campion naţional. 
Conform spuselor lui Jacob, mentalita-
tea echipei lipiţane este ceva cu totul 
special; un sentiment pe care tânărul 
sportiv şi colegii săi din club îl sublinia-
ză în felul lor cu sloganul neoficial „stilul 
lipiţan întotdeauna grozav”.   

Jacob afirmă că cel mai mare succes pe 
care l-a putut obţine în sezonul trecut 
la disciplina slalom uriaş paralel a fost 
titlul de campion al Austriei. Însă Jacob 
a demonstrat şi la cupa de snowboard 
Alpe Adria. La această cursă au fost la 
start 105 participanţi din cinci ţări – Ja-
cob a obţinut locul al treilea. Aproxima-

tiv o duzină de alte medalii reprezintă 
dovada talentului şi a ambiţiei tânărului 
din Graz. Dar, spre bucuria părinţilor şi 
a bunicilor săi, Jacob a avut succes nu 
doar de la o poartă la alta, ci şi la şcoa-
lă. Astfel că anul acesta a absolvit „cu 
succes” clasa a cincea la şcoala gimna-
zială sportivă din Graz.   

Pentru sezonul următor, Meringer se 
pregăteşte 21 ore pe săptămână. Aces-
tea includ antrenament intensiv, pre-
cum şi exerciţii de coordonare şi creş-
terea rapidităţii. Aşadar Meringer îşi 
va îmbunătăţi tehnica şi pe zăpadă, în 
vacanţa de vară, împreună cu câţiva co-
legi din echipa lipiţanilor. Mai exact, în 
cea mai mare staţiune de schi interior 
din lume din Landgraaf, Olanda.

„Sunt mândru pentru că pot 
reprezenta Felbermayr”.
Jacob Meringer
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Îi asigurăm pe colaboratorii noştri re-
cent pensionaţi de adânca noastră 

mulţumire şi recunoştinţă. Ei sunt aceia 
care au contribuit în parte de-a lungul 
deceniilor la evoluţia grupului nostru 
de firme şi au influenţat în mod esenţial 
istoria acestuia.

Franz Fischer – Sareno/Ulrichsberg, Karl 
Grünwald – Construcţii depozite de re-
ziduuri / Hagn Umwelttechnik, Günther 
Teuber – Construcţii depozite de reziduuri 
/ Hagn Umwelttechnik, Hans Binder – Con-
strucţii hidrotehnice / Hagn Umwelttechnik, 

Dieter Peters – Construcţii depozite de rezi-
duuri / Hagn Umwelttechnik, Engelbert Pin-
zl – Macara / Braunau, Ing. Roland Koll – 
Construcţii civile şi industriale / Wels, Franz 
Linortner – MTA / Wels, Ingeborg Ortner 
– Administraţie Wels, Franz Jauernegger 
– Gestionarea deşeurilor / Wels, Johann 
Huber – Infrastructuri / Wels, Georg Ne-
nad – Infrastructuri / Wels, Mustafa Grbic 
– Construcţii civile şi industriale / Wels, Ivo 
Vinojcic – Construcţii civile şi industriale/
Wels, Frank Michelson – Macara Bautzen / 
NL Bautzen, Henry Hoffmann – Macara Ka-
menz / NL Bautzen, Johannes Hanke – Ma-

cara Spremberg / NL Bautzen, Hans-Jürgen 
Bunde – Macara Dresden / NL Bautzen, Di-
eter Klemke – Macara Bautzen / NL Baut-
zen, Klaus Schütze – Macara Spremberg / 
NL Bautzen, Sigrid Westphal – Distribuire 
şi supraveghere servicii şi mărfuri Dresden 
/ NL Bautzen, Pierre Pozol – Filiala Thion-
ville / Haeger & Schmidt, Gabriele Schüler 
– Logistică proiecte / Haeger & Schmidt, 
Günther Friedrich – Montor / Wimmer 
Transporturi de maşini, Rudolf Rathmann 
– Şef de proiect / Wimmer Transporturi de 
maşini, Sante Siligato – Mecanic / Wimmer 
Transporturi de maşini

PENSIONĂRI
Pensionare binemeritată

Stefan Hielle este din aprilie 2016 director 
tehnic al Felbermayr Bau. Până în prezent, 
Hielle a obţinut şi realizat cu succes în ţară 
şi în străinătate proiecte în domeniul infras-
tructurii, construcţiei de centrale energeti-
ce şi industriale. În aceste funcţii a dobândit 
competenţe cuprinzătoare în ceea ce pri-
veşte conducerea şi dezvoltarea organiza-
ţională. Hielle îi urmează în această funcţie 
lui Hannes-Sebastian Huber care a părăsit 
compania din proprie iniţiativă.    

FELBERMAYR BAU
Noul director 
tehnic 

Întrebare de concurs: „Care amplasament Felbermayr oferă 
infrastructura perfectă pentru încărcarea, descărcarea şi 
arimarea motonavelor fluviale şi de coastă“

Răspunsul îl găsiţi în această revistă. Dintre răspunsurile corecte 
vor fi trase la sorţi 15 premii în obiecte. Vă rugăm să ne trimiteţi 
răspunsul corect prin fax +43 7242 695-144 sau prin e-mail infor-
mer@felbermayr.cc.  Termenul de trimitere expiră la 31 octom-
brie 2016. Demersul judiciar este exclus.

1. Premiu: un lR 1600 la scara 1:50.
La acest model este vorba de o ediţie specială a producătorului NZG.

Concurs cu premii
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manitou.com

LEISTUNGSSTARK
ZUVERLÄSSIG
EINFACH
MANITOU

Ihr Ziel: Schnelleres Arbeiten. Manitou’s Lösung:  
Eine kompakte und wendige Maschine für 
zügiges Manövrieren auf allen Baustellen. 
Manitou, die clevere Wahl für Ihren Arbeitstag!


