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MEGAPUTERNIC
RidicaRea unei instalaţii oFFshoRe 
de eneRgie eoliană

MĂREŢ:
ŞANTIER dE CENTRAlĂ 
ENERGETICĂ PE RâUl MURMUR

ÎN MIJlOCUl URBEI
obiective de biRouRi şi Rezidenţiale 
Ridicate în centRul oRaşului

COlOSAl
ReactoR de 380 tone mutat în linz
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Stimată cititoare, stimate cititor!

componentele industriale pentru transport 
devin mai mari şi mai grele. Pe de altă parte, 
în paralel, eficacitatea reţelei stradale sca-
de, din cauza capacităţii reduse de încărcare 
a podurilor şi a străzilor neîncăpătoare. se 
impun noi drumuri.

nu este de mirare că transportul pe apă ca-
pătă o importanţă din ce în ce mai mare. to-
tuşi, acest lucru nu a ajuns încă la factorii de 
decizie. acesta este, de exemplu, şi cazul ex-
pansiunii solicitate de mai multe decenii a Du-
nării între straubing şi Vilshofen, care rămâne 
încă la stadiul de deziderat. este o mare lipsă 
de înţelegere în economie, deoarece soluţia 
moderată convenită la final nu va aduce decât 
rezultate modeste. astfel, vaselor le va lipsi şi 
pe viitor frecvent proverbiala „palmă de apă 
sub chilă“. aceasta pune şi mai multă presiu-
ne pe bugetul deja epuizat al expertului logis-

tic. totuşi, rămânem optimişti şi încrezători în 
puterea de înţelegere a clasei politice. 
 
cu speranţa în soluţii practice, în prezent se 
impun noi standarde odată cu construirea 
unei hale pentru mărfuri grele în portul krefeld 
de pe rin. aceasta se impune printr-o capa-
citate de ridicare cu macaraua de 400  tone 
şi prin suprafaţa de depozitare şi montaj 
de 4.000 metri pătraţi. alte puncte forte ale 
acestei unităţi care dispune şi de o conexiu-
ne feroviară sunt o suprafaţă de depozitare în 
aer liber de 40.000 metri pătraţi, precum şi 
500 tone capacitate de transbordare pe chei. 
astfel, putem îndeplini mai bine cerinţele ex-
peditorilor în regiunea metropolitană rin-ruhr. 
În plus, lucrăm şi în portul albern din Viena la o 
suprafaţă mare de 5.000 metri pătraţi pentru 
transbordarea şi depozitarea componentelor 
încărcăturilor grele. ambele instalaţii vor fi 

date în funcţiune la începutul anului următor. 
suntem convinşi că, prin intermediul acestor 
investiţii, am făcut încă un pas esenţial în sec-
torul multimodal al sarcinilor grele şi sperăm 
că şi mediul politic va recunoaşte tendinţele 
actuale în domeniu. Şi aceasta deoarece o 
navă de ape teritoriale reprezintă încă, în com-
paraţie cu autocamioanele sau transportul fe-
roviar, cel mai avantajos mijloc de transport, 
cu cele mai reduse emisii.  

Vă dorim dumneavoastră şi familiei dum-
neavoastră un crăciun fericit, sănătate şi, 
în cazul în care aveţi nevoie – întotdeauna o 
palmă de apă sub chilă.

03  ŞTIRI
informaţii actuale referitoare la Felbermayr Holding

08  ŞANTIER dE 
AMPlOARE

ridicarea uzinei electrice de 10 megawaţi

10  ÎN IMAGINE 
reactor de 380 tone în format transversal
 

12   PIESE dE 
 MARE TONAJ 
un colos de oţel expediat într-o cursă lungă

14   MEGAPUTERNIC  
ridicarea unei instalaţii offshore de energie eoliană

  16 CONSTRUCŢII 
 dE dRUMURI
10.000 tone de asfalt pentru reabilitare de drumuri 

Cuprins
Horst Felbermayr Di Horst Felbermayr

cu salutări cordiale

Navă la orizont! 
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Reabilitarea unui tronson de autostradă
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Reactor în Linz
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ridicarea unei clădiri de birouri şi rezidenţiale
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Îi felicităm pe sărbătoriţii noştri
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ŞtiRi

ConstruCţii hidrotehniCe
„Vechiul pod“ demolat

„stary Most“, în germană „podul vechi“ 
se numeşte legătura de 450  metri lungi-
me dintre cele două maluri ale Dunării în 
bratislava. Podul a fost construit încă sub 
împăratul Franz Joseph i şi are o vechime 
de 124 ani. Întrucât podul a fost aruncat în 

aer pe timpul celui de-al 2-lea război mon-
dial în scopuri de apărare, astăzi mai sunt 
în starea originală doar cele patru pile ale 
podului. În cursul lucrărilor de reabilitare, 
departamentul de construcţii hidrotehnice 
de la Felbermayr va demola două dintre 
aceste pile. Pilele podului au fost fabrica-
te din blocuri de granit prelucrate cu mari 
eforturi şi cântăresc aproximativ 1.400 ki-

lograme. Pentru a putea revalorifica aceas-
tă cantitate de piatră, ele vor fi desfăcute 
cu atenţie, bucată cu bucată, cu un graifer 
hidraulic, vor fi numerotate şi depozitate 
pe mal până la utilizare pentru noul pod. 
Pentru aceste lucrări de însemnătate isto-
rică, se utilizează motonavele grafenau şi 
Ludwig, precum şi un şaland cu doi piloţi 
de ancorare.

interVenţie de amploare
shut down în Burghausen

„La fiecare şapte ani, oMV şi borealis rea-
lizează o aşa-numită reconfigurare generală 
a amplasamentului petrochimic administrat 
în comun în burghausen şi o modernizare 
a proceselor tehnologice de dezvoltare. În 
acest scop, într-un interval definit de timp de 
mai multe săptămâni, instalaţiile sunt oprite 

complet prin procedeul de aducere norma-
lă în stare de inactivitate. cu transpunerea 
operativă în practică a acestor măsuri de 
modernizare, sucursala Felbermayr din brau-
nau a fost însărcinată cu toate activităţile de 
transport şi cu operarea cu echipamentele de 
ridicare. În acest scop, s-au utilizat 35 de ma-
carale cu sarcini maxime admisibile de până 
la 500 tone. Însă şi numeroase platforme şi 
stivuitoare, toate de culoare azurie, din parcul 

de material rulant, au fost aduse la faţa locului 
pentru a sprijini lucrările. Pentru a putea furni-
za un număr corespunzător de utilaje, sucur-
sala braunau a fost sprijinită de amplasamen-
tele Felbermayr din Wörgl şi graz, precum 
şi din klagenfurt, Linz, salzburg, bratislava 
şi bautzen. Printre activităţile tehnice foarte 
exigente s-au numărat, printre altele, demon-
tarea şi montarea a trei capete cu flacără gre-
le de opt tone la optzeci de metri înălţime.
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Peste 1.200.000 kilometri a înregistrat 
pe tahometru un autotren de mare tonaj, 
până la ultima sa cursă din luna octom-
brie. Pentru comparaţie, această distanţă 
corespunde cu aproximativ 30 de tururi în 
jurul lumii. o realizare deosebită în acest 
caz: autovehiculul având 580 de cai pu-
tere a parcurs această distanţă fără re-
paraţii notabile. Vehiculul tractor a intrat 
în serviciu în anul 2003 la filiala de atunci 
Felbermayr reinhold Meister Wasserbau 
din Hengersberg şi a fost utilizat cu pre-
cădere pentru transportul utilajelor gre-
le de construcţii, ca de exemplu valţuri 
şi excavatoare cu lanţ. Motivele pentru 
acţiunea de lungă durată au constat, pe 
de o parte, în lucrul foarte prevăzător al 
conducătorului eduard stöckl cu utilajul 

profesionist de culoare verde. a contribu-
it însă şi faptul că „edi“ a fost cu urechea 
la fiecare sunet şi nu a lăsat să apară ni-
mic neprevăzut. Felbermayer Holding 
gmbH transmite felicitări pentru această 
acţiune de mare profesionalism.

măiestrie
1.200.000 kilometri  
fără niciun accident!

eVidenţiat
diplomă onorifică  
pentru Felbermayr  
românia 

aproximativ 100 de utilaje de culoare 
azurie erau în acţiune în primăvara trecu-
tă pentru încetarea activităţii de rutină la 
rafinăria Petrom din Ploieşti. graţie pregă-
tirilor atente, aceste lucrări au fost încu-

nunate de succes cu mult profesionalism 
şi fără niciun accident. Pentru acest lucru, 
Felbermayr a primit de curând distincţia 
cu titlul „excellent safety performance“. 
În cursul lucrărilor, complementar faţă de 
închirierea de macarale şi platforme, s-au 
executat şi numeroase transporturi cu 
piese având masa de până la 358 tone. a 
participat şi macaraua pe şenile Lr11000 
cu capacitatea de 1.000 tone.
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stalowa wola
transport şi montaj greu 
pentru centrala poloneză 
pe gaz

odată cu aducerea în locul de instalare a 
unui generator de 305 tone, precum şi cu 
montajul unei turbine de 253 tone s-a re-
alizat, după cum afirmă executantul an-

dreas Häfner de la best Logisitics, între-
prindere asociată cu Felbermayr, cea mai 
mare lucrare de montaj greu din Polonia. 
componentele au fost preluate cu aju-
torul schelei elevatoare de către echipa 
de montaj greu din Hilden în august de 
pe autovehiculul de transport şi au fost 
deplasate pe un sistem de şine lung de 
cincizeci de metri până la fundaţie. oda-

tă ajunse acolo, componentele au fost 
ridicate hidraulic peste cinci metri într-o 
operaţiune care a durat mai mult ore şi au 
fost poziţionate pe fundaţie. În continua-
re, departamentul itb de la Felbermayr a 
transportat două transformatoare având 
fiecare câte 145 tone, precum şi un ge-
nerator cu masa de 200 tone pe şantierul 
din sud-estul Poloniei. 

KreFeld
acţiune ponderată  
pentru energie eoliană

segmentele pentru 22 turnuri cu masa 
totală de 24.200 tone au fost transbor-
date din iulie până în septembrie în por-
tul Felbermayr pentru mărfuri de mare 
tonaj din krefeld (D). turnurile au fost li-
vrate cu nava de ape teritoriale în portul 
krefeld de pe rin, au fost descărcate 
cu legendarul big rocky şi aduse până 
în locul de depozitare intermediară. În 
final, segmentele având fiecare masa 
de până la 40 tone au fost transborda-
te cu macaraua mobilă pe garniturile 
de transport şi livrate „just in time“ pe 
şantierele eoliene. Pentru acest lucru, 
din iulie până în august au fost puse 
zilnic în mişcare până la optsprezece 
trailere. Şantierele eoliene se aflau la 
aproximativ 50–100 kilometri distanţă 
de portul pentru mărfuri de mare tonaj 
krefeld.
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Fix şi Finalizat
În interval de 5 săptă-
mâni au fost transportat 
363 module cu incinte de 
dimensiuni mari

Până la 34 garnituri de transport au fost fo-
losite pentru transportul a 363 de module 
cu incinte de dimensiuni mari, destinate ca-
zărmii militare din Lahnstein (D) bei koblenz. 

Modulele de birouri şi de locuit, având lun-
gimea de nouăsprezece metri şi o lăţime şi 
înălţime de 5,25 metri, respectiv 3,6 metri, 
au fost amplasate în locul de destinaţie cu o 
macara mobilă de 220 tone. Locul de plecare 
pentru transporturile speciale a fost uzina fir-
mei cadolto din cadolzburg bei nürnberg (D). 
Pentru a putea duce la bun sfârşit comanda 
de lucru în intervalul de timp solicitat, colabo-
ratorii sucursalei din nürnberg ai companiei 

Felbermayr în calitate de coordonatori au fost 
sprijiniţi operativ cu garniturile de transport ale 
amplasamentelor Felbermayr din Lauterach 
(a) şi budapesta (Hu), precum şi de către am-
plasamentele germane  Feldgeding, Detmold 
şi Hilden. transporturile au fost executate în 
interval de cinci săptămâni, începând cu fina-
lul lunii august. 32 de alte module cadolto au 
fost transportate în august spre Fürth, pentru 
asociaţia de Fotbal spVgg. greuther Fürth.

„FantastiC joB“
transport şi aducere în locul 
de instalare pentru o maşină de 
 format prin injecţie enGel

Locul de plecare solicitat de beneficiar a fost uzina 
liderului mondial de piaţă în materie de maşini de 
format prin injecţie, din st. Valentin (a). Pornind de 
acolo, maşina v-duo 1700 de 70 tone a fost trans-
portată spre coventry, în anglia. transportul pe 
distanţa de aproximativ 1.500 kilometri a fost exe-
cutat de către departamentul Felbermayr pentru 
transport rutier. În locul de destinaţie, colaboratorii 
filialei Wimmer a Felbermayr aşteptau deja încăr-
cătura high-tech cu un schelet elevator. Maşina de 
format prin injecţie a fost astfel ridicată, întoarsă 
cu 90 grade şi apoi depusă pe un sistem cu per-
nă de aer. o presiune de lucru de aproximativ opt 
bari a asigurat apoi un debit suficient sub maşină. 
componenta de 70 tone a putut fi astfel adusă şi 
depusă, să zicem aşa, pe o pernă de aer în locul 
de aşezare. De obicei, maşinile de acest tip sunt 
întoarse abia în hală, ceea ce face inutilă utilizarea 
sistemului cu pernă de aer. Deoarece hala nu era 
însă suficient de înaltă, s-a decis folosirea acestui 
procedeu. Prin utilarea cu diverse piese, Wimmer 
a reuşit să încheie cu succes montajul grosier. con-
form celor afirmate de beneficiarul engeL şi de 
clientul său, a meritat cu prisosinţă să facă apel la 
Felbermayr şi Wimmer.
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inVestiţie
o nouă instalaţie cu 
 macara în portul Kehl

Mai multe milioane de euro a investit admi-
nistraţia portuară din kehl (D) într-o nouă in-
stalaţie cu macara pentru transbordarea de 
containere şi mărfuri în cantităţi mari. Pen-
tru compania euro terminal kehl gmbH 

(etk), o filială a H&s container Line gmbH 
aparţinând Felbermayr Holding, această in-
vestiţie este o altă piatră de hotar pentru 
strategia de creştere în amplasamentul din 
kehl. noua macara a producătorului austri-
ac künz este un pod în cadre casetat cu un 
utilaj de ridicat mobil. instalaţia cu macara 
portal, echipată cu două utilaje de ridicat şi 
cu o instalaţie cu magnet, are capacitatea 

maximă de 50 tone. Pentru regimul de 
funcţionare cu containere, este utilizat un 
aşa-numit spreader ca dispozitiv de ridicare. 
Pentru mărfuri în cantităţi mari, cum sunt 
cărbunele sau îngrăşământul, este disponibil 
printre altele un graifer cu cupă de doispre-
zece metri cubi. Fierul vechi este manipulat 
cu graiferul cu dinţi şi cu discul magnetic.

heraus proVoCator
montaj greu pentru  
generatorul de 360 tone

La mijlocul lunii august a fost livrat pe cale navală 
un generator de 360 tone într-o uzină electrică bul-
gărească. Din cauza particularităţilor locale, des-
cărcarea cu o macara nu este posibilă. De aceea, 
s-a apelat la echipa de montaj greu de la Felber-
mayr. Pentru a putea realiza lucrarea, oamenii din 
Hilden (D) au încărcat 14 autocamioane cu materi-
al de montaj, masa totală fiind de 350 tone. După 
o săptămână de lucru s-a putut începe lucrarea 
efectivă. În acest scop, generatorul de 360 tone 
a fost descărcat de pe navă cu cricul hidraulic cu 
fire. Deoarece cricul hidraulic cu fire era montat 
pe un schelet rezemat pe şine, generatorul putea 
fi acum deplasat cu nouă metri. Pentru a ajunge 
pe un sol rezistent, el a fost transportat în consolă 
încă opt metri pe suporturi de 44 metri lungime 
şi apoi glisat pe o linie de manevră pe distanţa de 
30 metri. acum, acesta a putut fi ridicat cu sche-
letul elevator şi depus pe transporterul modular 
autopropulsat. În faza următoare, s-a desfăşurat 
deplasarea internă în uzină în faţa sălii maşinii 
unde, din motive de statică, a fost încărcat din 
nou cu scheletul elevator pe un vagon şi a fost 
adus pe fundaţie.

De la stânga la dreapta: Toni Vetrano (Primarul orașului Kehl), Markus Menges 
(Managing Director Badische Stahlwerke), Guido Rebstock (Director Ministerial, 
Ministerul de Finanțe și Economie), Horst Felbermayr (GF Felbermayr Holding), Wal-
ter Künz (Kranbau Künz), Heiko Brückner (GF H&S Container Line), Michael Klumpp 
(Klumpp & Müller, Kehl), Dr. Karlheinz Hillenbrand (Director portului) și Hartmut 
Scherer (șeful departamentului de căi navigabile, Guvernul Regional Freiburg)
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ConstRuCţii

şantier de amploare  
pe râul mur
departamentul pentru infrastructuri de la Felbermayr construieşte în acest moment pe râul mur din landul sti-

ria o uzină electrică de aproximativ 10 megawaţi. lucrările au început în toamna anului 2013. până la mijlocul 

 anului 2015, ele trebuie finalizate şi se va desfiinţa uzina electrică existentă, datând din anul 1925.

În creștere de putere: prin furtunul de aspirare lung de doisprezece metri,  
masele de apă sunt dirijate în apa din aval după trecerea prin turbina Kaplan.

8 Informer

Pe cele două structuri de montaj 
au fost montate ulterior turbinele 

fabricate de ANDRITZ Hydro.
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ConstRuCţii

ne încadrăm perfect în grafic“, se bu-
cură şeful de şantier bernhard  Mitis 
de la sucursala din salzburg. După 

o perioadă de construcţie de un an, în 
septembrie 2014 s-au extras aproxima-
tiv 120.000  metri cubi de material pentru 
groapa de fundaţie adâncă de 20 metri, iar 
sala maşinilor, precum şi stăvilarul au fost 
finalizate în mare măsură. Pentru lucrări-
le aferente de construcţie cu beton, s-au 
prelucrat aproximativ 25.000 metri cubi de 
beton turnat la faţa locului. „această valoa-
re corespunde unui volum de aproximativ 
3.100 autobetoniere“, relatează Mitis ofe-
rind astfel o imagine a cantităţii aproape de 
neînchipuit. 

Îngrădirea gropii de fundaţie

Deoarece lucrările de construcţii au loc într-o 
groapă de fundaţie uscată, însă la aproxima-
tiv doisprezece metri sub nivelul apei râului 
Mur, o îngrădire atentă a gropii de fundaţie 
era o condiţie indispensabilă pentru progre-
sul neîntrerupt al construcţiei. „acest lucru 
a fost asigurat cu pereţi din palplanşe şi pe-
reţi înguşti, precum şi cu un perete ancorat 
cu pilot forat“, povesteşte Mitis despre în-

ceperea lucrărilor de construcţii. ca urmare, 
a fost împiedicată pătrunderea apei freatice 
în groapa de fundaţie. o putere de pompare 
de aproximativ zece litri pe secundă ar fi cu 
totul suficientă, după aprecierile şefului de 
şantier, pentru a dirija apa freatică infiltrată 
către râul Mur.

progres rapid al construcţiei

La finalul lunii august, sala maşinilor, precum 
şi cele trei baraje erau în mare proporţie fina-
lizate. acum producătorul turbinelor andritz 
şi compania de construcţii hidrotehnice din 
oţel künz puteau începe lucrările pregăti-
toare pentru montajul celor două turbine, 
precum şi montarea clapetelor barajului. 
Părţi din componentele metalice au fost, 
de altfel, premontate în hala de depozitare 
şi montaj a sucursalei Felbermayr din graz, 
iar apoi transportate şi aşezate cu trailere pe 
şantier. Montarea turbinelor urmează să se 
desfăşoare la începutul anului 2015. „În pa-
ralel se vor realiza pereţii de aripă şi zidurile 
de mal, precum şi construcţii ajutătoare pen-
tru urcarea peştilor spre izvor“, explică Mitis 
ambiţiosul grafic. aproximativ în acelaşi in-
terval de timp, râul Mur va fi redirijat şi apa 

va curge pentru prima dată prin baraje cu 
aproximativ 110 metri cubi pe secundă. Însă 
sala maşinilor rămâne încă izolată până la 
încheierea construcţiei hidrotehnice din oţel 
şi finalizarea componentelor electrice. „În 
final vom mai executa profilarea terenului 
şi măsurile ecologice generale însoţitoare“, 
încheie Mitis. Până la declanşarea primului 
curent, vor mai trece câteva luni. La mijlocul 
anului 2015 va sosi însă momentul – atunci, 
rotaţia a două turbine kaplan va genera o pu-
tere de aproape zece megawaţi. cu cantita-
tea generată de curent, se va putea asigura 
necesarul anual de energie electrică pentru 
aproximativ 16.000 de gospodării 

Pentru punerea în mișcare a peste 
300.000 metri cubi de material, s-a utilizat 
printre altele un excavator de 87 tone.Fo
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Încă din anii 80, existau proiecte pentru construc-
ţia unei uzine electrice noi la Rothleiten. Odată cu 
preluarea terenului de către FEL  (Frohnleiten Energie- 
& Liegenschaftsverwaltung GmbH), s-a renunţat la 
vechile proiecte și uzina electrică a fost realizată cu 
putere crescută, de la valoarea planificată iniţial de 
6,5 megawaţi la valoarea de 9,9.
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CONSTRUIT PE APĂ: 
Portul Felbermayr pentru mărfuri de mare 

tonaj din Linz este un paradis pentru piese 

de mare tonaj. Cel mai bun exemplu în 

acest sens îi reprezintă acest reactor de 

380 tone pentru producerea de îngrășă-

minte cu azot. 
                           (Raport la pagina 12).
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tRanspoRt

ransporturile navale sunt adesea o alternativă mai economică 
faţă de drumurile publice. În cazul acestui reactor cu lungimea 
de peste 27 metri și lăţimea de aproximativ patru metri, trans-
portul pe drumuri publice nu ar fi avut perspective de realizare.
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Fragmente grele
reactorul transbordat la mijlocul lunii septembrie în portul Felbermayr pentru mărfuri de mare tonaj cântărea 

380 tone. Colosul din oţel a fost construit tot în linz. şi anume, de către producătorul de schimbătoare de căldură 

de înaltă presiune şi reactoare, cu activitate pe plan mondial, schoeller-Bleckmann nitec Gmbh (sBn).

tul spre anvers a fost însoţit de încă două 
componente cu masa de aproximativ 130 şi 
240 tone. graţie planificării optime, nava a 
putut pleca în larg în aceeaşi zi. „transpor-
tul de nouă zile până în portul belgian spre 
anvers a fost realizat de filialele Felbermayr 
Haeger şi schmidt cu sediul în Duisburg“, 
adaugă steinbrecher. Destinaţia celor două 
recipiente este o uzină din texas. acolo, co-
losul high-tech din oţel este utilizat într-o in-
stalaţie pentru producerea îngrăşămintelor 
cu azot. 

A mai fost îmbarcat și un „High Pressure 
Heat Exchanger“ de 150 tone.Fo
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Cu o suprafaţă liberă de aproximativ 
220.000  metri pătraţi şi aproximativ 
56.000 metri pătraţi pentru halele de 

montaj şi depozitare, portul Felbermayr pen-
tru mărfuri de mare tonaj este aproape un pa-
radis pentru sarcini de mare greutate. Pentru 
a face posibil efectiv transportul produselor 
finale spre porturile maritime, constructorul 
de aparate sbn specializat în producerea re-
cipientelor de presiune s-a decis ca montajul 
final al aparatelor de înaltă presiune, prefabri-
cate piesă cu piesă în ternitz, să fie realizat în 
portul pentru mărfuri de mare tonaj din Linz. 
„aici, clienţii noştri au condiţii ideale pentru 
producerea unor asemenea recipiente“, afir-
mă în acest sens Jürgen  steinbrecher de la 
Felbermayr – echipamente de transport şi 
de ridicare. Pe lângă halele de fabricaţie şi de 
depozitare, căile scurte spre bazinul portuar 
cu legătură feroviară şi stradală fac parte şi 
ele dintre avantajele economice ale transbor-
dării. un argument care este confirmat de 
Johann Mitter, şef de producţie în compania 
sbn, membru al grupului austriac christof: 
„Pentru noi contează apropierea de calea na-
vigabilă cu posibilitate de transbordare“. ast-
fel, cele două reactoare cu masele de 380 

şi 150 tone au putut fi reaşezate în hala de 
fabricaţie cu macaraua din hală pe un vehicul 
autopropulsat cu 16 osii şi transportate pe un 
drum scurt spre bazinul portuar. această cur-
să a fost posibilă şi cu recipientul mare având 
lungimea şi lăţimea de 27,5 metri, respectiv 
3,93 metri, într-un interval de timp corespun-
zător de scăzut – graţie vehiculului autopro-
pulsat şi posibilităţilor sale transversale de 
comandă.

din linz spre lumea largă

În bazinul portuar sunt disponibile două ma-
carale portal cu capacitatea de ridicare de 
400 şi 200 tone. În configuraţie combinată 
a celor două utilaje, se pot manevra sarcini 
de până la 600 tone. Pentru mutarea recipi-
entului de 380 tone s-a utilizat configuraţia 
cuplată a celor două macarale. Fratele mai 
mic, având totuşi o mândreţe de capacitate 
de 150 tone, a fost transportat în faza ime-
diat următoare cu un transporter modular 
autopropulsat pe opt axe din hala de fabrica-
ţie spre bazinul portuar şi apoi a fost trans-
bordat în nava de ape teritoriale. transpor-

Graţie accesului la Dunăre, în portul Felbermayr pentru mărfuri 
de mare tonaj se construiește, să spunem așa, direct pe mare – 
hala de fabricaţie și bazinul portuar se află la o distanţă 
reciprocă de doar câteva sute de metri.
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eChipamente de RidiCaRe

mega
puternic
la începutul lunii septembrie a fost pusă 

în acţiune macaraua pe şenile lr11000 

pentru construcţia unei instalaţii de 

energie eoliană de 6,2 megawaţi. Înăl-

ţimea butucului acestei gigantice ma-

şini de colectare a energiei eoliene se 

situează la 124 metri. amplasamentul 

de montaj este centrul de teste onsho-

re pentru instalaţii offshore, aflat la ne-

uenwalde în nordul Germaniei.

14 Informer
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Încă din faza lucrărilor pregătitoare pen-
tru operaţiunea în sine din neuenwalde 
se preconiza că va fi o acţiune grandioa-

să. astfel, au fost necesare 42 transporturi 
grele pentru a transporta utilajul Lr11000 
pe şantier. Dacă greutăţile de echilibrare 
având douăsprezece tone pe fiecare uni-
tate păreau încă rezonabil de manevrat, în 
cazul celor două trenuri de rulare pe şenile 
de 120 tone a devenit limpede cu rapidita-
te dimensiunea dificultăţilor care trebuiau 
surmontate. astfel că transportul colosu-
lui high-tech din oţel a devenit el însuşi o 
provocare. „Macaraua a venit pe şantier 
direct de la o acţiune în românia“, relatea-
ză günther Wimmer de la departamentul 
de proiectare Felbermayr, explicând lanţul 
logistic: „După o deplasare preliminară pe 
drumuri publice, piesele macaralei au fost 
transbordate în constanţa pe o navă ocea-
nică şi transportate spre bremerhaven. În 
faza următoare, componentele au fost adu-
se în regim de navetă pe şantierul aflat la 
42 kilometri distanţă. Patru unităţi de trans-
port au realizat acest lucru în şase zile.“

Giganţii de mai jos

La mijlocul lunii septembrie au început lu-
crările de echipare pentru utilajul Lr11000. 
După aproximativ o săptămână, macara-
ua era pregătită de ridicare în configuraţia 
PDW3b. acest lucru corespunde unui Power 

boom de 78 metri lungime pentru creşte-
rea capacităţii de sarcină, prin utilizarea unui 
braţ Derrick de 42 metri lungime, precum 
şi a unui braţ oscilant de 66 metri lungime. 
Pentru balastare, se utilizează în această  
configuraţie 435 tone de balast flotant, 
50  tone de balast central şi 210  tone 
de balast pe suprastructura utilajului.
astfel construite, macaraua atinge o înăl-
ţime a cârligului de 138 metri. La începe-
rea lucrărilor efective de ridicare, au fost 
aşezate cele cinci turnuri din oţel cu mase 
individuale de până la 174 tone. 

a urmat partea inferioară a sălii maşinii cu 
194  tone. „aceasta nu include însă com-
ponentele tehnice cum sunt transforma-
torul, transmisia şi ansamblul transmisiei 
mecanice, care au fost montate separat, 
având valori individuale ale masei de până 
la 73  tone“, explică Wimmer. Încheierea 
provizorie a lucrărilor de ridicare a constitu-
it-o montajul unei platforme de heliport la 
aproximativ 130 metri înălţime. 

Marea finală a avut loc în decembrie cu 
montajul rotorului. În acest scop, cele trei 
palete ale rotorului, lungi de câte 74,4 me-
tri, au fost montate la sol sub formă de 
stea. În final s-a desfăşurat ridicarea 
acestei structuri grele de 175,4  tone la o 
înălţime de 124  metri. Pentru montarea 
cu precizie milimetrică a rotorului pe sala 
maşinii a fost nevoie de know-how şi de 

perfecţiune tehnică: „Dacă ne gândim că 
structura în formă de stea are diametrul de 
152 metri, ne lămurim rapid care este nive-
lul de pricepere care a fost pretins maca-
ragiului şi personalului de montaj“, afirmă 
Wimmer plin de respect şi bucurându-se 
de reuşita acţiunii.                    

Scripetele modular cu cârlig a fost dotat cu 
două seturi de role. Fiecare dintre acestea 
poate fi solicitat cu 325 tone.

Din cauza condiţiilor nesa-
tisfăcătoare ale substratului, 
a fost realizată o cale de 
rulare din elemente de lemn 
Bongossi, pe trei straturi și 
cu lungimea de 30 metri.
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reabilitare pe autostrada mühlkreis

Cu utilajele de compactare se obţin 
valorile corecte pentru spaţiile goale 
și pentru gradul de compactare. După 
finalizare, prin extragerea carotelor 
se analizează grosimea exactă a 
asfaltului, precum și aderenţa dintre 
straturile de asfalt. 

Până la 50.000 de autovehicule par-
curg zilnic autostrada a7 Mühlkreis 
din  austria superioară. Formarea de 

făgaşe, de fisuri şi semnele generale de în-
vechire erau urmarea unei folosinţe foarte 
îndelungate, pe durata multor ani. La înce-
putul lunii iunie, departamentul construcţii 
de drumuri de la Felbermayr – infrastruc-
turi a lansat măsuri ample de reabilitare din 
însărcinarea operatorului austriac de auto-
străzi asFinag. „Pentru a putea executa 
lucrările pe ambele sensuri, traficul a fost 
deviat alternant“, explică şeful de şantier 
gerald kastler de la Felbermayr.

producător de mixturi asfaltice  
activ la turaţie maximă

reabilitarea tronsonului de drum dintre 
 Dornach şi treffling a început cu frezarea 
îmbrăcămintei existente a drumului. „Din 
cauza solicitării deosebite, pe o bandă de 
carosabil a trebui înlocuit şi stratul-suport“, 
precizează kastler şi adaugă că şantierul a 
cuprins cam 90.000 metri pătraţi. această 
cifră corespunde unei suprafeţe de apro-
ximativ 13  terenuri de fotbal. asfaltul a 
fost fabricat în uzina de mixturi asfaltice 
proprie a companiei  Felbermayr. În insta-
laţia din Haag am Hausruck se produc zil-
nic, dacă este necesar, până la 2.000 tone 
de mixtură. Pot fi produse aproximativ 
100  tipuri de mixturi diferite, de diverse 
compoziţii granulare şi clase de solicitare. 
este posibilă însă şi reciclarea asfaltului 

dezmembrat. Pentru înlocuirea îmbrăcă-
mintei de drum, a fost necesară una nouă 
cu capacitate de rezistenţă şi de reducere 
a zgomotului. aceste cerinţe au fost în-
deplinite într-un mod deosebit cu asfaltul 
splittmastix. „acest asfalt are o granulaţie 
aspră şi cu pori deschişi şi este modificat 
cu polimeri. Lucru care face din el o îmbră-
căminte de drum deosebit de rezistentă şi 
cu capacitate de reducere a zgomotului“, 
explică kastler avantajele materialului uti-
lizat. transportul până la şantierul aflat la 
aproximativ 70 kilometri distanţă de staţia 
de malaxare s-a realizat cu semiremorci şi 
bene termice. Pentru aplicarea unui total 
de 10.000 tone de asfalt au acţionat con-
comitent până la trei repartizoare-finisoa-
re pe şenile şi o jumătate de duzină de 
compactoare. În completare la lucrările 
de asfaltare, a fost reabilitat şi un canal 
pe banda mediană cu o lungime de apro-
ximativ 50 metri. totodată, departamentul 
construcţii de drumuri de la Felbermayr a 
înlocuit un tub mufat din beton la o adân-
cime de 4,5 metri.Pentru a reduce cât mai 
mult posibil obstrucţionarea traficului, s-a 
lucrat frecvent pe durata nopţii. În zilele 
cu trafic intens de la sfârşiturile de săptă-
mână, lucrările au încetat complet. „Pe de 
altă parte, am lucrat din nou şi în zilele de 
la sfârşiturile de săptămână, pentru ca ob-
strucţionarea traficului să fie cât mai mică 
posibil“, spune kastler şi se bucură că lu-
crările s-au încheiat încă de la finalul lunii 
august şi autostrada a7 a putut fi astfel 
deblocată fără restricţii pentru trafic. 

Pentru a obţine o planeitate cât mai 
bună posibil a suprafeţei, s-au utili-
zat repartizoare-finisoare pe șenile.
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departamentul de infrastructuri de la Felbermayr a lansat la începutul lunii iunie măsuri ample de reabilitare pe au-

tostrada a7 mühlkreis lângă linz (a). pe o lungime de aproximativ trei kilometri, pe ambele sensuri, a fost aplicată o 

nouă îmbrăcăminte de drum şi a fost reabilitat un canal pentru scurgerea apelor de suprafaţă.
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Poziţia situată în centrul oraşului a în-
greunat enorm ridicarea obiectivului“, 
spune robert grundner, şef de şanti-

er la  Felbermayr. spre exemplu, înainte de 
începerea lucrărilor efective de construcţii, 
a fost necesară demolarea unui obiectiv 
vechi, precum şi a garajelor existente. acest 
lucru se întâmpla în septembrie 2013. nu-
mai astfel a fost posibil accesul auto spre 
şantier. Lucrările au fost executate de către 
departamentul Demolări de la Felbermayr. 

Garaj subteran pentru 270 locuri de 
parcare

Pentru realizarea unui garaj subteran pe 
două niveluri, a fost prevăzută cu subsol 
întreaga curte interioară. Pentru aceasta, 
s-au instalat în jurul suprafeţei viitorului ga-
raj subteran aproximativ 300 metri liniari de 
pereţi din palplanşe. aceasta era condiţia 
necesară pentru a putea executa lucrările 
de excavare la garajul subteran. În faza ur-
mătoare, a intrat în acţiune departamentul 
de infrastructuri speciale de la  Felbermayr. 

Misiunea sa a fost asigurarea gropii de fun-
daţie. În faza următoare de construcţie s-au 
derulat lucrările de construcţie din beton, 
pentru ridicarea dublei suprafeţe de câte 
3.500  metri pătraţi. construcţia garajului 
subteran a fost încheiată după un timp de 
construcţie de aproximativ şase luni.

macara turn rotitoare drept chiriaş 
în parcare

În aproximativ patru luni a putut fi ridicat 
primul obiectiv cu corp de clădire pe nouă 
niveluri pentru birouri şi spaţii rezidenţiale. 
„În acest scop, s-au utilizat în cea mai mare 
parte pereţi cu goluri, care au fost umpluţi 
mai târziu cu beton“, afirmă grundner. Părţi 
din aceştia au fost construite însă şi cu be-
ton turnat la faţa locului. La final, ansamblul 
va consta din 30 de locuinţe de închiriat şi 
spaţii de birouri pe aproximativ 4.500 metri 
pătraţi. În golul încă existent din construcţie, 
a fost ridicat ulterior un alt obiectiv cu şapte 
niveluri şi cu suprafaţa de aproximativ 1.500 
metri pătraţi. Particularitate: „Părţi din par-

ter, precum şi din primul etaj au trebuit să 
fie temporar degajate. În caz contrar, nu am 
mai fi avut acces cu utilajele spre şantier“, 
explică grundner şi clarifică astfel condiţiile 
cadru dificile ale provocatorului proiect. Pla-
nificare preventivă a fost însă necesară şi 
în ce priveşte materialele utilizate. Întrucât 
şi locul de depozitare era limitat, fiind astfel 
necesar ca livrările să se realizeze „just in 
time“. au existat situaţii dificil de rezolvat şi 
în luna august, când activităţile de construcţii 
civile şi industriale erau în cea mai mare par-
te încheiate şi macaraua turn rotitoare a fost 
înlăturată. Macaraua aproape că se afla în ga-
rajul subteran. În jurul turnului, plafonul a fost 
degajat pe o suprafaţă de patruzeci de metri 
pătraţi. „Prin această deschizătură a trebuit 
să scoatem catargul cu zăbrele împreună cu 
picioarele de poziţionare“, descrie situaţia 
 grundner. După lucrări cu precizie centime-
trică am reuşit să eliberăm locul de parcare. 
„suntem bucuroşi că am reuşit. Probabil că 
nu ne-am fi putut permite costurile pentru 
un loc de parcare cu chirie în garajul subte-
ran, pentru macaraua turn rotitoare“, spune 
grundner râzând pe înfundate. Fo
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ridicarea unei clădiri de 
birouri şi rezidenţiale
pe parcursul unui an, departamentul de construcţii civile şi industriale de la Felbermayr a ridicat în centrul ora-

şului linz două obiective cu suprafaţa totală de aproximativ 6.000 metri pătraţi, cuprinzând spaţii de birouri şi 

rezidenţiale. de asemenea, lucrările comandate au cuprins şi construcţia unui garaj subteran pe nouă niveluri. 

Beneficiarul acestui obiectiv ambiţios de investiţii, care a putut fi încheiat în noiembrie, a fost oÖ Versicherung.

Dank guter Koordination konnte der Rohbau zwei 
Monate früher als geplant fertiggestellt werden.
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La Felbermayr nu este nevoie de con-
trolling, aici este încă importantă ca-
litatea autentică a lucrului de mână“, 

se bucură preşedintele asociaţiei cicliste 
oÖ radsportverband, Paul resch, de pre-
zenţa noului sponsor principal.  Felbermayr 
ne-a oferit ajutorul şi în trecut, la acţiunea 
„not am rad“. astfel, de exemplu, în 2014 
când, la turul austriei, mai mult de o du-
zină de biciclete au fost furate şi era ne-
cesar un transport de completare a aces-
tora, cât mai grabnic, de la uzina simplon 
din  Vorarlberger spre tirol. Însă faptul că 
 Felbermayr a devenit acum sponsor princi-
pal îl datorăm de fapt numai unei întâmplări. 
„eram în căutarea unor noi echipamente 
de ciclism în culorile firmei noastre“, ne 
spune domnul inginer Horst  Felbermayr. Fo
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iar lui Felbermayr i-a venit în gând, din în-
tâmplare, directorul general de la rsW, 
Daniel  repitz. După o scurtă convorbire 
telefonică, i-a spus că firma Löffler ar fi cea 
mai bună alegere şi i-a menţionat în treacăt 
că rsW este în căutarea unui nou spon-
sor principal. „După un scurt timp de gân-
dire, ne-am decis să ne angajăm“, spune 
 Felbermayr, care a dovedit încă de la un tur 
de ciclism extins cu asociaţii de la rsW, că 
are în sânge nu doar benzină.

obligaţii noi

Pentru a putea da tonul şi pe viitor la echi-
pa naţională austriacă u23, repitz împre-
ună cu ceilalţi asociaţi Harald  benesch, 

thomas illenberger şi Paul resch sunt în-
totdeauna în căutare de noi talente. Pentru 
sezonul 2015, „regele de pe glockner“, 
 gregor  Mühlberger, precum şi campionul 
naţional de la berg, Felix großschartner, 
au reuşit să câştige pentru echipa rsW. 
obiectivele sunt în orice caz mai înalte 
faţă de 2014, afirmă resch încrezător: „În 
aprilie vom şti dacă ajungem la turul aus-
triei în top 10, în top 5 sau chiar în top 
3.“ important pentru asociaţi este însă 
ca fiecare om din echipă să aibă posibili-
tatea de a deveni căpitan. „are prioritate 
cel cu un angajament mai intens“, adaugă 
resch. „Pentru mine contează spiritul de 
echipă“, completează Felbermayr, care a 
soluţionat acum şi problema echipamen-
tului albastru-galben.  

„echipa Felbermayr simplon wels“ se numeşte de la finalul lunii octombrie pepiniera de talente din wels pentru ciclişti din 

categoria u23. Felbermayr preia astfel pentru următorii doi ani sponsorizarea principală pentru rsw (radsport wels Gmbh). 

tinerele talente şi profesioniştii internaţionali de succes din ciclism vor pedala în viitor sub culorile albastru şi galben.

Felbermayr aduce 
pe pistă elita ciclismului

Interes media ridicat la prezentarea companiei Felbermayr ca sponsor principal. De la stg. la dr.: Dipl. Ing. Horst Felbermayr (GF Felbermayr 
Holding GmbH) și noii veniţi: Felix Großschartner și Gregor Mühlberger, precum și Daniel Repitz (asociat Radsport Wels GmbH)
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40 ani Josef boronyak - bautrans Lau-
terach ∙ karl söllner - infrastructuri Wels 
∙ gerhard Peissl - Macarale Wels 35 ani 
Lilianna Filipowicz - administraţie Wroclaw 
30 ani klaus Holzer - reinhold Meister 
Wasserbau ∙ Petra beldovics - administra-
ţie Linz ∙ ante kajic - transporturi grele Wels 
25 ani norbert zehe - Hagn umwelttech-
nik ∙ Wolfgang Löffler - sareno ulrichsberg 
∙ georg nenad - infrastructuri Wels 20 ani 
günther teuber - Hagn umwelttechnik ∙ 
gerd sprenglewski - sarcini grele Hilden ∙ Mi-
chael Liebezeit - atelierul Hilden ∙ Franz Fis-
cher - sareno ulrichsberg ∙ roland Löfler - sa-
reno ulrichsberg ∙ siegfried nothaft - reinhold 
Meister Wasserbau ∙ thomas grabuschnigg 
- itb Lanzendorf ∙ gottfried Hrast - Macara-

le Linz ∙ Martin Humer - administraţie Wels 
∙ rene Lasthofer - Proiecte Wels ∙ günther 
Wimmer - Proiecte Wels ∙ günter Hör-
tenhuber - gestionarea deşeurilor Wels ∙ sta-
nisa Lukic - atelierul Wels ∙ günter zehetmair 
- gestionarea deşeurilor Wels ∙ alfred zehet-
ner - infrastructuri Wels ∙ reinhard girnuweit 
- transport Wimmer Maschinentransporte
15 ani torsten Friedrich - Hagn umweltte-
chnik ∙ Michael altschäffl - Hagn umweltte-
chnik ∙ Lordinne Meghaoui - sarcini grele Hil-
den ∙ Michael sievert - Portul pentru mărfuri 
grele krefeld ∙ uwe Winzen - sarcini grele 
Hilden ∙ Dirk zimmermann - sarcini grele Hil-
den ∙ adam gombar - bau-trans Lauterach ∙ 
Marcel Hubený - itb Praga ∙ Jiří kameník - itb 
Praga ∙ Manfred Wöss - sareno ulrichsberg ∙ 

Heinrich Lichtenauer - sareno ulrichsberg 
∙ Verena sonnleitner - sareno ulrichsberg 
∙ Markus Miedl - administraţie r. Meister 
Wasserbau ∙ Harald oswald bauer - atelierul 
Wels ∙ irma Haselmajer - Platforma Lanzen-
dorf ∙ katharina rohrhofer - Macarale Lan-
zendorf ∙ nikolaus ruhland - Proiecte Wels ∙ 
christian Wallner - echipamente de ridicare 
Lanzendorf ∙ thomas aufinger - Macarale 
Wörgl ∙ Ludwig ecker - Mărfuri coletate Wels 
∙ Florian ehmeier - Proiecte Wels ∙ karl eigl - 
itb Lanzendorf ∙ Heinrich Huber - infrastruc-
turi Wels ∙ Michael koller - kran Wörgl/thaur 
∙ stefan kraus - Projekte Wels ∙ stefan Lepo-
sa - Macarale Lanzendorf ∙ Hubert nimmer-
voll - Macarale Linz ∙ günter schauberger 
- transport Wimmer Maschinentransporte
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răspunsul îl găsiţi în această revistă. Dintre răs-
punsurile corecte vor fi trase la sorţi 15 premii în 
obiecte. Pentru informaţii mai detaliate, accesaţi 
www.felbermayr.cc/informer - faceţi clic aici!
Vă rugăm să ne trimiteţi răspunsul corect prin fax 
la +43 7242 695-144 sau prin e-mail informer@
felbermayr.cc. termenul de trimitere expiră la 31 
martie 2015. calea juridică este exclusă.

Premiul 1: Un LTm 1350-6.1 la scara 1:50. 
acest model este o ediţie specială limitată a producă-
torului Wsi, fabricată din aluminiu turnat sub presiune.

sărBătoriţi
mulţumiRi călduRoase angajaţiloR cu mulţi ani vechime

Concurs cu premii
Întrebare de concurs: „Ce macara Felbermayr a fost 
utilizată pentru ridicarea unei instalaţii de energie 
eoliană de 6,2 Megawaţi în Neuenwalde (D)?“

Good experiences create trust.

For several years, the Felbermayr Holding has placed its 
trust in Comtec as an innovative partner for telematics 
solutions for the purposes of order entry and the 
tracking of vehicles in the areas of construction and 
environment.
The positive experiences in these sectors have led us 
to increase the collaboration in the field of heavy load 
transportation. We are very pleased about this.

Are you also seeking customized solutions for  
your company? 
Comtec is open to your enquiries at all times. 
We look forward to talking to you.

comtec® Italia
Via Luis Zuegg 40

I-39012 Merano
 Tel. +39 0473 490 500
Fax +39 0473 490 501

office@comtec.info
www.comtec.info

Conzeption: Prinz Consulting, Foto: Felberm
ayr, iStock: Ugurhan Betin
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www.zeppelin-cat.de

years

With its new 966M XE and 972M XE, Cat exclusively presents two wheel loaders with continuously 
variable, power-split, automatic direct transmission. These vehicles provide considerably more speed 
especially in load-and-carry operations – and they save on costs too! Combining the advantages of 
hydrostatic and mechanical direct transmission, the new machines guarantee highly effi cient material 
handling without shift shock – and because the engines always work within their optimal power range, 
the 966M XE and the 972M XE usually save 25% in fuel costs.

Innovation from the leader in technology: 

100% power, 
        25% less fuel!
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