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LA DESTINAŢIE 
MUTARE ÎN NOUL SEDIU CENTRAL AL COMPANIEI FELBERMAYR
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Noul sediu central al companiei Felbermayr
Macara portal mutată cu o maşină cu 
autopropulsie

Mutare a unui copac de 22 metri înălţime

Inovaţie de la Hagn Umwelttechnik Transport greu pentru echipamente  
de stocare a energiei
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Stimate doamne şi stimați domni,

De la generații, 
pentru generații

DI Horst Felbermayr

Cu stimă,

Odată cu mutarea în noul sediu al companiei 
şi cu înfățişarea acestuia, am reuşit acum 
să facem vizibilă dezvoltarea de succes a 
companiei Felbermayr. Dar nu numai atât, 
ci şi faptul că astfel, colaborarea dintre cei 
aproximativ 700 de angajați din locație a 
devenit mult mai simplă şi economică. Un 
fapt care va contribui cu siguranță şi la o 
comunicare şi mai bună cu filialele noastre.

Aşa că sunt recunoscător că acest proiect 
de construcție - atât de măreț inițiat de 
tatăl meu - a fost implementat cu brio. În 
acest sens, aş dori să-mi exprim cea mai 
mare apreciere față de întreaga echipă 
de conducere şi față de fiecare membru 
al personalului - s-a obținut o performanță 

peste medie pe parcursul a săptămâni şi 
luni, într-o perioadă dificilă. De asemenea, 
aş dori să mulțumesc familiei mele, care, 
prin curajul ei antreprenorial, voința şi 
dorința de a investi, a făcut ca acest mare 
proiect să devină realitate. Toate acestea 
au fost posibile, nu în ultimul rând, datorită 
companiilor cu care lucrăm în parteneriat, 
uneori de zeci de ani, pe drumul comun 
spre succes.

Dar, dincolo de eforturile depuse pentru 
noul sediu, au fost realizate lucruri 
deosebite şi în activitatea operațională. 
Datorită eforturilor şi dedicării personalului 
nostru, am reuşit să obținem un succes 
extraordinar într-un an extrem de dificil. 

Și pentru acest lucru am cea mai mare 
apreciere şi un mare respect.    

Astfel, din punct de vedere economic, ne 
aflăm, de asemenea, pe un drum foarte 
bun şi putem privi cu optimism spre viitor. 
Cu o speranță firavă, plec de la premisa 
că situația în ceea ce priveşte exploziile 
de prețuri şi blocajele de aprovizionare în 
domeniul achizițiilor se vor atenua din nou.

Aşadar, vă doresc un sfârşit de vară plăcut 
şi le mulțumesc încă o dată tuturor celor 
care au contribuit la crearea noului sediu al 
companiei Felbermayr. În acest fel, au adus 
o mare contribuție la proiectul nostru - de la 
generații, pentru generații. 

De la generații, 
pentru generații
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COMPANIE  
Felbermayr premiat ca "angajator de top"

O DISTINCŢIE DE ÎNCREDERE   
Intervenţia cu macaraua de 
1.000 tone câştigă premiul 
cel mare
Revista austriacă de special interest Solid-
bau premiază anual cele mai bune compa-
nii din industrie cu premiul pentru tehnolo-
gii de construcţii. La a zecea ediţie de anul 
acesta a mult-căutatei aprecieri, premiul 
cel mare a fost câştigat de Felbermayr gra-
ţie intervenţiei cu o macara LR 11000 de 
la Liebherr în categoria acţiunilor cu maşini 
de construcţii. Maia multe despre aceas-
tă solicitantă acţiune – pentru centrala pe 
gaz şi abur Herne din Germania – aflaţi în 
această publicaţie informativă la pagina 18. 

PREMIU PENTRU EXPORT   
Felbermayr distinsă cu premiul la  
categoria transport şi trafic 

Cu premiului pentru export acordat de 
WKO, o distincţie pentru cei mai buni 
exportatori austrieci, organizat de către 
departamentul de relaţii externe al 
Camerei de Comerţ Austria, sunt premiate 
anual cele mai bune companii de export 
austriece. La acordarea din acest an a 

Compania de familie Felbermayr a fost 
câştigătoarea industriei în clasamentul 
angajatorilor realizat în cooperare de revistele 
de afaceri Trend, Statista, Kununu şi Xing. 
Și aceasta chiar în dublu sens - la categoriile 
transport şi construcții.

Pentru clasamentul celor mai buni 
angajatori din 2021, au fost evaluate peste 
1.300 de companii austriece cu cel puţin 
200 de angajaţi în 20 de industrii şi au fost 
examinate aproximativ 220.000 de opinii. 
Potrivit Trend, centrul evaluării a fost un 
sondaj amplu şi independent al angajaților 
efectuat de portalul de statistici Statista.

premiului pentru export, Felbermayr a 
câştigat al doilea loc la categoria Transport 
şi trafic. Distincţia subliniază o dată mai 
mult modul în care, printr-un angajament 
internaţional, perfecţionarea companiei 
este impulsionată, făcând astfel posibile 
succese în toată Europa. 

De la stânga la dreapta: Margarete Schramböck (ministru 
federal), Thomas Grabuschnigg (conducere sector Felber-
mayr ITB), Wolfgang Schellerer (GF Felbermayr Tehnologie 
de transport şi ridicare), Harald Mahrer (preşedinte WKO).
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TEHNOLOGIE DE MEDIU
Asigurare contra eroziunii 
albiei şi protecţie contra 
viiturilor  

După implantarea reuşită a piloţilor de 
probă pentru construcţia nouă înlocuitoare 
a stăvilarului Wieblingen am Neckar 
sunt aproape finalizate şi măsurile pentru 
asigurarea contra eroziunii albiei în apa din 
aval. În final, a fost construit în acest scop 
un perete de palplanşe care ajunge la şase 
metri în albia râului. Lucrările esenţiale pe 
apă vor fi încheiate în toamnă. 

În calitate de filială Felbermayr, compania 
Hagn Umwelttechnik a asigurat astfel 
albia râului împotriva eroziunilor recente, 
aducând şi o contribuţie la protecţia împotriva 
viiturilor în regiune. De altfel, noua construcţie 
înlocuitoare a stăvilarului Wieblingen este 
preconizată pentru 2026.

4
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ÎN CONEXIUNE  
100 tone pentru podul 
suspendat 

Două plăci lungi de câte 52,7 tone, 
care servesc ca puncte de fixare pentru 
cablurile de ancorare ale unui nou pod 
suspendat peste Dunăre, au fost montate 
la finalul lunii martie. Pentru intervenţia cu 
macaraua mobilă Liebherr LTM 1750 cu mit 
teleancorare şi balast de 204 tone, a  fost 
construit un drum special de acces, iar 
pentru un reazem al macaralei o fundaţie pe 
pantă. Accesul cu întregul echipament prin 
zona urbană Linz a reprezentat o provocare 
– specialiştii în echipamente de ridicare 
de la Felbermayr au putut încheia totuşi 
ridicarea cu succes într-o singură zi.

Odată cu preluarea filialei poloneze a con-
cernului francez Daher de către Felber-
mayr, Karol Świercz a fost însărcinat cu 
conducerea generală a activităţilor ferovi-
are ale companiei Felbermayr în Polonia – 
o funcţie pe care Świercz o deţinea şi pen-
tru Daher. Odată cu transportul feroviar al 
unui transformator de 220 tone, fuziunea 
a fost parafată şi operativ la începutul lu-
nii ianuarie. Calea ferată pentru transport 
greu a fost realizată cu ajutorul vagonului 
ITB al departamentului Felbermayr pentru 
transport feroviar internaţional cu platfor-
mă joasă.

Către video

Karol Świercz, conducere 
Felbermayr-Polonia

TRANSPORT FEROVIAR SPECIAL  
ITB extins 
Zona de impact
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EXPANSIV
Felbermayr îşi extinde oferta de servicii în  
construcţii şi servicii maritime de logistică
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În urmă cu câteva săptămâni a fost fixată 
participaţia comună a holdingului 
Felbermayr şi filialei sale Haeger & 
Schmidt Logistics la operatorul belgian 
de terminal PSA Breakbulk NV. PSA 
Breakbulk NV a primit acum de la Port of 
Antwerp şi comanda pentru exploatarea 
unui teren de 14 hectare în port la 
Churchilldock South. 

Comanda a fost precedată de 
participarea PSA Breakbulk NV la o 
licitaţie publică. Conceptul prezentat 

Începând cu 22 iunie, Felbermayr-Bau a 
preluat compania de construcţii WEST-
ASPHALT din Wels. Zona principală de 
competenţă a firmei WEST-ASPHALT s-a 
migrat către lucrări de pavaj şi montaj de 
piatră naturală. Firma rămâne operativă de 
sine stătător; iar organizatoric va fi integrată 
în departamentul de construcţii subterane 
de la Felbermayr. Solida companie activează 
cu succes pe piaţă de mai multe decenii 
şi era de vânzare în urma reglementării 
pentru ordinea de succesiune după 
fondatorul şi directorul general Reinhold 
Wersching. Conform domnului Wersching, 
au fost verificate mai mult oferte, luându-
se în final decizia că Felbermayr este cea 
mai bună opţiune pentru compania pe 
care a condus-o. Domnul Wersching arată 
că aceasta s-a dovedit a fi cea mai bună 
soluţie şi pentru cei 40 angajaţi ai săi.

Prin preluarea companiei cu îndelunga-
tă tradiţie în Austria Superioară, Danner 
Landschaftsbau în luna aprilie, în completa-
re la domeniile de construcţii civile şi indus-
triale, subterane şi hidrotehnice, în portofoliul 
companiei de construcţii Felbermayr s-a în-
scris şi domeniul de amenajări peisagistice. 
Din punct de vedere operativ, compania Dan-
ner rămâne de sine stătătoare şi îşi păstrează 
inclusiv denumirea. 

Pentru fostul proprietar al companiei de con-
strucţii peisajere, Reinhard Danner, vânzarea 
către Felbermayr a fost o consecinţă logică 
în sensul ordinii de succesiune. Ar fi genera-
te astfel sinergii la utilizarea de macaralelor 
în cazul amenajărilor de terase şi acoperişuri 
cu vegetaţie sau prin necesitatea serviciilor 
în lucrări de terasamente pentru proiectele 
mari de construcţii peisagistice în construcţii 
de infrastructură.

prin asociaţii PSA, Felbermayr şi H&S 
s-a impus printr-un ecosistem pentru 
încărcături-proiect cu hub logistic şi un 
magazin one-stop pentru încărcături-
proiect de dimensiuni mari. De 
asemenea, intervenţia planificată a 
unei macarale cu capacitate portantă 
de 750 tone a fost determinantă pentru 
acordarea comenzii din partea portului 
Antwerpen. Obiectivul este ca portul 
Antwerpen să fie poziţionat şi mai solid 
în activitatea de încărcături-proiect şi 
pentru activităţi cu sarcini grele.
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DIN VECHI DEVINE NOU
Demolare în piaţa Kaiser 
Josef din Wels

DE POVESTE
FST construieşte şoseaua aco-
perită din Oberlandul tirolez

SUB TENSIUNE
Acţiune cu macaraua pentru 
o alimentare electrică sigură

Felbermayr a fost responsabil pentru lucrările 
de demolare şi montajul noilor tuburi de protec-
ţie pentru cabluri în cadrul activităţilor de modi-
ficare şi reorganizare a pieţei Kaiser Josef din 
Wels. A durat aproximativ o săptămână până 
când nucleul plăcii turnante pentru autobuze 
a fost demolat. În acest scop, la mijlocul lunii 
martie au intervenit două excavatoare, câteva 
autocamioane şi un total de zece specialişti de 
în construcţii de la Felbermayr. Garajul subteran 
situat dedesubt, care nu a fost scos din funcţi-
une, nu a uşurat lucrările. Trepidaţiile apărute în 
cursul lucrărilor de demolare au trebuit menţi-
nute la un nivel cât mai redus posibil.

Departamentul Lucrări de construcţii subterane 
speciale (FST) de la Felbermayr al sucursalei din 
Stams lucrează la amenajările de siguranţă împo-
triva căderilor de stânci şi pietre pentru construcţia 
nouă a şoselei acoperite din Landecker în Ober-
landul tirolez. Pentru lucrările la amenajările de 
siguranţă împotriva căderilor de stânci şi pietre, 
precum şi pentru fundaţiile pe piloţi ale drumului 
acoperit împotriva căderii de stânci, sunt în acţiu-
ne utilaje de forat mari, excavatoare cu foreză şi 
platforme de lucru. Impresionanţi sunt şi indicatorii 
şantierului. Astfel, lungimea şantierului se întinde 
pe aproximativ 700 de metri. La fel de impresio-
nant: Pentru reasigurarea tavanului şoselei acope-
rite şi executarea fundaţiei stâlpilor şoselei acope-
rite, au fost montaţi piloţi cu o lungime totală de 
aproximativ 13.000 metri liniari. Lucrările de con-
strucţii au început în aprilie anul precedent şi sunt 
preconizate să se încheie la începutul anului viitor.

În luna iunie, două macarale ale sucursalei 
Vaduz din Liechtenstein au acţionat pentru lu-
crări de montaj la un cablu de înaltă tensiune 
din Elveţia, cantonul Graubünden. Lucrarea a 

fost destinată în primul rând înlocuiri stâlpilor 
de curent cu o înălţime de până la 75 metri. 
Pentru a putea executa lucrările, braţul princi-
pal standard cu lungimea de 60 metri al utila-
jului de 100 tone a fost utilizat cu un vârf dublu 
rabatabil având lungimea de 19 metri. Astfel, 
au putut fi atinse înălţimile necesare şi ac-
ţionate precis cu macaraua compo-
nentele de stâlp care cântăreau 
până la 2,5 tone. A doua macara 
a fost un utilaj de 60 tone cu bra-
ţul principal lung de aproximativ 
48 de metri şi un vârf dublu ra-
batabil de 16 metri. Aceasta a 
intervenit pentru stâlpii cu o 
înălţime corespunzător mai 
scăzută. 

Marea provocare în proiectul deru-
lat sub supravegherea specialiş-

tilor în construcţii de mediu şi 
sol a constat în condiţiile unui 

spaţiu restrâns şi dificil. Ast-
fel, a fost necesară ridica-

rea cu până la doi metri 
a macaralelor pentru a 

obţine alinierea nece-
sară pe orizontală.
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KREFELD
Dacă nu merge, nu există

UZINA ELECTRICĂ REISSECK
Putere de vârf pentru 
curentul de vârf

Terminalul portuar trimodal din Krefeld 
este în permanenţă scena pentru proiecte 
"măreţe". Astfel, a fost închiriată o parte 
din amplasamentul 40.000 metri pătraţi 
al Felbermayr pentru montajul final al aşa-
numitei maşini de umplere. După finalizare, 
acest utilaj a fost mutat pentru producţia 
de cocs cu macaraua pe şenile pe un 

Pentru măsurile de construcţii la grupul uzi-
nei electrice din Reisseck, departamentul 
de montaj greu de la Felbermayr se află în 
acţiune începând din primăvară. Măsurile 
de flancare pentru comanda de lucru având 
un timp planificat de jumătate de an sunt 
executate şi de departamentele pentru în-
chiriere macarale şi transport de la Felber-
mayr.

Provocările din acest proiect nu sunt dimen-
siunile, ci condiţiile de spaţiu strâmt de pe 
şantier. Lucrarea a început cu transporturile 
speciale a două containere de filtrare, cân-
tărind fiecare câte 45 tone. După transport, 
pornind de la uzina Gföllner din Grieskirchen 
(OÖ), Acestea au fost amplasate pe şantier 
cu o macara de 450  tone. La final, ele au 
fost aşezate pe fundaţie de către echipa de 
montaj greu de la sucursala Linz, cu ajutorul 
liniei hidraulice de manevră.
Lucrarea a mai inclus poziţionarea pe funda-
ţie a unui transformator de 87 tone, care a 
fost transportat pe trailer din Cehia până la 
şantier şi apoi adus în locul de instalare cu 
transporterul modular autopropulsat. Poziţi-
onarea pe fundaţie a acestui transformator 
de tensiune cu lungimea de aproximativ 

cinci metri s-a realizat cu ajutorul unei 
schele de ridicare. În faza următoare, s-a 
intervenit încă o dată cu o macara mobilă 
pentru aşezarea a două tablouri de distri-
buţie de câte douăsprezece tone. Se pre-
conizează că lucrarea va fi încheiată la fi-
nalul lunii august cu aducerea în locul de 
instalare a unui motor de 87  tone pentru 
acţionarea pompei de la centrala hidroelec-
trică cu bazin de acumulare. În acest scop, 
bărbaţii din departamentul de montaj greu 
vor interveni cu o linie hidraulică de mane-
vră şi cu echipament pentru deplasarea lon-
gitudinală şi transversală a sarcinii. Și acolo, 

colaboratorii de la Felbermayr îşi vor angaja 
din nou toate capacităţile, astfel încât califi-
cativul "De vârf" obţinut din partea benefici-
arului ABB-Hitachi şi consorţiului de clienţi 
finali să îşi păstreze valabilitatea.

transporter modular autopropulsat având 
două seturi de câte douăsprezece axe. 
În faza următoare, el a fost deplasat spre 
cheiuri şi apoi transbordat cu macaraua pe 
şenile pentru continuarea transportului pe 
o navă pentru ape interioare. Pornind de la 
masa de 232 tone a maşinii de umplere şi de 
la o ieşire maximă din consolă de 28 metri, 

s-a intervenit cu o macara 
pe şenile de tipul LR 
1750 cu un trailer de 
balast. Tot în aprilie a urmat transbordarea 
unui transformator livrat feroviar de peste 
400 tone pe o navă de ape interioare. Pentru 
depozitare se va folosi terminalul heavylift 
utilizat momentan la garniturile feroviare. 

Către video
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SPRE SUD  
Motoare de nave 
transportate spre Italia 

FULL SERIVCE 
Transport special şi 
echipamente de ridicare

PERSPECTIVĂ  
Lucrări de dinamitare după 
cădere masivă de stânci

Patru motoare de nave cântărind fiecare 
47  tone au fost transportate în martie de 
la Augsburg prin Walserberg şi Arnoldstein 
spre Italia. Pentru aceasta, au fost utilizate 
patru combinaţii de autovehicule cu 
platformă joasă, identice constructiv. 
O  provocare pentru aceste transporturi 
grele a reprezentat-o momentul livrării, 
întrucât motoarele trebuiau să fie livrate 
în portul italian "La Spezia" într-o fereastră 
de timp definită. Specialiştii de transport 
greu de la Felbermayr Germania au putut 
încheia proiectul cu succes şi la termen.

Felbermayr a livrat pentru construcţia unei 
hale logistice în Wels la începutul lunii martie 
elemente de legătură şi picioare din beton 
cântărind până la 50 tone. Pe lângă o automa-
cara de 250 tone şi o macara mobilă pentru 
construcţii, s-a mai intervenit cu stivuitoare 
rotative şi cu o duzină de platforme de ridicare 
cu foarfece şi telescopice pentru lucrările de 
montaj pe şantierul de mare amploare. Înălţi-
mile de lucru pentru utilajele folosite au fost 
adesea în jur de 30 metri. O prioritate a bene-
ficiarului în cadrul acestor acţiuni a constat în 
flexibilitatea şi disponibilitatea de intervenţie 
a departamentului de închirieri platforme de 
la Felbermayr, astfel încât utilajele au putut 
acţiona pe şantier în cel mai scurt timp, atunci 
când a fost nevoie.

Felbermayr a acţionat la începutul anului în 
urma unei căderi de stânci la Attersee. Cole-
gii de la lucrări de construcţii subterane spe-
ciale au lucrat alături de geologi la măsurile 
de asigurare. La începutul lui martie a fost 
executată prima detonare cu 25 kilograme 
de material exploziv, fiind aruncaţi în aer 
aproximativ 75 metri cubi de stâncă. Pentru 
protecţia muncitorilor de pe pantă, în faza 
premergătoare au fost construiţi aproxima-
tiv 300 metri liniari de parapete cu cablu. 
În total, se află încă în curs îndepărtarea a 
aproximativ 2.000 până 3.000 metri cubi 
din peretele de stâncă, astfel încât pe vii-
tor să nu mai apară căderi de pietre.

Către video
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ANUNȚURI

PREMIERĂ MONDIALĂ  
Preluare autotren de 
mare tonaj pe patru axe

BINE APĂRAT  
Maşini de pompieri pentru 
Maroc

Felbermayr este primul posesor pe plan 
mondial al puternicului cap tractor de serie, 
având 770 CP. 

Cu un tonaj total al trenului de aproximativ 
180 tone, Scania 770 S completează optim 
parcul auto şi este în acţiune pentru traficul 
internaţional de mărfuri grele. 

Pachetul de forţă este condus de Andreas 
Hintringer, vechiul şofer de la Felbermayr, 
căruia i s-a înmânat cheia personal de către 
procuristul Felbermayr şi şeful departamentului 
de transporturi grele, Günther Trauner. De altfel, 
Hintringer a parcurs cam 90.000  kilometri 
anual pentru Felbermayr, fără a fi implicat în 
vreun accident de 30 ani.

Felbermayr a transportat pentru furnizorul de 
echipamente extinctoare Rosenbauer la înce-
putul lunii februarie opt autovehicule de pom-
pieri model "Panther 6x6" de la Leonding din 
Nordhafen, destinaţia finală a transportului fi-
ind Maroc. Provocarea constând din acţiunea 
concomitentă a multor trailere, extensibile pe 
lăţimea necesară de trei metri şi cu capacitate 
de extindere telescopică până la doisprezece 
metri, a fost surmontată cu mare succes de 
specialiştii în transporturi de la Felbermayr, no-
ile vehicule pentru pompieri fiind transportate 
în siguranţă în port. 

REVIZIE  
Reabilitare de rambleu portuar 

Departamentul de construcţii hidrotehnice 
de la Felbermayr a fost însărcinat cu lucra-
rea de reabilitare a rambleului portuar lung 
de aproximativ 125 metri din Bad Deutsch 
Altenburg. Acesta a fost prelungit în aval 
cu circa 50  metri. În cadrul lucrărilor de 
construcţii hidrotehnice s-a intervenit cu 
nava pentru mărfuri grele "Horst Felix" de 
la Felbermayr. Suplimentar, micii stâlpi care 
servesc la acostarea vapoarelor şi bărcilor 
vor fi înlocuiţi alţi unsprezece noi, precum 
şi cu şase noi scări, pentru a facilita acce-
sul la stâlpii mici – aceştia vor fi integraţi în 
taluzul rambleului cu fundaţii. Lucrările vor 
fi încheiate la începutul lunii iunie 2021.
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Aproximativ 18 luni au trecut de la înfigerea primei lopeţi până la finalizarea noului sediul central al companiei 

Felbermayr în Wels/Oberthan. Între timp, s-au mutat deja şi angajaţii, iar obiectivul cu suprafaţa utilă de aproximativ 

28.000 metri pătraţi a fost transferat în noua sa destinaţie.  

O îndeplinire – mutarea în noul 
sediul central al firmei

COMPANIE

Am ajuns cu bine", se bucură CEO-
ul Horst Felbermayr care, în calitate 
de conducător al companiei, s-a 

implicat şi pentru o finalizare cât mai rapidă 
posibil a construcţiei. În condiţiile pandemiei, 
a trebuit să se accepte şi o întârziere de 
aproximativ şase săptămâni: "Mă bucur 
însă foarte mult că, acum, s-a încheiat cu 
succes şi mutarea", afirmă Felbermayr 
evidenţiindu-i pe colaboratorii de conducere 
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ai echipei proiectului, Benedikt Linimayr, 
Thomas Schimpfhuber şi Dieter Swoboda 
Rosen: "Ce s-a realizat aici, incluzându-i 
pe colaboratorii noştri din departamentul 
Tehnologie de transport şi ridicare, precum 
şi din domeniile de construcţii, este greu de 
cuprins în cuvinte". Fireşte că mulţumirile 
sunt adresate şi furnizorilor externi, la 
alegerea cărora s-a dovedit, de asemenea, 
o competenţă evidentă.

Hală cu suprafaţa de  
18.000 metri pătraţi

Parcul industrial cuprinde în total trei 
hale cu o suprafaţă totală de aproximativ 
18.000 metri pătraţi. În hala vestică 1 se 
află departamentul Tehnologie de transport 
şi ridicare. Acolo va fi adăpostită şi una din 
totalul celor zece macara pentru hale cu 
capacităţi de până la 30 de tone. 

Hala centrală este optimizată pentru unitatea 
centrală şi dispune de o suprafaţă totală de 
9.000 metri pătraţi. Acolo sunt executate 
lucrările de întreţinere curentă şi de servisare 
la parcul auto. Optimizarea proceselor de 
lucru include şi dotarea inventarului cu 
mese ridicătoare tip foarfece şi platforme 
elevatoare. Cu ajutorul acestora pot fi ridicate 
spre exemplu întregi autotrenuri de mare 
tonaj. "Acest lucru ne uşurează spre exemplu 
schimbarea pneurilor", explică Benedikt 
Linimayr, având funcţia de reprezentat al 
proprietăţii pe parcursul fazei de construcţie. 
La etajele unu şi doi se află suprafeţele de 
depozitare accesibile cu un lift de sarcini 
grele. În sensul de "state of the art", uzina 

Uzina centrală este dotată modern şi dispune de o 
oferă de spaţiu generoasă, cu suprafaţa de peste 
9.000 metri pătraţi.
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se prezintă şi cu un sistem de încălzire în 
pardoseală.

Dotarea tehnică în sensul simplificării 
proceselor de lucru se reflectă şi în 
concepţia gropilor de montaj care cuprind 
181 metri liniari. În cazul acestora, numai 
prin lungimea dimensiunilor impresionante 
au fost staţionate şi aşa-numite coloane 
de energie. "Acolo, tehnicienii din groapă 
îşi pot lua direct mijloacele de service 
necesare, ca de exemplu ulei de motor 
sau ulei hidraulic ", explică Linimayr făcând 
trimitere la progresele făcute astfel pentru 
uşurarea muncii.

Hala 3 este, ca şi hala 1, de aproximativ 
4.500 metri pătraţi şi adăposteşte 
predominant o incintă şi o linie de spălare 
pentru autocamioane, precum şi o 
instalaţie de vopsire. De asemenea, este 
disponibil şi un stand extralat şi "apt pentru 
sarcini grele" destinat verificării frânelor.

Un depozit în aer liber de mărimea unui 
teren de fotbal adăposteşte parcul auto. 
În completare, mai există şi un depozit de 
construcţii. 

Merită menţionată şi benzinăria cu zece 
posturi de alimentare, este de părere 
Linimayr şi argumentează că, în acest 
fel, cozile la alimentarea cu carburant au 
devenit istorie.  

Clădiri de birouri şi sociale cu o 
suprafaţă de 9.000 metri pătraţi  

Clădirile de birouri şi sociale se prezintă cu 
o suprafaţă totală de 9.000 metri pătraţi. 
"Complexul de birouri cuprinde trei etaje 
cu un total de 8.300 metri pătraţi şi oferă 
spaţiu pentru aproximativ 250 posturi de 
lucru la birou", enumeră Linimayr. Pentru 
colaboratori va exista la fiecare etaj o zonă 
de întâlnire cu o mică bucătărie. Clădirea 
socială accesibilă printr-un gang de legătură 

are o poziţie particulară şi adăposteşte 
o bucătărie de gătit şi un restaurant 
pentru colaboratori cu aproximativ 120 
locuri. La primul etaj se află o amenajare 
pentru îngrijirea copiilor. La ultimul nivel 
al obiectivului este inclus şi un teren de 
joacă având 360 metri pătraţi. Un spaţiu 
de mişcare pentru antrenament de forţă şi 
anduranţă este, de asemenea, disponibil 
pentru colaboratori.

În sensul optimizării tehnico-energetice, la 
proiectarea construcţiei noi a fost luată 
în considerare şi o instalaţie fotovoltaică. 
Aceasta este amplasată pe acoperişul 
uzinei şi constă din 1.400 module de 
câte 350 waţi. "Cu ajutorul ei putem 
produce aproximativ 500.000 kilowaţi-
oră energie electrică", explică Linimayr. 
Acest lucru corespunde aproximativ 
unui consum de energie electrică 
pentru 150 gospodării. Încălzirea şi 
răcirea au loc în regim de sustenabilitate 
energetică, printr-o pompă de căldură. 
Colaboratorii au astfel la dispoziţie un 
climat agreabil în incinte atât vara cât şi 
iarna. Cele mai bune premise şi pentru 
un bun climat de lucru. Însă acest 
lucru a fost dintotdeauna la un nivel 
bun la Felbermayr, iar acum, în noul 
amplasament, va fi şi mai bun.           

Cu zonele de întâlnire şi căile de legătură gene-
roase, complexul de birouri având patru etaje oferă 
condiţii foarte agreabile de comunicare.

Instalaţia fotovoltaică este construită deasu-
pra clădirii uzinei şi produce anual aproxima-
tiv 500.000 kilowaţi-oră energie electrică. 

Benzinăria, clădirea socială şi corpul de clădire pentru 
birouri din două părţi domină imaginea exterioară a noului 
sediul central al firmei Felbermayr. 
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CONSTRUCŢII

Lucrările de construcţii din zona protejată Natura 2000 
au avut loc într-o colaborare strânsă cu autorităţile de 
legislaţie pe problema apelor şi protecţie a naturii.

În cadrul măsurilor de reabilitare, 
construcţiile de îndiguire su fost 
reabilitate şi cu beton torcretat.

Pentru reabilitarea unei zone parţiale a canalului central de pe Isar, filiala companiei Felbermayr Hagn Umwelttechnik 

a  acţionat în cadrul lucrării atribuite de municipalitatea München. Graţie bogăţiei de inovaţii şi spiritului inventiv, 

reabilitarea barajului s-a putut încheia în timpul prestabilit. Şi asta, în ciuda condiţiilor vitrege ale presupuselor mijloace 

de luptă din al 2-lea război mondial şi deteriorărilor greu previzibile ale canalului vechi de aproximativ 100 de ani.

Bogăţie de inovaţii pentru 
reabilitarea barajului

La nord de München, o parte a răului Isar 
este deviată în canalul central al Isarului, 
pentru a se vărsa aproximativ 60 kilome-

tri mai departe în al patrulea cel mai lung râu 
din Bavaria. Între aceste puncte se află o că-
dere de aproximativ 100 metri înălţime, care 
este folosită de centralele energetice pentru 
producerea de energie electrică. Însă canalul 
construit în urmă cu aproximativ 100 de ani a 
suferit rigorile vremii. Astfel, sunt necesare în 
permanenţă măsuri pentru reabilitarea baraju-
lui, de cele mai multe ori cu exigenţe tehnice 
la limita realizabilităţii constructive.

Deteriorări pe canal

La înregistrarea periodică a stării, 
municipalitatea München a identificat un 
necesar mărit de reabilitare pe amenajarea 
de susţinere 5 a canalului, astfel încât 
au fost necesare măsuri de întreţinere 
generală. Deteriorările s-au evidenţiat în 
primul rând pe un segment de canal în 
zona lacului de acumulare Moosburg, unde 
vechiul canal de lucru se varsă în canalul 
central al Isarului. "Acolo au apărut daune la 
îmbrăcămintea de canal de la insula canalului FO
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CONSTRUCŢII

Pentru deschiderea şantierului a fost 
construită o rampă de acces auto.

transversal", explică şeful de şantier de la 
Hagn Umwelttechnik, Florian Pieringer. 
Îmbrăcămintea canalului era parţial ruptă şi 
devenise în unele locuri neetanşă – o stare 
care putea duce la eroziuni permanente.

Deschidere dificilă a şantierului

"Sarcina noastră era de a dezvolta un concept 
şi de a-l transpune în practică, pentru 
asigurarea stabilităţii şi securităţii pentru încă 
50 de ani, astfel încât să nu mai fie necesare 
alte scoateri din funcţiune, respectiv reabilitări 
ale barajului în această zonă", sintetizează 
Pieringer referitor la datele lucrării. Lucrarea a 
fost însă problematică încă de la deschiderea 
şantierului. Astfel, podurile care duc la zona 
de reabilitare erau circulabile de vehicule 
cu sarcină portantă de numai nouă tone. 
Din motive de tehnologie a construcţiilor, 
era necesară o circulabilitate pentru "SLW 
60" (autocamioane grele de 60 tone), astfel 
încât beneficiarul construcţiei a prevăzut 
construirea mai întâi a unui dig de pasaj în 
cadrul unei lucrări de două săptămâni. În 
continuare, pentru ca terenul de construcţie 
să fie uscat, a fost necesar în apa din aval un 
aşa-numit batardou cu suprafaţă etanşată. 
De pe acesta, a fost cretă şi posibilitatea de 
acces spre şantier peste o rampă. Pentru 
a putea realiza acest lucru, a fost necesară 
în plus restabilirea unui drum prin spatele 
digului cu lungimea de un kilometru. Numai 
după aceea s-au putut începe lucrările 
efective de reabilitare a barajului.  

Concept constructiv pentru reabili-
tarea de canale

Deoarece reabilitarea construcţiilor de 
acest tip nu se poate realiza cu soluţii 08/15 
din portofoliul de oferte al unei companii 
clasice de construcţii, aici s-a relevat într-o 
mare măsură spiritul inventiv şi potenţialul 
de inovaţie de la Hagn Umwelttechnik. 
În căutarea celei mai juste soluţii de 
realizare din punct de vedere economic şi 
cu cea mai bună continuitate, mai multe 
soluţii au fost discutate împreună cu 
beneficiarul, verificându-se şi posibilitatea 
de materializare a acestora.

O problematică deosebită a constat în 
capacitatea maximă de încărcare cu sarcină 
a corpului existent al barajului de doar 
douăsprezece tone, precum şi dezvoltarea 
unui beton special pentru etanşarea 
suprafeţei. "Pentru optimizarea capacităţii 
de punere în operă şi a structurii suprafeţei, 
betonul trebuia să fie corespunzător de 
moale, însă, totuşi, suficient de rezistent 
pentru solicitările mecanice," descrie 

Pieringer problematica. În colaborare cu 
proiectanţii şi cu Universitatea Tehnică 
din München, a fost elaborată o reţetă de 
beton care urma să îndeplinească aceste 
proprietăţi. Cu ajutorul a trei câmpuri de 
probă de pe taluzurile abrupte, s-a verificat 
aptitudinea practică a proprietăţilor 
betonului, evaluarea fiind pozitivă. S-a putut 
astfel începe cu măsurile de reabilitare 
pentru acoperire.

Chiar dacă în 2013 a fost deja asigurată 
stabilitatea insula canalului transversal 
prin pereţi din palplanşe, după drenajul 
canalului au fost remediate şi alte 
deteriorări la substanţa construcţiei mai 
veche de o sută de ani. "La construirea 
pe obiectivul existent, cu precădere la 

construcţiile ridicate încă de la schimbarea 
de secol, este adesea foarte dificil de 
evaluat în prealabil, împărtăşeşte Pieringer 
din experienţa sa. Astfel, spre exemplu, 
taluzul situat pe partea apei al insulei 
canalului transversal a necesitat o înălţare 
de la bază. Lucru care a adus cu sine un 
efort de timp suplimentar semnificativ. 
"Am reuşit însă printr-un mare angajament 
în proiectare şi coordonare să consolidăm 
renumele companiei Hagn Umwelttechnik 
faţă de beneficiar şi birourile de proiectare", 
se bucură Pieringer. S-a putut astfel 
menţine termenul de final al anului 2020 
pentru umplerea canalului şi, implicit, 
pentru reluarea fără restricţii a producerii 
de energie. Spre bucuria beneficiarului şi a 
echipei de la Hagn Umwelttechnik.              

Pentru drenarea zonei de construcție a 
fost ridicat un baraj de împrejmuire cu 
etanşare de suprafață.“
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TEHNOLOGIE DE TRANSPORT ŞI RIDICARE

Turnurile de mare tonaj au fost stabi-
lizate cu ajutorul cablurilor de oţel şi 
al dispozitivelor de tensionare.

Engineered Solutions 
muta macaraua portal 
cu vehicul autopropulsat

La jumătatea lunii noiembrie, divizia 
Felbermayr Engineered Solutions, 
care a fost fondată în octombrie anul 

trecut, a primit comanda de mutare a unei 
macarale portal în portul Duisburg. O astfel 
de mutare este de obicei asociată cu eforturi 
mari. Un efort care are, de asemenea, un 
efect negativ asupra costurilor datorită 
timpului de oprire a macaralei. O soluție 
de la Felbermayr-Engineered Solutions 
a împiedicat însă acest lucru. „Astfel, 
mutarea efectivă a macaralei a durat numai 
aproximativ două ore.”

SPMT-uri şi turnuri pentru sarcini 
grele în utilizare combinată

„Esența soluției a fost combinația de 
vehicule autopropulsate, aşa-numitele 
SPMT (în engleză: SPMT – Self-Propelled 
Modular Transporter), cu aşa-numitele 
turnuri pentru sarcini grele“, explică 
managerul diviziei Kees Kompier. Acest 
tip de aplicație a fost utilizat la Felbermayr 
pentru prima dată şi a necesitat o pregătire 
minuțioasă în ceea ce priveşte forțele 
implicate. A fost important să se ia în 
considerare interacțiunea tehnologiei 
utilizate prin know-how ingineresc. Acesta 

La mijlocul lunii decembrie Felbermayr a mutat în portul Duisburg o macara portal cu o înălțime de aproximativ 

18 metri. Datorită unei soluții a noii divizii-Felbermayr Engineered Solutions a devenit posibilă deplasarea maca-

ralei cu greutate de 300 tone dintr-o bucată cu ajutorul vehiculului autopropulsat. Prin aceasta s-a eliminat nece-

sitatea unor lucrări de demontare şi montare care necesită mult timp şi sunt costisitoare.

a fost singurul mod pentru a se asigura că 
macaraua poate fi mutată în siguranță.

Pentru aceasta au fost utilizate două SPMT-
uri ghidate paralel, fiecare cu douăsprezece 
linii de osii şi o unitate de putere ca 
acționare. Pentru aceasta au stat două 
turnuri pentru sarcini grele în față şi două 
în spate cu grinzi de oțel plasate paralel 
cu SPMT pentru ridicarea sarcinii. Acestea 
au fost legate cu al doilea SPMT cu câte 
două țevi orizontale din oțel în partea de 
sus şi de jos. Structura a fost stabilizată 
suplimentar cu cabluri din oțel tensionate 

în diagonală. Configurația de transport a 
atins astfel dimensiunile exterioare ale 
unui paralelipiped cu o lungime laterală 
de aproximativ 20 de metri. „Calculul 
adecvării acestei configurații a fost o 
oarecare provocare”, remarcă Kompier şi 
adaugă că echipamentele pentru sarcini 
grele utilizate trebuiau modificate pentru 
implementarea practică din cauza lipsei 
punctelor de fixare.

În cele din urmă, însă, a fost posibil să se 
deplaseze sub portalul macaralei lat de 51 
de metri şi să fie ridicat hidraulic cu SPMT- FO
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O macara care cântăreşte 300 de tone, cu o înălţime de 18 metri, a 
fost transportată cu ajutorul a două transportoare modulare auto-
propulsate cu câte douăsprezece linii de axe şi un Powerpack ca 
propulsor spre noul "loc de muncă" situat la 700 de metri.
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Către video

În luna octombrie a anului precedent, Kees Kompier (centru) a înfiinţat departamentul Engineered 
Solutions de la Felbermayr. Din aprilie echipa îl include şi pe Roel Aarts (stânga) ca şef tehnic; la 
1 mai a fost urmat de Alexander Herholz ca şef de distribuţie.

urile. Vehiculele autopropulsate s-au pus 
în mişcare cu o sarcină de aproximativ 300 
de tone. Deoarece noile şine ale macaralei 
sunt la aproximativ 170 de centimetri 
deasupra nivelului solului, a fost amenajat 
în prealabil un terasament temporar la noul 
loc de plasare a macaralei. Deplasarea 
în sus cu sarcina grea de 300 de tone 
a pus din nou configurația la proba de 

încărcare, care, datorită ingineriei corecte, 
a fost stăpânită perfect. Astfel, macaraua 
a ajuns la noul său „loc de muncă” fără 
a fi desfăcut un şurub de la aparatul de 
ridicare. 

„Au trecut doar două ore de la ridicare 
până la coborârea pe noua pistă a 
macaralei la aproximativ 700 de metri 

distanță”, se bucură Kompier şi este 
mândru de performanța „băieților săi”.

Operațiunea desfăşurată la comanda 
portului Duisport a devenit necesară 
datorită construirii unui nou depozit 
pentru filiala Felbermayr Haeger & 
Schmidt şi a modificărilor rezultate în 
alocarea spațiului.                                   
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Premieră pentru noua  
macara pe şenile de 1.000 tone  
de la Felbermayr

Componentele mari cu greutăţi ale 
piesei de până la 457 tone nu fac par-
te din operaţiunile curente ale com-

paniei de transport greu Felbermayr. Este 
bine cunoscut faptul că angajaţii şi parcul 
auto al specialistului în sarcini grele sunt, de 
asemenea, la înălţimea acestor provocări. 
Cu toate acestea, atunci când se foloseşte 
pentru prima dată o macara pe şenile de 
1.000 de tone, vibrează nu numai sarcina, ci 
şi atmosfera. Prin urmare, desfăşurarea pe 
Canalul Rin-Herne în regiunea metropolita-
nă Rin-Ruhr din Renania de Nord-Westfalia 
a fost aşadar aşteptată cu încordare.

Locațiile de plecare pentru cele patru 
componente mari au fost în fabricile 

Compania austriacă de transport greu Felbermayr a folosit un LR 11000 nou fabricat de la Liebherr pentru construcţia 

unei centrale electrice pe gaz şi abur în Herne (G). În plus față de această macara pe şenile de 1.000 de tone, au fost 

de asemenea utilizate multe SPMT-uri (transportul modular autopropulsat) şi platforme joase. Comanda, care a durat 

aproximativ trei luni, a fost finalizată la jumătatea lunii februarie.

Siemens din Berlin, Mühlheim an der Ruhr 
şi Nürnberg. "Transporturile către punctul 
de transbordare nu departe de şantier au 
fost atribuite de Siemens şi principalul 
contractor Züst & Bachmeier Project 
GmbH şi au fost parţial efectuate de către 
filiala Haber şi Schmidt de la Felbermayr pe 
cale navigabilă", raportează managerul de 
proiect, Susan Pichl, care conduce şi filiala 
Felbermayr din Nürnberg. 

Felbermayr a primit comanda de la Züst 
& Bachmeier de a transborda aceste 
componente mari şi de a le transporta 
la şantierul centralei. În plus, Züst & 
Bachmeier aduseseră anterior 20 de 
module de suprafaţă de încălzire prin 

transport maritim şi pe căi navigabile 
interioare din îndepărtata China până la 
punctul de transbordare din Herne. 

Macara pe şenile cu o greutate 
totală de 1.000 de tone

Punctul de transbordare a trebuit mai 
întâi să fie adaptat corespunzător pentru 
manipularea mărfurilor grele. "Altfel nu ar 
fi rezistat presiunilor enorme", relatează 
Pichl şi descrie configurația macaralei pe 
şenile: "Echipamentul utilizat pe LR 11000 
de la Liebherr a inclus un catarg principal 
de 42 de metri lungime cu braț Derrick, 
260 de tone de balast de plaftformă 
rotativă precum şi 320 de tone de balast 

Pentru "cursa ulterioară" din punctul de transbordare spre şantierul centralei s-a 
utilizat o maşină cu autopropulsie cu 18 linii de axe cuplate în paralel şi două uni-
tăţi Power-Pack cu un total al puterii de propulsie de aproximativ 1.000 CP. 

TEHNOLOGIE DE TRANSPORT ŞI RIDICARE
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suspendat. Totuşi, acesta din urmă a fost 
stivuit doar după ce componentele de 
mărfuri grele au fost ataşate la o macara 
auxiliară şi au servit drept contragreutate 
necesară. "Inclusiv mărfurile ridicate, 
macaraua a avut o greutate totală de peste 
1.000 de tone.

Cele patru componente principale includeau 
o turbină cu gaz cu 457 tone, un generator 
cu 450 tone, precum şi un transformator 
cu 442 tone şi turbina cu abur cu 145 de 
tone. "Datorită geometriei spațiale limitate 
la punctul de transbordare, macaraua nu a 
putut fi pivotată în lateral după prinderea 
sarcinii", notează Pichl şi explică faptul că 
a fost proiectată pentru macara o bandă 
de rulare din lemn Bongossi lungă de 
aproximativ 50 de metri. Acest lucru a 
asigurat ca macaraua pe şenile să se poată 
deplasa înapoi aproximativ 20 de metri 
sub sarcină pentru a crea spațiu pentru 
SPMT în fața ei - sarcina a fost apoi plasată 

pe aceasta şi asigurată pentru deplasarea 
către şantierul centralei electrice.

Deplasare lentă cu SPMT

"Transporturile pe maşină cu autopropulsie 
către şantierul de construcție al centralei, la 
aproximativ doi kilometri distanță, au durat 
câteva ore şi au fost efectuate noaptea", 
relatează Pichl şi specifică: "SPMT a fost 
configurat cu 18 linii de osii cuplate în 
paralel şi două unități de alimentare. 
Greutatea a fost astfel bine distribuită pe 
calea de rulare. "În plus, plăcile de oțel au 
fost aşezate şi în puncte critice, cum ar fi 
bordurile. Un sistem de traversare a podului 
a fost, de asemenea, construit prin mijloace 
proprii, pentru a circula peste un pod care 
nu avea capacitate de sarcină suficientă. La 
jumătatea lunii februarie, comanda pentru 
Felbermayr de a transporta modulele de 
suprafaţă de încălzire cu o greutate a piesei 
de aproximativ 212 tone a fost finalizată.

Se aşteaptă ca centrala electrică pe bază 
de gaz cu energie termică şi energie com-
binată (CET) să fie finalizată până la sfârşitul 
anului viitor. Aceasta acoperă necesarul de 
energie termică pentru 250.000 de gospo-
dării şi generează, de asemenea, energie 
electrică ecologică.                                        

Utilajul LR 11000 cu masa în regim de 
lucru de 1.000 tone şi generatorul de 
450 tone pe scripetele cu cârlig.

Către video

Descărcarea componentelor centralei electrice 
a fost realizată cu ajutorul schelei de ridicare. 
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Transport greu pentru echipa-
mente de stocare a energiei

Provocarea acestui transport special a 
fost găsirea rutei, relatează managerul 
de transport Markus Meusburger. 

Angajaţii companiei de tehnologie de 
transport şi ridicare din Lauterach au 
petrecut şase luni lucrând la dezvoltarea 
celei mai eficiente rute de transport. 
După ce pregătirile au fost finalizate, 
specialiştii în echipamente de ridicare de la 
Wimmer Maschinentransporte au început 
încărcarea rezervoarelor de stocare a 
căldurii pe cele două transportoare folosind 
o macara mobilă de 350  tone în incinta 
producătorului de containere industriale 

La mijlocul lunii aprilie, Bau-Trans a transportat două rezervoare de stocare a căldurii de la un producător industrial de 

containere din Bavaria la o centrală energetică din Zürich. În acest scop, au fost utilizate simultan două punţi cu braţe 

de ridicare. Wimmer Maschinentransporte a furnizat o macara mobilă de 350 tone pentru încărcarea mărfurilor grele pe 

transporturile de maşini.

la începutul lunii aprilie. Marfa a fost apoi 
asigurată în mod adecvat pentru transportul 
greu. Cu o lungime de 65 metri, o lăţime 
de aproape cinci metri şi o greutate totală 
de aproximativ 220 de tone, călătoria 
transfrontalieră a rezervoarelor de stocare 
a căldurii a început în circumscripţia şvabă 
Donau-Ries. Angajaţii cu experienţă ai 
departamentului de proiect Bau-Trans 
au decis, de asemenea, să folosească 
două punţi cu braţe de ridicare. Utilizarea 
acestui echipament de transport greu 
simplifică şi permite trecerea sensurilor 
giratorii, barierelor de protecţie sau a 

altor asemenea, deoarece sarcina poate fi 
ridicată şi astfel ghidată peste obstacole.

Punte cu braţe de ridicare.în 
utilizare pentru transport greu

Pentru livrarea rapidă şi reuşită, s-a putut 
puncta cu tehnologia auto a punţii cu braţe 
de ridicare. Datorită înălţimii de transport 
mai mici rezultate, o parte a rutei din Elve-
ţia a putut fi parcursă pe autostradă, ceea 
ce a accelerat considerabil efectuarea şi 
abia dacă a împiedicat traficul, precum şi 
infrastructura. În cele din urmă, însă, intra-
rea în Zürich s-a dovedit a fi din nou o pro-
vocare - pentru ultima secțiune a traseului, 
unele semafoare au trebuit îndepărtate şi 
numeroase indicatoare, stâlpi de beton, 
separatoare de benzi şi semne de circula-
ție demontate.

După cinci nopți de transport, întreaga 
coloană a ajuns în cele din urmă la uzina 
de producere a energiei prin incinerarea 
deşeurilor de la Hagenholz şi rezervoarele 
de stocare a căldurii puteau fi ridicate 
la locul lor. Instalarea rezervoarelor de 
stocare a fost finalizată la mijlocul lunii 
aprilie, pentru a absorbi vârfurile de 
putere şi a economisi energia fosilă. 
Energia câştigată nu mai este distribuită 
continuu în zona Zürich, ci poate fi 
stocată în rezervoarele de stocare a 
căldurii atunci când necesarul de căldură 
este mic.                                               

Graţie punţii cu braţe de ridicare, sarcina a putut 
fi ridicată şi obstacolele au putut fi depăşite. 

Lungimea totală a transportului de 65 metri a făcut ne-
cesare numeroase măsuri pentru devierea traficului.

TEHNOLOGIE DE TRANSPORT ŞI RIDICARE
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Spre pagina web

Conceptul de mutare al platanelor a fost elaborat de 
Felbermayr în colaborare cu "Baumchirurgie Saller". 
De altfel,e în pagina web a acestui colaborator se poate 
urmări şi evoluţia platanelor în filmare accelerată.

Transport special 
pentru arborele verde

Din 1940, platanul înălțat între timp 
la 22 de metri a prins rădăcini în 
al optulea district al Vienei. Acum, 

aproximativ 80 de ani mai târziu, trebuie 
să cedeze locul construcției unei stații de 
metrou. În anul precedent, a fost efectuată 
o licitație la nivel european pentru mutare, 
unii au refuzat datorită impractibilității, 
alții au făcut oferte prea scumpe pentru 
Wiener Linien. Dar, datorită numeroaselor 
intervenții ale iubitorilor de natură, arborele 
a trebuit să fie salvat în ultima secundă şi să 
primească o nouă locație. Departamentul 
de transporturi speciale Felbermayr din 
Lanzendorf, lângă Viena, a fost însărcinat 
să mute această plantă cu frunze de arțar, 
de 22 metri înălțime. Și întrucât, potrivit 
raportului expertului, arborele prețios ar 
trebui să cântărească în jur de 42 de tone 
în starea de relocare, au fost utilizate 
două macarale mobile impunătoare de la 
Felbermayr.

Transport special şi utilizare de 
macara la miezul nopții

Pregătirile pentru această operațiune pe 
scară largă pe timp de noapte, pentru 
care erau necesare numeroase aprobări, 
au durat doar aproximativ trei săptămâni. 
Potrivit lui Thomas Daxelmüller, cea mai 
mare problemă a fost înălțimea copacului: 
„Transportul pe orizontală ar fi fost uşor, dar 
nu s-a pus în discuție pentru că ar fi fost rupte 
numeroase ramuri”, explică Daxelmüller, 
care conduce şi departamentul de macarale 
de la Felbermayr din Lanzendorf. Aşadar, a 
trebuit elaborat un concept pentru a muta 
platanul „cu capul sus” în noua sa locație 
la aproximativ 350 de metri distanță.

Arborele a fost ambalat prin ridicarea 

Angajații filialei Felbermayr din Lanzendorf, lângă Viena, au realizat cu succes o comandă valoroasă datorită rarității 

acesteia la mijlocul lunii februarie. Un platan de 22 metri înălțime şi lățime de 12 metri din centrul Vienei a fost mutat 

într-o locație la aproximativ 350 de metri distanță cu transport special. Pentru aceasta au fost utilizate două macarale 

mobile şi o platformă joasă cu un cap tractor.

unei cutii din palplanşe în jurul rădăcinii, 
astfel încât să poată fi transportat. Apoi 
a fost ataşat la scripetele macaralei cu 
ajutorul unor curele textile şi a unui cadru 
de ridicare. „Inclusiv această structură de 
oțel, copacul a atins în jur de 55 de tone”, 
descrie Daxelmüller. Dacă se mai adaugă 
apoi greutatea platformei joase şi a capului 
tractor, se obțin aproape 86 de tone. „Din 
punct de vedere static, am fost foarte 
aproape de capacitatea portantă admisă 
a carosabilului”, notează Daxelmüller, 
arătând metroul existent, care se află la 
doar 1,4 metri sub carosabil, precum şi 

numeroasele linii subterane de dedesubtul 
rutei de transport şi locurile pentru 
macarale. Prin urmare, din motive de 
siguranță, a fost efectuată şi o monitorizare 
în direct în tunelul de metrou pentru a 
putea documenta orice schimbări care ar 
putea apărea.

În cele din urmă, totul a decurs conform 
planului, iar platanul în vârstă de 80 de 
ani a ajuns la noua sa locație în districtul 
1 al Vienei, nu departe de Palatul Justiției, 
înainte de începerea traficului dimineața 
devreme.                                                  



PERSOANE ŞI DATE

22

Christoph Weiß

DI Wolfgang Zwicknagl

Dieter Reuberger

Christoph Macheiner

Hashem Rahsepar-Hashemi

Bernhard Strasser

CARIERĂ
Noi prezenţe şi plecări din 
echipa Felbermayr

În jur de 200 noi colaboratori şi-au 
început munca în lunile trecute la 
Felbermayr. Indiferent dacă este vorba de 
profesionişti pe şantiere, conducători de 
utilaje grele, macaragii sau colaboratori 
de conducere, ne bucurăm pentru 
fiecare şi le dorim multă bucurie şi 
succes la munca în echipa posibilităţilor. 
În cele ce urmează îi prezentăm pe noii 
colaboratori cu funcţii extinse pe mai 
multe departamente.

Din luna aprilie, Christoph Macheiner 
este responsabil pentru administrarea 
parcului auto al departamentului Lucrări 
de construcţii subterane speciale de la 
Felbermayr. Domeniul său de răspunderi 
cuprinde în MTA tot ce ţine de maşini, 
utilaje şi autovehicule la Felbermayr. 
Dublu tată în familie, ele sprijină spre 
exemplu departamentele de specialitate 
la procurarea de utilaje sau colectează 
informaţii pentru inventariere. 

Siguranţa are prioritate. După această 
deviză lucrează specialistul în siguranţă 
Hashem Rahsepar-Hashemi din luna 
aprilie la Felbermayr, el ocupându-se cu 
chestiunile tehnice de securitate în cadrul 

prevederilor de protecţie a angajaţilor. 
În  activitatea zilnică, iranianul este 
impulsionat de realizarea unei modalităţi 
sigure în lucru, iar în timpul liber este 
un sportiv foarte ambiţios. Visul său ca 
practicant de triatlon este să promoveze în 
Hawaii la "Ironman World Championship". 

O experienţă de aproape un sfert de secol 
în branşa închirierii platformelor de lucru şi 
stivuitoarelor a acumulat deja Dieter Reu-
berger. Din februarie acest an, el conduce 
departamentul pentru închiriere platfor-
me şi stivuitoare din Lanzendorf. Aici e 
întotdeauna ceva nou de învăţat, inclusiv 
despre alte tematici şi domeniile de lucru. 
Acesta este un lucru foarte plăcut în mun-
că, spune Reuberger, care îşi regăseşte 
echilibrul jucând tenis în timpul liber.

Ne bucurăm să îl avem în echipă pe Ber-
nhard Strasser, cu experienţa sa de 25 ani 
în construcţii subterane, ca şef de departa-
ment pentru Construcţii subterane Aus-
tria. În această calitate, el este responsabil 
pentru construcţii de drumuri, pavaje şi lu-

crări de pământ, precum şi pentru demolări, 
reabilitare canale şi construcţii de infrastruc-
tură şi peisagistice.

Facility Management face parte dintre 
cele mai importante, dar şi cele mai 
subapreciate branşe, spune noul Facility 
Manager de la Felbermayr, Christoph 
Weiß. Originar din Mühlviertel, el asigură 
în plan secund, din august anul precedent, 
condiţiile ca totul să funcţioneze conform 
planului, indiferent dacă este vorba de 
clădiri de birouri sau unităţi de producţie. În 
timpul liber, Weiß preferă să călătorească 
pe motocicleta sa Harley-Davidson. 

Tirolezul Wolfgang Zwicknagl, în calitate 
de şef al departamentului IT, este 
responsabil din februarie cu optimizarea 
proceselor digitale şi cu asistenţa întregului 
peisaj IT la Felbermayr. Zwicknagl şi echipa 
sa şi-au asumat misiunea de a aşeza 
procesele pe o bază stabilă, sigură şi cât 
mai digitalizată posibil. În grădina sa mare 
din circumscripţia Braunau, pasionatului 
de fotografie şi scufundări îi place să-şi 
încânte sufletul cu cei doi fii ai săi. FO
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CITIȚI ŞI CÂŞTIGAȚI
Vă aşteaptă 15 premii

Vă rugăm să ne trimiteţi răspunsul corect 
pe e-mail informer@felbermayr.cc, indicând 
adresa dvs.poştală. Termenul-limită pentru 
expedieri este marţi, 31 octombrie 2021. 
Este exclusă procedura judiciară.

După perioada de studii, specialistul în orga-
nizarea întreprinderilor a activat în domenii-
le bancar şi consultanţă fiscală în funcţii de 
conducere – iar apoi ca membru al condu-
cerii unei însemnate companii de construc-
ţii din Austria. Obiectivul lui Rosenberger 
este continuarea drumului de succes al lui 
Rametsteiner şi dezvoltarea sa în continu-

PERSOANE ŞI DATE

Unmare mulțumesc şi multă recunoştință pen-
tru acei colaboratori care au devenit pensio-

nari de curând. 

Arthur Adelff – Macarale/Wels ∙ Dieter Bogacz – 
Construcţii subterane/ hidrotehnice/ Hagn Umwel-
ttechnik/Hengersberg ∙ Raimund Brecher – FST/
Stams ∙ Siegfried Dojak – Bühnen/Linz ∙ Uwe 
Eifrig – Montaj/ Wimmer Transporturi de maşini/
Sulzemoos ∙ Max Ertl – Construcţii subterane/ 
hidrotehnice/ Hagn Umwelttechnik/Hengersberg 
∙ Lothar Fleischer – Conducere sector/Lausitz ∙ 
Falk Franke – Construcţii subterane/ hidrotehnice/ 
Hagn Umwelttechnik/Hengersberg ∙ Reinhard 

PENSIONĂRI
Merituoşi la pensie

Girnuweit – Transport/Wimmer Transporturi de 
maşini/Sulzemoos ∙ Adam Gombar – Transport/
Bau-Trans/Lauterach ∙ Johann Gösslner – Macara-
le/Graz ∙ Gabriele Guttmann – Sticlărie/IS Baube-
trieb/Linz ∙ Hans-Peter Hassler – Portuar/Haeger & 
Schmidt/Duisburg ∙ Peter Hansen – Portuar/Hae-
ger & Schmidt/Duisburg ∙ Anton Haritzer – FST/
Salzburg ∙ Manfred Hintermeier – Macarale/Lan-
zendorf ∙ Karl Inreiter – Dulgherie/IS Baubetrieb/
Linz ∙ Stipo Ivanovic – MTA/Wels ∙ Nedyalko 
Ivanov Ivanov – macarale/Felbermayr Haskovo ∙ 
Romy Jarmer – Asigurare/Haeger & Schmidt/Du-
isburg ∙ Manfred Kastner – Unitate uzinală/Wels ∙ 
Gerd Kissner – Construcţii subterane/ hidrotehni-
ce/ Hagn Umwelttechnik/Hengersberg ∙ Manfred 
Kranz – Administraţie/Haeger & Schmidt/Duis-
burg ∙ Petar Manolov Kisyov – Macarale/Felber-

mayr Haskovo ∙ Eduard Kopáčik – Macarale/Bra-
tislava ∙ Evelyne Langer – Construcţii subterane/ 
hidrotehnice/ Hagn Umwelttechnik/Hengersberg ∙ 
Heinz-Joachim Langer – Construcţii subterane/ 
hidrotehnice/ Hagn Umwelttechnik/Hengersberg ∙ 
Gerald Mittendorfer – HIK/Wels ∙ Reinhold Put-
tinger – Mărfuri coletate/Wels ∙ Josef Raab – HIK/
Wels ∙ Herbert Rammel – Transport/Linz ∙ Sándor 
Lukács – Transport/Bau-Trans Ungarn ∙ Winfrid 
Saring – Macarale/Kamenz ∙ Johann Schmidt 
– MTA/Wels ∙ Thorsten Schubert – Macarale/
Dresden ∙ Hermann Steinbichler – Transport 
greu/Wels ∙ Hartmut Tobias – Macarale/Bautzen ∙ 
Peter Wesselak – Construcţii subterane/ hidroteh-
nice/ Hagn Umwelttechnik/Hengersberg ∙ Dieter 
Wulf – Montaj/Wimmer Maschinentransporte/
Krefeld

are, pentru a oferi şi pe viitor cea mai bună 
asistenţă financiară posibilă pentru departa-
mentul de construcţii de la Felbermayr. Că-
sătorit şi în vârstă de 49 ani, el îşi menţine 
forma în timpul liber prin sport şi şah.

Începând din 14 iulie, Alexander Kücher 
l-a înlocuit pe directorul comercial al 
filialei Felbermayr IS Baubetrieb, Harald 
Stutz. Acesta trece la pensionare parţială. 
Kücher şi-a început cariera la Felbermayr, 
după o activitate de mai mulţi ani pe 
post de controlor la un mare concern de 
construcţii austriac, ca manager financiar. 
După încheierea studiilor în paralel cu 

activitatea profesională 
la Institut für Controlling 
und Consulting din 
JKU-Linz în 2018, aria 
de responsabilitate a 
lui Küchers s-a extins 
continuu, astfel încât 
el a fost numit acum 
director general. 
În  vârstă de 33 ani, 
el practică în privat 
drumeţii sportive şi 
împarte cu soţia sa 
bucuria mâncărurilor 
de bună calitate. Dr. Alexander Kücher, LL.B.

Mag. Dietmar Rosenberger

1. Premiu:
O macara mobilă pentru construcţii 
MK140 la scara 1 : 50.

Întrebare cu premii: 
Câte luni au trecut de la înfigerea pri-
mei lopeţi până la finalizarea noului se-
diul central al companiei Felbermayr?

Dietmar Rosenberger 
îi urmează de la 1 sep-
tembrie lui Friedrich 
Rametsteiner în calitate 
de director comercial la 
Felbermayr Bau. 
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 A BRAND 
NEW VISION 
OF WORKING

MRT VISION +

STEIGER® TB 270 pro

Enorme Reichweite bis zu 18,1 m

Seitliche Reichweite max.15 m

Echte 27 m Arbeitshöhe

250 kg Korblast

Verbesserte Arbeits-
geschwindigkeit

3 Bewegungen gleichzeitig
möglich (Heben, schwenken,
teleskopieren) + Korb drehen

Leistungsstärker und 
stabiler denn je!

mehr Einsätze mehr Umsatz

mehr Auslastung schnellerer ROI

RUTHMANN Holdings GmbH
Gewerbeparkstr. 3 | 8143 Dobl bei Graz
Fon: +43 3136 5535 0 | info@ruthmann.at

IZ NÖ-Süd
Str. 2d / Objekt M44 | 2355 Wiener Neudorf
Fon: +43 2236 2236 36 | info@ruthmann.at

www.ruthmann.at

STEIGER® TBR 260

Reichweite max. 17 m

Seitliche Reichweite max.14,2 m

26 m max. Arbeitshöhe bei
voller Korblast

bis zu 300 kg Korblast

4 Bewegungen gleichzeitig mög-
lich (Heben, schwenken, telesko-
pieren, Rüssel auf/ab)
+ Korb drehen

Verbesserte Arbeits-
geschwindigkeit

Leistungsstärker und 
stabiler denn je!

mehr Einsätze mehr Umsatz

mehr Auslastung schnellerer ROI

RUTHMANN Holdings GmbH
Gewerbeparkstr. 3 | 8143 Dobl bei Graz
Fon: +43 3136 5535 0 | info@ruthmann.at

IZ NÖ-Süd
Str. 2d / Objekt M44 | 2355 Wiener Neudorf
Fon: +43 2236 2236 36 | info@ruthmann.at

www.ruthmann.atwww.ruthmann.at


