FELBERMAYR

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CU TRADIȚIE

Compania de familie Felbermayr reprezintă mai multe domenii
de afaceri, care se completează în mare măsură și prezintă
o puternică orientare către client: Pe o parte construcții și pe
altă parte tehnologie de transport și ridicare. De ani de zile
este poziționat Felbermayr în mod reușit în aceste domenii
ca ofertant complet pe piață. În domeniul de construcții
Felbermayr dispune de o gamă cuprinzătoare de servicii – de
la clasicele construcții subterane și supraterane, construcții
hidrotehnice până la soluții speciale tehnic pretențioase în
teren alpin. În domeniul de transport sunt integrate modurile
de transport feroviar, rutier și maritim complet în gama de

Gisela Felbermayr

servicii. Posibilitățile de depozitare din abundență și porturile
industriale pentru transportul de bunuri grele completează
oferta. Identificarea cu compania și o colaborare constructivă
este evidențiată de angajați. Dumneavoastră sunteți cei care
sprijiniți de echipamente tehnice de ultimă generație, creează
condițiile-cadru pentru implementarea celor mai solicitante
comenzi, dar păstrează în vedere și cerințele clienților în lucrările
de rutină. Felbermayr consideră viitorul într-o creștere sănătoasă,
prin extinderea prestărilor de servicii »local« dar și în interiorul
Europei și nu numai. Fiecare angajată, fiecare angajat lucrează
zilnic în acest scop, căci – noi vrem să devenim mai buni!

DI Horst Felbermayr

Andrea Felbermayr
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POWER IN MOTION

DINAMICĂ ÎN TEHNICA DE TRANSPORT ȘI DE RIDICARE PRECUM ȘI ÎN CONSTRUCȚII

Întreprinderea de familie Felbermayr este implicată în mai multe domenii de afaceri, care se completează reciproc în mod
deosebit și care dovedesc o orientare puternică spre client:
Tehnică de transport și de ridicare pe de o parte și construcții
pe de altă parte. De ani de zile, Felbermayr se poziționează în
aceste domenii cu succes, ca fiind un furnizor complet. În domeniul transporturilor, sectoarele de transport pe calea ferată,
rutieră și pe apă sunt pe deplin integrate în gama de servicii.
Spațiile de depozitare generoase și porturile industriale pentru
manipularea celor mai grele mărfuri completează oferta. În domeniul construcțiilor, Felbermayr dispune de o gamă largă de

servicii - de la construcții la înălțime și adâncime până la soluțiile deosebite, exigente din punct de vedere tehnic din terenul
alpin înalt. Angajații se disting prin identificare cu întreprinderea
și prin cooperare constructivă. Ei sunt cei care, susținuți prin
echipamentul tehnic cel mai modern, creează condiții cadru
pentru punerea în aplicare a celor mai solicitante contracte, dar
care rămân atenți la cerințele cliențiilor și în cazul joburilor de
rutină. Felbermayr vede viitorul în creșterea sănătoasă, prin extinderea serviciilor „»la locație«, dar și în Europa sau în afara ei.
Fiecare colaboratoare sau colaborator lucrează zilnic la aceasta
- deoarece dorim să devenim cei mai buni!
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CRONICĂ

DE LA ÎNTREPRINDEREA CU PARC AUTO LA PRESTATOR DE SERVICII INDUSTRIALE

1942

1994

Înfiinţarea companiei de
către Franz Felbermayr,
cu un camion de transport
pe distanţe scurte

Este fondat ITB (transport internațional feroviar pe platformă
joasă).

1996
 chiziționarea portului de mărfuri grele din Linz de pe Dunăre,
A
incluzând 27,5 hectare de suprafață de operare

2000

1967
Compania a fost preluată de către Horst şi Gisela Felbermayr.
Flota este formată în această perioadă din patru camioane, și
un utilaj pentru constructii.

1971
Pătrunderea în domeniul închirierilor de containere. Astfel,
compania a lansat în premieră disponibilitatea containerelor
pentru gestionarea deşeurilor.

Înființarea domeniului FST (Felbermayr construcții speciale la
adâncime) și a unui departament specializat în construcțiile de
canalizare, poduri și centrale electrice.

2002

Este înființat un domeniu de transporturi speciale și grele.


Preluarea întreprinderii specializate în transporturi și tehnică de
ridicare precum și în logistică de montare Bau-Trans cu sediile
în Lauterach (A) și Budapesta (HU).

1975

2005

 chiziționarea unui teren de 18 hectare în Weißkirchen (Austria
A
Superioară) pentru extragerea de nisip și pietriș. A urmat un alt
sediu de producție în Lambach (Austria Superioară)

Felbermayr obține vase
de tracțiune și de dragaj
pentru construcțiile hidrotehnice, și astfel este deschis un nou domeniu de
activitate.

1974

1989

2007
 dată cu intrarea sa în domeniul construcțiilor la înălțime,
O
Felbermayr își completează ofertele din domeniul comercial de
construcții.

2011
Este achiziționată o macara cu două sensuri de mers. Astfel
este pusă baza pentru închirieri internaționale de macarale
mobile si cu șenile.
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 elbermayr devine operator al portului de mărfuri grele și de tip
F
vrac din Krefeld pe Rin. Astfel Felbermayr își dezvoltă posibilitățile
sale prin transportul multimodal.

2012

2021

 elbermayr preia domeniile de afaceri de construcții hidrotehnice
F
și de rigole precum și domeniul fostului depozit de deșeuri al
fostului grup Reinhold Meister cu sediul în Hengersberg.

După ce aproape doi ani s-a aflat în faza de construcție, în al
doilea trimestru din 2021, noua centrală de la Felbermayr a fost
mutată în Wels-Oberthan.

2013
 elbermayr preia compania de transport maritim intern german
F
H&S Container Line, Haeger & Schmidt International si un
pachet majoritar al RKE belgian.

2015

La începutul anului 2015 este deschisă o nouă hală de mărfuri
grele de 4.000 de metri pătrați în portul de pe Rin din Krefeld.
Sediul impresionează prin capacitatea de ridicare a macaralei
de 400 de tone și suprafața de depozitare și montaj de 40.000
metri pătrați, precum și prin suprafețele pentru depozitare
liberă.

2016

Prin preluarea companiei Danner Landschaftsbau din Austria Superioară în aprilie, Felbermayr va putea oferi în viitor și servicii de
amenajare peisagistică. În iunie, Felbermayr preia compania de
asfaltări WEST-ASPHALT.

În septembrie Felbermayr inaugurează un nou sediu cu o
suprafață de 40.000 de metri pătrați în Sulzemoos. Sediul de la
nord-vest de München găzduiește întreprinderile fiice Wimmer
transporturi de utilaje și Hagn tehnică de mediu.

2020
Șeful senior Horst Felbermayr moare pe 13 martie la vârsta de
75 de ani, ca urmare a unei boli grave. Branșa industriei logistice
a mărfurilor grele și a construcțiilor pierde astfel un mare antreprenor. Șeful companiei a modelat dezvoltarea firmei timp de
aproximativ 50 de ani.

În iunie, a fost stabilită participarea comună a Felbermayr Holding
și a filialei sale Haeger & Schmidt Logistics în operatorul belgian
de terminal PSA Breakbulk NV. Câteva săptămâni mai târziu, PSA
Breakbulk NV a primit, de asemenea, contractul de la Portul Anvers pentru operarea unui sit portuar de 15 hectare la Churchill
Dock South.

2022
Prin achiziționarea unei participații majoritare în cadrul grupului
bavarez Domarin, Felbermayr se dezvoltă considerabil în domeniul construcțiilor hidrotehnice. În plus, a fost achiziționat și
un șantier naval.
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII

STANDARDUL NOSTRU CA SPECIFICAŢIE CU CARACTER OBLIGATORIU

Pentru a putea oferi în mod constant servicii de cea mai
înaltă calitate, compania Felbermayr a introdus un sistem de
management integrat, cu programe de calitate şi de siguranţă
a muncii. Sistemele de management sunt extinse continuu în
noi locaţii şi sunt monitorizate regulat de un oficiu de certificare acreditat (TÜV Austria). Mentenanţa locaţiilor şi efectuarea
auditurilor interne se realizează de către un personal calificat.

Ideea de bază a sistemelor noastre de management se preocupă
de îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor noastre. În domeniul managementului calității ne optimizăm procesele noastre
de organizare. Prin sistemul nostru de management al siguranței
muncii, reducem numărul de accidente și evităm accidentele de
muncă. Acest lucru este posibil prin analiza datelor de performanță
și prin planificarea conform acestora a măsurilor de luat.
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Către video

„PUTERE CONCENTRATĂ“,
În anul 2020, Felbermayr și filialele sale
au transportat aproximativ 100 până la
400 de tone de componente grele prin
trafic dual, pe întregul teritoriu al Europei, către cel mai mare concern din
Ungaria. Destinatarul a fost o fabrică
pentru fabricarea materiilor prime pentru producția de plastic la nord-est de
Budapesta.

ŞOSEA

TRANSPORTURI ÎN REGIM GREU ŞI TRANSPORTURI
SPECIALE PE ÎNTREGUL TERITORIU EUROPEAN

Lumea industriei ar fi fost astăzi de neconceput fără ceea ce a
început în anii 70 cu primele transporturi în regim greu şi transporturi speciale. De la transformator şi până la coloane chimice,
de la locomotivă şi până la cele mai mari componente ale centralelor energetice – pentru noi nimic nu este prea greu. Felbermayr
a efectuat până acum transporturi rutiere în întreaga Europă cu
greutăţi de peste 1.000 de tone pe piesă şi cu dimensiuni totale
de transport de 130 de metri lungime şi 10 metri lăţime.
Premiza necesară pentru punerea în aplicare a celor mai înalte cerințe sunt angajații cu experiență și echipamentele tehni-

ce moderne. Felbermayr este, prin urmare, în mod constant
în contact cu producătorii de vehicule pentru a încorpora experiențele din practica de zi cu zi, în următoarele generații de
echipamente moderne de înaltă performanță. La Felbermayr
este disponibilă o varietate de utilaje de specialitate cu până la
patru axe și cu putere de până la 700 CP. Pentru transport, sunt
disponibile toate tipurile de remorci, semiremorci și remorci
cu platformă joasă, și aproximativ 300 de „linii grele pe osie“.
Cu un așa-numit transportor cu autopropulsie modular (SPMT)
sunt dovedite fără probleme chiar și condițiile geometrice
dificile și pantele abrupte.
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Către video

CURSĂ RECORD – transport feroviar cu marfă de 482 de tone.
La începutul lunii decembrie 2016 a fost efectuat cel mai greu
transport pe cale ferată de către departamentul de specialitate Felbermayr de transporturi feroviare internaționale (ITB)
din Europa. Astfel a fost transportat un generator-transformator, inclusiv cu mijloace auxiliare de transport, cu o masă
de 482 de tone. Pentru a putea efectua transportul feroviar în
Polonia, a fost utilizat un vagon special de transport cu 32 de
osii.
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ŞINĂ/ITB

CUNOŞTINŢE TEMEINICE ÎN DOMENIUL FEROVIAR

Domeniul ITB, transporturi feroviare internaționale cu platformă joasă este specializat pe transporturi feroviare speciale. De
la începutul acestor servicii, în anul 1994, am pus o piatră de
hotar esențială pe drumul către prestatorul special de servicii.
Pentru transportul feroviar, avem astăzi un echipament feroviar
versatil și flexibil de mare capacitate, cu vagoane speciale ce
au între 6 și 32 de osii și cu o capacitate de încărcare de până
la 500 de tone.
Design-ul modular al vagoanelor noastre garanteaza flexibilitatea maximă în aplicarea practică. Astfel vagoanele noastre cu
32 de axe permit o echipare opțională cu punte joasă, vagon
special de transport sau cu platformă de preluare, precum și

o deplasare laterală opțională și o funcție de ridicare/coborâre
pentru depășirea obstacolelor.
Oferta noastră începe cu consultarea în construcția mărfii și
se extinde până la stabilirea planificării și optimizarea exactă a
transportului.
Practic, noi ne ocupăm de asemenea, de toate procedurile
de autorizare, de planificare, de organizare și de executare a
transportului. Dacă este necesar, vom planifica și implementa de asemenea, transbordarea între modurile de transport
pe calea ferată, calea rutieră și pe apă în toate combinațiile
posibile.
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LANSARE:
În 31.01.2011 a urmat lansarea lui „Horst
Felix“. Datorită funcționalității sale, nava
de sarcină grea este încă considerată ca
unică în apele de interior ale Europei.
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APĂ/RORO

DRUMUL CEL MAI PRIETENOS CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

La oferta completa Felbermayr de transport special este inclusă,
pe lângă căile de transport rutiere și feroviare, și cea pe apa.
Atfel completăm oferta noastră trimodală din domeniul transporturilor speciale și grele.
În legătură și în colaborare cu modul de transport pe apă cu ajutorul echipamentului de mare capacitate special de transport rutier
și feroviar, realizăm soluții economice RoRo (din limba engleză
roll on, roll off) amărfurilor de cele mai mari greutăți și dimensiuni de transport. Locurile de încărcare și de descărcare nu sunt
legate astfel în mod obligatoriu de locația porturilor existente.

Datorită navelor noastre de împingere și de transport speciale
și utilizarea de rampe mobile Ro-Ro, descărcarea se poate face
la un loc liber pe râu, mai apropiat de poziția de acostare. Preluăm cu drag aranjarea și recultivarea drumurilor de acces posibile
necesare.
În țările mai îndepărtate, mărfurile grele sunt aduse către țara de
destinație în cooperare cu companiile internaționale de transport
maritim cu nave de marfă oceanice. Odată ajunși acolo, stă încă o
dată la dispoziție toată logistica de transport special Felbermayr,
iar transbordarea la transportul feroviar sau rutier poate începe.
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OPERAŢIUNI PORTUARE

TERMINALE DE MĂRFURI GRELE PENTRU TRAFICUL COMBINAT

Cu terminalele noastre de mărfuri grele în Linz (A) și în portul vienez Alberner, precum și în Krefeld (D), Dunărea și Rinul sunt integrate pe deplin în logistica noastră de transport
drept căile navigabile interioare cele mai importante din Europa. În plus față de ruta de trafic pe apă, toate cele trei locații
au acces la cale ferată și la șosele.
În Linz, bazinul portuar cu o lungime de peste o sută de metri
şi o lăţime de 17 metri preia şi cele mai mari nave de mare
tonaj utilizate pe Dunăre. Pentru transbordare, sunt puse la
dispoziţie două macarale portal cu capacităţi portante de 400
şi de 200 de tone. Astfel, prin combinarea celor două, pot fi
manipulate sarcini de până la 600 de tone.
De asemenea, terminalul de încărcare de mărfuri grele din
portul Alberner din Viena (A) se prezintă în mod multimodal
cu o suprafață de manipulare, respectiv de depozitare, de
aproximativ 4.000 de metri pătrați. Instalația permite transbordarea mărfurilor grele de până la 450 de tone.

În calitate de operator al portului Krefeld, suntem prezenţi şi
pe Rin ca prestatori de servicii complete în ceea ce priveşte transportul, transbordarea şi depozitarea. Datorită suprafeţelor de depozitare şi de manipulare de 40.000 de metri
pătraţi, precum şi datorită capacităţii de transbordare de 500
de tone, clienţii noştri beneficiază de flexibilitate maximă şi
garanţia efectuării unor operaţii logistice adecvate din punct
de vedere ecologic şi economic.
În continuare Felbermayr și filiala Haeger & Schmidt sunt
participanți la operatorul belgian de terminal PSA Breakbulk.
Aceasta implică și exploatarea unui port de 15 hectare la
Churchill-Dock South în portul Anvers. Împreună cu PSA și
H&S este prezentat Felbermayr acolo cu un concept pentru
un ecosistem de transport de bunuri agabaritice pentru
proiecte, cu un centru logistic și soluții pentru transportul de
bunuri agabaritice pentru proiecte.
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DEPOZITARE

FIE ESTE VORBA DESPRE SUPRAFEŢE ÎN AER LIBER SAU DESPRE HALE PROTEJATE,
DISPUNEM ÎNTOTDEAUNA DE SPAŢIUL DE DEPOZITARE NECESAR

Serviciile logistice individuale necesită posibilităţi de depozitare
flexibile. Multe dintre locaţiile noastre dispun de suprafeţe în aer
liber, acoperişuri suspendate şi hale corespunzătoare.
În portul pentru mărfuri grele Felbermayr din Linz la Dunăre, stau
la dispoziție mai mult de 240.000 de metri pătrați de suprafață
cu circa 58.000 de metri pătrați de hale. Desigur, dispunem de
asemenea, de echipamente de înaltă performanță pentru introducerea corespunzătoare a mărfurilor grele în depozitul dumneavoastră intermediar. Pentru scopuri de montare, depozitul dispune de macarale de hală cu capacitate de ridicare de până la 350

de tone. Acestea sunt deci condiții ideale pentru depozitarea și
fabricarea componentelor industriale.
La fel ca în Linz, şi portul pentru mărfuri de mare tonaj din Krefeld
de pe Rin dispune de legături şi posibilităţi de transbordare între
modurile de transport pe calea ferată, pe cale rutieră şi pe apă.
De asemenea, sunt puse la dispoziţie o hală de depozitare şi una
de montaj de 4.000 de metri pătraţi, macaralele având o capacitate de 400 de tone. În completare, în Krefeld există şi posibilitatea de confecţionare a ambalajelor industriale şi sunt disponibile
instalaţii cu macarale pentru transbordarea materialelor în vrac.
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ECHIPAMENTE DE RIDICARE

ÎNCHIRIERE MACARALE

LUPTA ÎMPOTRIVA GRAVITAȚIEI

În plus față de operațiunile de rutină, apar adesea sarcini neconvenționale, care fac munca de zi cu zi mai interesantă. Acest lucru
duce la soluții care pot fi realizate în condiții de siguranță numai
cu un nivel ridicat de cunoștiințe tehnice și tehnologie modernă.
Colaboratorii noștrii sunt specialiști vechi în lupta împotriva gravitației. Aceștia gândesc cu orientare spre detalii și astfel obțin
rezultate impresionante. Pentru ei este importantă interacțiunea
dintre parametrii masă, ieșire și înălțime. Domeniul de închirieri
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macarale dispune de o flotă de mai mult de 500 de macarale
cu șenile și mobile cu înălțimi de circa 200 de metri și cu capacități de ridicare de până la 1.000 de tone. Noi oferim cel mai
ridicat nivel de flexibilitate în funcție de timp și mobilitate prin
intermediul macaralelor noastre mobile. Ajungem la locurile de
acțiune din afara șoselelor consolidate cu ajutorul macaralelor
de teren. Accesoriile coordonate perfect, cum ar fi șenilele de
doi metri lățime, nacelele de lucru și sistemele de suport opționale ne extind posibilitățile de aplicare.
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ECHIPAMENTE DE RIDICARE

PLATFORMA DE LUCRU CEA
MAI ÎNALTĂ DIN LUME
Cu „F-103 LTK“ pot fi atinse
înălțimi de până la 103 metri.
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ÎNCHIRIERI DE PLATFORME
DE LUCRU ŞI STIVUITOARE

TEHNOLOGIE PENTRU ACCESUL LA ÎNĂLŢIME,
ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Ori de câte ori este nevoie de muncă umană la mare altitudine și unde mărfurile trebuie să fie mutate pe distanță scurtă,
dispunem de o soluție sigură prin platforme de lucru și motostivuitoare. În plus față de aceasta, minimacaralele noastre pe
șenile sunt un ajutor eficient în ridicări în locuri greu accesibile.
Șenilele de cauciuc si lanturile albe de utilizare opțională fac din

minimacarale un instrument de lucru indispensabil chiar și pe
soluri sensibile. Cu un program de închiriere de mai mult de
3.200 de utilaje, avem soluția potrivită pentru fiecare sarcină.
Vă susținem cu drag, fie pentru muncă de fațadă, renovare de
construcții sau de poduri, revizii în alimentarea cu energie electrică sau de comunicare, lucrări de vopsire sau de asamblare.
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ECHIPAMENTE DE RIDICARE
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MONTAJE GRELE
ŞI INTRODUCEREA ÎN HALE

SERVICII COMPLETE, PÂNĂ LA INSTALAREA PE FUNDAŢIE

Cu noi, transportul de mărfuri grele nu se încheie la punctul de
descărcare. De-abia cu manipularea de mărfuri grele perfectă,
transportul special devine o performanță full-service orientată
către client. Iar aceasta începe prin consultare individuală și
prin planificare.
Echipele noastre calificate facilitează o demontare și o montare
sigură a celor mai grele mărfuri. La aceasta se numără printre
altele și reactoare și containere precum și coloane pentru

industrie. Dar și în raport cu punerea pe fundație a componentelor de centrale electrice dispunem de o experiență de zeci
de ani.
Condiția necesară însă pentru aceasta este și utilizarea echipamentului tehnic de înaltă valoare corespunzător. În plus față de
macaralele de înaltă performanță, oferim și toate tipurile de echipamente hidraulice de ridicare, cum ar fi catarge, cricuri de liță,
platforme de ridicare (Turtle) și piste de deplasare și perne de aer.
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PROIECTE
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PROIECTE

TEHNOLOGIE DE TRANSPORT ŞI DE RIDICARE, COORDONATĂ
PENTRU BLOCURI DEOSEBIT DE GRELE

Pentru mărfuri deosebit de grele precum coloanele, reactoarele
pentru petrochimie şi pentru alte structuri gigante din beton, departamentul nostru de proiectare lansează cea mai performantă
tehnologi de transport şi de ridicare. Astfel de proiecte sunt precedate adesea de studii - care se extind pe durata câtorva luni
- privind transporturile şi tehnologia de ridicare. În acest proces
este stabilită interacţiunea cea mai favorabilă din punct de vedere economic şi ecologic dintre transporturile feroviare, rutiere şi
navale şi sunt coordonate tehnologiile de ridicare.

Pentru marea finală, după transporturile grele impresionante,
sunt utilizate adesea utilaje de ridicare. Astfel de exemplu, o
macara cu șenile cu o greutate maximă de ridicare de 1.000
de tone sau unități de towerlift cu cricuri pe liță și utilaje de
ridicare.
Toate aceste proiecte, deşi diferite, au totuşi un aspect în
comun – ele redefinesc limitele imposibilului.
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ENGINEERED SOLUTIONS

O macara care cântărește 300 de tone, cu o înălțime
de 18 metri, a fost transportată cu ajutorul a două
SPMT (transportor modular cu propulsie proprie) cu
câte douăsprezece linii mediane și un Powerpack ca
sistem de acționare la noul „loc de muncă” situat la
700 de metri.

ENGINEERED SOLUTIONS

UTILIZAREA INDIVIDUALĂ A ECHIPAMENTELOR PENTRU SARCINI GRELE

Divizia Felbermayr Engineered Solutions dezvoltă soluții
tehnice inovatoare pentru industria de construcții, construcții
de instalații petrochimice, proiecte onshore și offshore și pentru multe alte domenii de afaceri. Cu echipamentul nostru mo-

dern facem imposibilul posibil. Engineering este premisa pentru soluții tehnice optimizate din punct de vedere a costurilor în
divizia de sarcină grea.

TEHNOLOGIE DE RIDICAT ȘI DE TRANSPORT PENTRU FIECARE PROIECT
Însă dintr-o utilizare eficientă a echipamentului de sarcină
grea face parte și personal experimentat și cel mai bine școlarizat. În Heavylift-Engineering nu există frecvent procese
de montaj recurente cu procese de instalare standardizate
– și suntem specializați tocmai pe această flexibilitate. În
combinație cu Enginnering de proiect fundamentată pentru
sarcina grea rezolvăm fiecare problemă individual. Premisele pentru aceasta sunt cunoștințe din statică, mecatronică, electricitate și electronică. Echipate în acest mod, de
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exemplu, sunt posibile și instalații complete și recuperări
complicate folosind echipamente de ridicare și transport.
Prioritate maximă au, desigur, măsurile individuale HSQE
pentru a proteja sănătatea tuturor angajaților implicați și a
mediului. Aceasta include, de asemenea, un management
al calității fără compromisuri, cu scopul de a prioritiza comanda în cel mai bun mod posibil, protejând în același timp
mediul.

Către video

O punte care cântărește 750 de tone a fost
transportată pe două SPMT cuplate în paralel,
de la locul de montare, la poziția sa finală.
Către video
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ÎNTREPRINDERI FIICE

30

MUTAREA OBIECTELOR
MARI ÎN SIGURANȚĂ

CU SIGURANȚĂ LA DESTINAȚIE
CU AJUTORUL TEHNICII DE RIDICARE ȘI DE TRANSPORT

Suntem un partener internațional și eficient pentru soluții în
domeniul de mărfuri grele. Gama noastra de servicii include
transporturi Internationale grele si speciale, logistică de asamblare, precum și închiriere de macarale mobile, platforme de
lucru și stivuitoare.
Noi le oferim contractorilor noștri întreaga executare a proiectelor la cel mai înalt nivel de calitate dintr-un singur loc. Pentru

că suntem o întreprindere certificată, cu peste 40 de ani de
experiență, clienții noștri primesc know-how-ul tehnic necesar,
precum și soluții inovatoare în toate domeniile.
Angajații noștri din Liechtenstein și Ungaria se străduiesc în
mod constant să mulțumească clienții noștri, prin atenție individuală, planificare detaliată și o prelucrare corespunzătoare și
în timp util.
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ÎNTREPRINDERI FIICE

TRANSPORTURI DE MAŞINI
DE LA WIMMER

DEMONTAREA ȘI REMONTAREA INSTALAȚIILOR INDUSTRIALE

Din regiunea Sulzemoos din Bavaria Superioară, filiala
Felbermayr Wimmer Maschinentransporte, împreună cu
cele patru amplasamente, deservește cerințele clienților
din întreaga lume. Compania este specializată predominant
pentru depozitarea și montajul instalațiilor industriale
foarte complexe. În completare se oferă și transporturi
speciale și grele, precum și închirierea de macara. O echipă
de specialiști competenți și școlarizați garantează astfel
pachete de serviciu complet individuale pentru industrie
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mare, precum și construcțiile de mașini și instalații. Mai mult
de atât amplasamentul plasat direct la A8 din Sulzemoos din
Bavaria (D) dispune și de un depozit de mărfuri grele cu o
suprafață a halei de 6.500 metri pătrați și o suprafață liberă
de aproximativ 10.000 metri pătrați. Completat de mai multe
macarale pentru hale pot fi ridicate sarcini de până la 250
tone. Înălțimea maximă a cârligului este de 11,5 metri și
oferă astfel suficient spațiu – chiar și pentru componente
industriale mari și bunuri.

www.wimmer-maschinentransporte.de
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ÎNTREPRINDERI FIICE

HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS
PE DRUM ÎN EUROPA ÎN MOD TRIMDODAL

Grupul Haeger & Schmidt oferă un portofoliu cuprinzător de
logistică cu firmele Haeger & Schmidt Logistics GmbH, HSW
Logistics GmbH, Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV (Anvers), Euro Terminal Kehl GmbH Sp.z o.o (Stettin).
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Competențele de bază ale grupului cuprind Inland Navigation,
Projects, Intermodal, Port Logistics, Short Sea und Shipping &
Forwarding. Peste 200 de colaboratoare și colaboratori contribuie la oferta de servicii cu orientare consecventă către client,
încă din anul 1887. Începând cu anul 2013, grupul face parte
din întreprinderea familială Felbermayr.

www.haegerundschmidt.com
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ÎNTREPRINDERI FIICE

www.best-logistics.com
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BEST LOGISTICS

TRANSPORT DE BUNURI AGABARITICE PENTRU PROIECTE PE APĂ ȘI PE USCAT

Compania Best Logistics, fondată în Polonia în anul 2000,
se concentrează în primul rând pe transporturi de bunuri
agabaritice pentru proiecte pe apă și pe uscat în Polonia.
Până în prezent, compania a transportat aproximativ 700 de
mărfuri supradimensionate cu o greutate totală de aproximativ
20.000 de tone. Astfel Best Logistics s-a impus ca o interfață

între partenerii de afaceri din Polonia și Europa de Vest. În
plus, compania, care este deținută în proporție de 80% de
Felbermayr, este, de asemenea, un furnizor de soluții de
transport de bunuri agabaritice pentru proiecte, precum și
servicii pentru sarcini grele și de instalare cu servicii de înaltă
calitate în Europa Centrală și de Vest.
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LOCAŢII

Hamburg
Szczecin

Bremen
Rotterdam
Antwerpen

Spremberg
Schipkau

Wesel

Duisburg

Poznan

Lauta
Kamenz

Giesen

Markersdorf
Salzmünde
Bautzen
Dresden
Goslar
Leipzig
Erlenbach
Prag
Andernach
Nürnberg

Krefeld

Thionville

Strassbourg
Kehl
Weil am Rhein

Hengersberg
Vilshofen
Sulzemoos

Brünn

Zilina

Bratislava

Zvolen

Košice

Kramatorsk

Burghausen
24 x in
AUSTRIA

Mägenwil

Budapest

Vaduz

Venedig

Timisoara

Zagreb

Jelah

Belgrad

Sibiu

Craiova

Bukarest

Haskovo

www.felbermayr.cc/ro/companie/locatii

Locaţii
Felbermayr Holding GmbH este organizația mamă pentru für 29 de întreprinderi fiice operative, ale
căror puncte principale de activitate se află în principal în domeniul tehnicii de transport și de ridicare,
dar și în domeniile construcțiilor la înălțime, la adâncime și speciale. Cu 77 de locații în 19 țări, grupul
de firme Felbermayr este reprezentat la nivel european, oferta de produse - mai ales în domeniul
transporturilor - este distribuită cu succes și la nivel mondial. Realizarea soluțiilor complete concepute
până în cel mai mic detaliu se numără printre punctele forte ale firmei.
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CONSTRUCŢII

CONSTRUCŢII CIVILE
ŞI INDUSTRIALE

ACȚIUNE DE SUCCES ÎN CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE,
COMERCIALE ȘI REZIDENȚIALE

Fie că sunt construcții industriale, de afaceri, comerciale sau
rezidențiale, Felbermayr îndeplinește cele mai dificile cerințe
la cea mai înaltă calitate, cu ajutorul colaboratorilor noștri specializați . Pentru ciienții noștrii aceasta înseamnă o desfășurare
specifică de proiect și de încredere, de la planificare la finalizare. Și aceasta cu includerea tuturor tipurilor de construcții posi-

bile și a a materialelor în construcțiile la înălțime. În plus, pentru noi este importantă punerea în aplicare în sensul de „State
of the Art“ din punct de vedere ecologic și tehnic. Aceasta
garantează durabilitatea obiectelor pentru multe generații. Noi
suntem un partener calificat - pentru servicii parțiale dar și ca
întreprinzător general.
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CONSTRUCŢII

CONSTRUCŢII SUBTERANE

FUNDAMENTAL MAI BINE CU FELBERMAYR

Gama de servicii din domeniul construcțiilor la adâncime
cuprinde servicii de construcție multilateral diversificate. Acestea includ terasamente de toate tipurile, cum ar fi
construcția de excavare în fiecare dimensiune, construcții de baraje și canale de excavare, profilare la sol, rambliere de construcții și dragare, construirea de ziduri de piatră și apărări de maluri, producția de instalații exterioare,
precum și lucrări de drenare și de canalizare și de poduri.

CONSTRUCȚII CENTRALĂ ENERGETICĂ
Lucrările de construcție ale noii construcții
de înlocuire a centralei energetice Traunleiten din Wels au durat doi ani. La începutul
anului 2020, centrala energetică construită
de Felbermayr-Inginerie construcții subterane va intra în funcțiune și va produce anual
90 de gigawați-oră de energie electrică ecologică.

În plus, avem următoarele calificări în construcții:
Construcții de inginerie la adâncime
Construcție de șosele
Eliberarea terenului de construcții
Restaurare de conducte
Lucrări de amenajare
Lucrări de pavare și pietriș natural

Către video
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CONSTRUCŢII

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE
DE LA SĂPĂTURI HIDROTEHNICE LA CONSOLIDAREA ALBIEI

Ingineria hidrotehnică este unul dintre cele mai importante
domeniile de activitate pe plan internațional al întreprinderii
familiale Felbermayr. Până în prezent, acest domeniu care
se extinde rapid, a crescut la aproximativ 140 echipamente
plutitoare și numeroase vase de împingere Astfel poate fi
prelucrat aproape întregul sistem european de ape navigabile interioare.

obișnuite de mărfuri și măsuri pentru menținerea rutelor. Dar și închirierea echipamentelor plutitoare aparține
acestui domeniu comercial care se extinde rapid. Prin
aceasta clienții Felbermayr beneficiază, de asemenea,
de pe urma mai multor sinergii cu alte domenii ale construcțiilor Felbermayr și al domeniului de transport și de
tehnică de ridicare.

Gama de oferte include de la dragare clasică la lucrări de
foraj sau de montare de piloni, precum și dragare plană
și lucrări de căptușire a malului pentru a consolida albia
râului. În plus, pot fi realizate de exemplu și transporturi

În mai 2022 Felbermayr a preluat pachetul majoritar al grupului de companii bavarez bine stabilit Domarin. Asta înseamnă că au fost adăugate încă aproximativ 50 de unități
plutitoare, precum și un șantier naval.
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CONSTRUCŢII

CONSTRUCŢII
SUBTERANE SPECIALE

SPECIALIȘTII ÎN CONSTRUCȚII DINTRE CER ȘI PĂMÂNT

În calitate de întreprindere familială austriacă în mijlocul Alpilor europeni, suntem familiarizați de multe ori cu problemele
dificile de construcție în teren - chiar și alpin. Odată cu înființarea departamentului de lucrări speciale la adâncime Felbermayr, numit pe scurt FST, ne-am adaptat la nevoile clienților
noștri. Nu există aproape nimic ce nu putem realiza: fie că
este vorba despre asigurarea stâncilor, prin montarea unor
puncte de ancorare sau cu ajutorul betonului injectabil, sau

despre instalații de protecție împotriva avalanșelor sau trasee
de cățărare, injecții sau consolidări.
Colaboratorii FST sunt specialiști cu experiență în construcții
în desfășurarea celor mai dificile acțiuni. Noi ne vedem ca
și parteneri pentru domeniile de frontieră, fie în zone urbane
sau în zone alpine.
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BAU
CONSTRUCŢII

MEDIU ÎNCONJURĂTOR
ȘI RESURSE

PARTENERUL DVS. EXTREM DE PERFORMAT PENTRU ECONOMIE
CIRCULARĂ ȘI SERVICII DE SPRIJIN PENTRU CONSTRUCȚII

Serviciile Felbermayr din domeniul mediului înconjurător
și al resurselor sunt prezentate ca departamente independente cu o bază tehnică și cunoștințe specialitate.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

În ceea ce privește gestionarea deşeurilor, suntem specializați printre altele pe logistică și eliminarea ca deșeu a
resturilor de materiale de construcții, cum ar fi deșeurile
textile și industriale și valorificarea materiilor prime secundare. Fiind o companie care oferă servicii de consultanță, elaborăm și concepte individuale de eliminare și gestionare a deșeurilor.

TEHNOLOGIE DE ASPIRARE

Utilizarea dragei aspiratoare în departamentul tehnologiei
de aspirare Permite înlăturarea rapidă și individuală a materialelor solide și sub formă de pulberi. Exemplele în acest
sens sunt aspirarea pietrișului de pe acoperișuri plate, precum și înlăturarea molozului sau a așchiilor. Însă și pozarea
conductelor în sol aparține gamei variate de utilizări a dragei aspiratoare.

RECICLAREA MATERIALELOR
DE CONSTRUCŢII

La Felbermayr, economia circulară este foarte importantă și în
ceea ce privește sustenabilitatea – pentru a menține consumul
de resurse cât mai scăzut posibil, Felbermayr reciclează orice
deșeu care este produs. Printre altele, sunt pregătite resturi de
asfalt și materiale de construcții, cum ar fi de exemplu demolarea țiglei și a betonului.

KIESWELT/DEPOZIT DE DEȘEURI

Pentru demolarea și distribuirea pietrișului și a prundișului,
operăm mai multe centre de producție. Cel mai înalt grad de
protecție a naturii este asigurat printre altele și printr-o conexiune feroviară directă . Și la operarea depozitului nostru
de deșeuri, este esențială protecția mediului înconjurător. În
acest spațiu de depozitare a resturilor de materiale de construcții, deșeurile nereciclabile, precum asfaltul, materiale cu
ciment fibros și beton, precum și materialele excavate, sunt
eliminate în mod ecologic.

FORSTSERVICE

Utilizarea sensibilă a resurselor mediului înconjurător este
o parte esențială a modului de gândire și acțiune al departamentului nostru Forstservice. Angajații noștri dispun de
abilități mecanice și cunoștințe de specialitate în sensul
aspectelor care țin de natură.
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