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MACARA GIGANT RIDICĂ UTILAJ DE SĂPAT TUNELURI

REȘAPARE

CANALIZARE LA ALZ

TRANSPORTURI GRELE
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TRANSPORT MARE PE STRĂZI MICI

Continuitate
Stimate cititoare, stimați cititori,

Nu numai scena politică mondială se
schimbă rapid și implacabil, ci și condițiile
de cadru ale mediului nostru personal sunt
afectate. Singura diferență: La nivel local
putem contribui, putem să ne adaptăm și
să susținem schimbările pozitive.

Aceasta este și baza pentru succesul întreprinderii de familie Felbermayr. Ne dorim și
vom reuși să ne adaptăm constant scurgerii timpului pentru a putea finaliza cu succes și în viitor numeroasele proiecte ale
clienților noștri. Condiție esențială pentru
acest lucru sunt angajații și furnizorii inovatori, prin ajutorul cărora ne putem atinge
obiectivele ambițioase - în beneficiul familiilor noastre și pentru viitorul acestora.
Și tocmai acum, în timpul sezonului festiv, ar trebui să fie evidențiată semnificația

celei mai mici unități din structura noastră
socială - familia. Aceasta este oglinda societății și ne permite să fim oamenii care
suntem sau ne dorim să fim. Acest lucru
era valabil încă din vremea filosofului Heraclit din Efes în urmă cu 2.500 de ani și va
rămâne întotdeauna așa.
În acest sens mulțumim clienților, angajaților și furnizorilor noștri pentru buna cooperare, vă dorim o sărbători deosebit de
liniștite, un Crăciun fericit și un bun început de an, sperăm, fără accidente.

DI Horst Felbermayr
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Mai mult de 100.000 de spectatori au
venit să admire festivalul tradițional Klangwolke din Linzer Donaupark. Astfel au
fost închiriate numeroase platforme de lucru și macarale pentru activitățile de montare și poziționare a aparaturii tehnice din
parcul auto Felbermayr. Ambarcațiunea
Landshaag și un ponton de piloni au servit
pentru poziționarea unui aruncător de apă.
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Reprezentanță deschisă în Sulzenmoos.

FOTOGRAFIII: MARKUS LACKNER, VOLKER WEIHBOLD (2), HARTWIG ZÖGL, STEFFEN WENK

„Nimic nu este la fel de constant ca și
schimbarea“, spune o înțelepciune de
viață care îi este atribuită filosofului grec
Heraclit din Efes. Iar faptul că această afirmație încă mai este valabilă ne este subliniat în mod clar în aceste zile și săptămâni.

ANUNȚURI
Un container de 33 m
lungime și 32 de tone
pentru Molke V a fost
instalat cu ajutorul unui
utilaj de 350 de tone.
Raza de acțiune a fost de
22 de metri, cu o înălțime
cârlig de 55 de metri.

PIAȚA PRIMĂRIEI DIN VIENA

Transport special aduce
pomul de Crăciun
Anul acesta molidul din piața primăriei din
Viena are o lungime de 27 de metri, o greutate de aproximativ șapte tone jumătate și
are aproximativ 130 de ani. Punctul de plecare pentru transportul special a fost pădurea protejată a orașului, la granița dintre
Austria Inferioară și Styria, la Semmering.

MÜLLERMILCH

Utilizarea unei macarale
pentru aur alb

BAU-TRANS UNGARIA

Container pentru
combinat siderurgic
transportat în Duisburg
La sfârșitul lunii iunie au fost efectuate de
căre Bau-Trans opt transporturi grele către
portul Gönyű în Ungaria. Cea mai mare dintre aceste componente este de 40 de metri

lungime, are o lățime și o înălțime de 8,2
metri, respectiv de 7,1 metri și are o greutate de 140 de tone. Transportul în continuare
până la Duisburg a avut loc pe apă.

În Leppersdorf lângă Dresda își extinde
în prezent Sachsenmilch fabrica pentru
prepararea produselor lactate. Printre altele, au fost utilizate simultan până la șase
macarale și o duzină de platforme de lucru. Cel mai puternic utilaj utilizat a fost o
macara pe șenile LR 1600 cu o capacitate
maximă de încărcare de 600 de tone.

CANALUL RHEIN-HERNE

FOTOGRAFIII: MEISTER WASSERBAU, MARKUS LACKNER, STEFFEN WENK, BAUTRANS

Extensie de secțiune transversală
pentru transportul naval
Cu doi ani în urmă, întreprinderea fiica a
Felbermayr, Reinhold Meister construcții
subacvatice, a început cu lucrările de extindere a secțiunii transversale a canalului Rin-Herne din nord-vestul Germaniei.
Scopul operațiunii este facilitarea întâlnirii continue a navelor pe întreaga cale navigabilă. Pentru aceasta, este creată o
distanță de curgere de circa 500 de
metri cu o adâncime de patru metri și o lățime minimă la nivelul
apei de 55 de metri.

Pentru extinderea transversală a unei alte
distanțe de 500 de metri de canal este
creat un profil din palplanșe dreptunghiular cu o carcasă cu două fețe.

Pentru lucrări de modificare și de dragare se utilizează,
printre altele, un excavator cu rază de acțiune de 19 metri.
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CONSTRUCȚII LA ADÂNCIME

Lucrările de extensie complete ale lanțului de tuneluri
Klaus
În aprilie Felbermayr construcții subterane a început cu măsurile de lucrări de
extensie pentru punctele de legătură
Sankt Pankraz și Klaus la A9 în Austria.
Pentru aceasta au fost efectuate lucrări

de substructură de către colaboratorii de
la construcții stradale, iar circa 17.000
de metri pătrați au fost asfaltați în trei
straturi. În plus, au făcut parte din contract și stabilirea unui așa-numit "traseu
CNAS" de la Klaus la Windischgarsten
precum și montarea tuburilor de placare
și furtunuri pentru instalarea de cabluri
de fibră optică. Lucrările de construcție
au putut fi finalizate în noiembrie. De-

partamentul pentru management al traficului de construcție Felbermayr se va
afla la fața locului în continuare până la
sfârșitul extinderii complete a lanțului
de tuneluri de pe autostrada A9 pentru
a supraveghea fluxul de trafic din punct
de vedere conceptual. Conform clientului Asfinag, deschiderea traficului pe
secțiunea de opt kilometri este planificată pentru 2018.

CONDUCTĂ LUNGĂ

CONSTRUCȚII SUBACVATICE

Utilizarea de echipamente
tehnice
La mijlocul lunii octombrie au început lucrările
pentru construirea unui ponton de debarcare
suplimentar în Enns pe Dunărea superioară.
După un procedeu de foraj au fost introduși
piloni lungi de 18 metri în pâmânt, și apoi au
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fost umpluți cu pietriș și mortar de injectare
de către Felbermayr construcții subterane
de specialitate. Construcția de oțel a terminalului de circa 170 de metri pătrați a fost
asamblată în halele de montare a portului de
mărfuri grele Felbermayr din Linz și a fost
ridicată la șantier de către Felbermayr închirieri de macarale. Contractor al proiectului a
fost Felbermayr construcții subacvatice.

Felbermayr lucrări subacvatice a construit
o conductă de canalizare cu presiune lungă de 8,5 km la lacul Ossiach din Carintia.
Conducta servește transportului apei uzate
la instalația de epurare din Villach. Elementul de bază pentru conductă au fost țevi
lungi de 18 metri realizate din polietilenă.
La gura râului Tiebel acestea au fost sudate
pentru a forma țeavi lungi de câte 700 de
metri. Ulterior acestea au fost aduse prin
plutire cu ajutorul pontoanelor și au fost
depuse pe fundul lacului la o adâncime de
până la 50 de metri. Lucrările de la Felbermayr construcții subacvatice au fost finalizate la sfârșitul lunii noiembrie după circa
patru săptămâni de lucru. Până la sfârșitul
anului, nouă conductă cu presiune din lac
trebuie să efectueze un test de exploatare.

FOTOGRAFIII: MARKUS WEICKINGER, MARKUS LACKNER, HARRY STEEG

Sistem nou de canalizare
previne periclitarea mediului

ANUNȚURI

De la st. la dr.: Robert Bauer (Felbermayr), Wolfgang Schellerer (Felbermayr), Wolf
Arne Harders (GE), Josef Schneider (DB Schenker), Horst Felbermayr, Hedi Wechner
(Bgmst. Wörgl), Martin Mühlbacher (GE), Alexander Winter (DB Schenker)

START

Nou depozit de logistică în
Wörgl
La sfârșitul lui septembrie a avut loc în
Wörgl startul pentru un nou depozit de logistică cu o dimensiune de 3.600 de metri
pătrați. Întreprinderea de transporturi grele și tehnică de ridicare Felbermayr acționează în calitate de constuctor si partener
de logistica al DB Schenker. Centrul de
expediere și depozitare pentru motoarele

cu gaz Jenbacher
este construit de
către GE. Pentru
a permite depozitarea adecvată și transportarea fără probleme a motoarelor cu
gaz, depozitul este construit în conformitate cu standarde înalte de siguranță, și este
dotat cu tehnologii moderne și sofisticate
de depozitare și de ridicare. Astfel, vor fi
utilizate două macarale de 40 de tone pentru încărcarea generatoarelor, și va fi înfiin-

țat un serviciu de transfer de transport DB
Schenker de la Jenbach la Wörgl. Astfel
motoarele pot fi transportate direct de la
producție din Jenbach către noul depozit
de logistică. De acolo motoarele Jenbacher
inclusiv accesorii sunt expediate în lumea
întreagă.

DE LEGĂTURĂ

FOTOGRAFIII: CHRISTINE BAUMGÄRTEL, MARKUS WEICKINGER

Stâlpi de beton ridicat
pentru extinderea școlii
Pentru extinderea noii școli generale din
Wels de pe strada Rainerstrasse, a fost
utilizat la sfârșitul lunii septembrie un
LTM 1750. Pentru transportul macaralei
mobile cu 184 de tone de balast și cu un
vârf de braț de macara tip catarg lung de
28 de metri au fost necesare nouă camioane de transport. Macaraua a fost utilizată pentru ridicarea a opt stâlpi de beton
ai producătorului de piese prefabricate
Oberndorfer. Doi dintre ei au avut o lungime de 30 metri și o greutate de 70 tone.
Alți șase au adus fiecare la lungime de 15
metri câte 16 tone pe cântar. Dificultatea
deosebită a fost motivată de către lipsa
de spațiu din centrul orașului. In plus, în
timpul misiunii de trei zile a fost necesară
o deviere extinsă a întregul trafic. Tavanul
mare de cca. 1.000 de metri pătrați a fost
poziționat inclusiv din partea opusă prin
intermediul unui LTM 1200-5.1 cu balast
complet într-o singură operațiune care a
durat 2 zile.

INFORMER
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KEEP COOL

Macara mobilă de construcție ridică instalație aer condiționat
Pentru măsuri ample de reabilitare a acoperișului aeroportului din Linz și înlocuirea aerului condiționat, macaraua mobilă

de construcție MK 140 de la Liebherr s-a
dovedit a fi un instrument de lucru ideal.
Avantajele acestei macarale mobile de
construcție au fost evidențiate în principal datorită spațiului limitat și a streșinii.
Cea mai grea componenta de ridicat a fost
aparatul de aer condiționat pentru restaurantul aeroportului, Sky Gourmet. Apara-

tul are o lungime de 4,6 metri, o înălțime
de 2,55 metri precum și o lățime de1,38
metri și cântărește 1,67 tone. Cu o sarcină
maximă de 1,9 tone, la o lungime maximă
de braț de 65 de metri, macaraua a fost
mai mult decât suficientă pentru această
sarcină. Felbermayr utilizează în prezent
16 macarale mobile.

Condiție esențială pentru relocarea transformatorului prin intermediul șinelor de
transport a fost construirea unui pat de
griblură de 75 de metri lungime și 7 metri
lățime. Ulterior au fost aduse pe aceasta
preșuri de excavator și plăci de distribuție de sarcină. Abia atunci "fundația" pentru șinele de transport propriu-zise a fost

construită și creată distribuția admisă a
încărcăturii. Datorită acțiunii care a durat aproximativ zece zile, demontarea și
montarea transformatorului a fost evitată. Astfel, soluția de succes aplicată de a
folosi șinele de transport a contribuit, de
asemenea, și la reducerea la minimum a
riscurilor și a costurilor.

MUNCĂ GREA

O sarcină specială a trebuit să fie realizată de către departamentul de montări
grele al sediului din Krefeld am Rhein.
Scopul a fost de a muta un transformator
de tensiune de 400 de tone de la stația
electrică Meppen cu aproximativ 100 de
metri. Problema: solul nu a fost suficient
de stabil. Soluția a fost găsită în utilizarea
unei căi ferate de împingere. În acest fel
încărcătura a putut fi distribuită în sol, în
limita permisă. În acest scop, convertorul
de tensiune a fost tras pe șinele de transport disponibile până la sfârșitul solului
portant. Odată ajuns acolo, acesta a fost
ridicat cu aparate speciale de ridicat de pe
vehicule, susținut de grinzi transversale și
apoi a fost ridicat din nou cu aproximativ
1,2 metri, în scopul de a fi depus pe șinele
de transport. Apoi transformatorul a fost
împins hidraulic până la sfârșitul șinelor de
transport. Acolo a avut loc operațiunea inversă și transformatorul a fost depozitat
iar pe șinele plate cu sol destul de solid.
Ulterior, convertorul de tensiune a fost tras
cu vinciuri la noua cutie de transformator.
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FOTOGRAFIII: MARKUS LACKNER (2), NL KREFELD

Transport suspendat cu
transformator de 400 de tone

ANUNȚURI

20 DE ANI „GT-RACING“

Fun-Business cu valoare
adăugată
Către video

De la st. la dr.: Gerhard Hunger (Bilfinger tehnică de aparate), Horst Felbermayr (Felbermayr Holding), Christian
Nimmervoll (Bilfinger tehnică de aparate)

Întreprinderea partener a Felbermayr, Bilfinger tehnică de aparate, a sărbătorit nu
numai aniversarea de 20 de ani, dar și recordul de vizitatori, cu mai mult de 1.200
de invitați. Conceptul unui eveniment ca
element de legătură între informație profesională și divertisment a fost unul de
succes. Astfel, clienții și partenerii întreprinderii au avut ocazia să se familiarizeze
cu echipamentele și cu parcul auto ale
furnizorilor industriali bine-cunoscuți. Printre altele, Felbermayr a fost reprezentat
de către macaraua mobilă MK 140 de la
Liebherr. Grație unui coș de personal confortabil și o înălțime maximă de cârlig de
aproape 100 de metri, vizitatorii au putut
obține o imagine amețitore a orașului
Wels.

CONSTRUCȚIE SUBTERANĂ SPECIALĂ

FOTOGRAFIII: MARKUS LACKNER, HARRY STEEG, MARKUS WINKLER

Protecție pentru cetate în
Tirolul de Nord

De la începutul lunii august până la sfârșitul lunii septembrie angajații din domeniul
Felbermayr lucrări subterane de specialitate (FLS) au executat un contract pentru
o apărătoare împotriva căderii de pietre
pentru fosta cetate din Nauders. Astfel
au fost instalați 140 de metri de gard de
protecție împotriva căderilor de pietre, cât
și o fixare a stâncii de 800 de metri pătrați. Au fost forate și instalate în total 650
de metri liniari de ancore. Din cauza amplasării expuse, suporții și componentele
de plasă, precum și diverse materiale de
ancorare necesare au trebuit să fie transportate just-in-time cu elicopterul la fața
locului. Lucrarea a avut loc în cadrul unei
restaurări a cetății vechi de 180 de ani.

DIN UNGARIA ÎN ELVEȚIA

425 de transporturi speciale
pentru centrale electrice de
acumulare prin pompare
In total, au fost efectuate într-o "co-producție" 425 de transporturi speciale și 6
transporturi mari de până la 6,8 metri lățime și greutate de 80 de tone de către Felbermayr și BauTrans. Traseul a dus de la
Tiszakecske în Ungaria la Trient în Elveția.
Destinația a fost centrala de acumulare
prin pompare de la Nant de Drance situată
la 2.000 de metri deasupra nivelului mării.

INFORMER
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Betonare sub apă
La sfârșitul lunii august întreprinderea fiică a Felbermayr, Hagn tehnică de mediu a început cu renovarea canalului
trapezoidal a canalului Alz din sud-estul Germaniei. Cu această ocazie a fost utilizat un sistem patentat de etanșare a
canalului. Proiectul a fost suținut de către departamentele Felbermayr lucrări subterane de specialitate și de închiriere de macara și de închiriere de platforme .

C

analul Alz-ului șerpuiește în jur de
18 kilometri de la Hirten la Burghausen, iar după ce trece de centrala
electrică curge în râul Salzach. Construcția canalului a început în 1916. Anumite
porțiuni ale acestei construcții pentru
alimentarea cu apă și energie de răcire
a amplasamentului industrial Burghausen
au fost deja renovate constant în ultimele decenii. Cu toate acestea, această renovare este cea mai extinsă din istoria
acesteia, raportează Michael Altschäffl
de la Hagn tehnică de mediu: "Am primit
contractul pentru sigilarea unei secțiuni
de circa 1.5 km. Pentru aceasta vom utiliza așa numitele saltele Incomat“. Aceste saltele sunt similare cu o saltea de aer
supradimensionată pe fundului canalului
și pe pantele laterale, sunt umplute cu un
beton special de curgere și, prin urmare,
acestea formează o a doua piele peste sigilarea originală.

Patent pentru etanșarea de fund
A existat o problemă deosebită din cauza
condițiilor hidrogeologice. Astfel că mai
mult de jumătate din traseul care urma să
fie renovat se află cu până la 1,7 metri
sub nivelul pânzei freatice. "De aceea, nu
a existat până acum nici o posibilitate de
a renova canalul în acest loc; deoarece o
pompare a fuxului de apă subterană ar fi
fost posibilă doar printr-un efort disproporționat. De abia prin utilizarea saltelelor Incomat și datorită capacității noastre
de a turna beton sub apă a fost posibilă
renovarea și sigilarea canalului“, explică
Altschäffl. Cu toate acestea, înainte de începerea lucrărilor trebuiau să fie îndepărtate sedimentele existente de pe fundul
canalului și curățate pantele de alge. În
timpul golirii canalul au fost pescuiți mii
de pești - aceștia au primit un habitat nou
în râul Alz.

Bucățile lungi de până la 20 de metri de
saltea Incomat au fost cusute una de cealaltă la fața locului.
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Michael Altschäffl: Director
tehnic, Hagn tehnică de mediu

Rampă de mutare pentru canalizare
Condiție esențială pentru instalarea
corectă a saltelelor Incomat personalizate în patul trapezoidal al canalului a
fost producerea unei unități de mutare.
"Această platformă a fost concepută în
mod special în raport cu secțiunile transversale ale canalului și ulterior desenată
folosind programul autocad. Implementarea tehnică a fost realizată în atelierul
Felbermayr din Wels" descrie Altschäffl
procesul îndelungat al proiectului. O
dificultate deosebită a reprezentat, de
asemenea, și schimbarea dimensiunilor
de lățime și razele curbelor canalului. In
cele din urma, a fost reușită construirea
unei unități de montare, care a îndeplinit
toate cerințele. "Deoarece asamblarea
rampei în apă ar fi fost posibilă numai cu
ajutorul scafandrilor, ne-am decis să prefabricam unitatea la mal și să o ridicăm
cu ajutorul macaralelor mobile" explică
Altschäffl procedura pentru tehnica de
ridicare folosită de către Felbermayr și
Wimmer. Masa totală a construcției de
oțel a cuprins circa 40 de tone. Incluzând
saltele Incomat umplute cu beton de pe
rampa unității de montare, au fost în total 60 de tone. Ca echipament de tractare a fost folosit un excavator hidraulic.

CONSTRUCŢII

În acest fel, au fost sigilate o porțiune
de canal sub apă lungă de aproximativ
1.000 de metri și o secțiune de aproximativ 500 de metri lungime de uscat.
"Datorită dedicării colaboratorilor și a experienței noastre, am făcut progrese importante", a declarat Altschäffl, mulțumit
de premiera de succes.

Rezervorul de sedimentare drenat a fost eficientizat de
către angajații Felbermayr lucrări subterane de specialitate. Pentru aceasta au fost utilizate printre altele proceduri de turnare a betonului și de pompare a apei

Construcție subterană specială
Departamentul Felbermayr construcții
subterane speciale a intrat în acțiune pentru modernizarea unui canal de scurgere
precum și a unui bazin de sedimentare
Era vorba despre astuparea de fisuri și eliminarea defectelor locale prin injectarea
de beton. Lucrătorii au gasit sprijin prin
furnizarea echipamentelor de la Felbermayr închiriere de platforme.
La sfârșitul lunii octombrie, lucrările au fost
finalizate în aproximativ șase săptămâni
de la construcție.


Către video

FOTOGRAFIII: MARKUS LACKNER

Unitatea de montare special concepută a fost ridicată ân canal de
către macarale mobile.
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OPERAȚIUNE PATENTATĂ
În 1916, adică exact acum 100 de ani, a început construcția canalului Alz în
Bavaria. Secțiuni din totalul de 40 de kilometri ai construcției au fost deja
renovate în mod succesiv în deceniile trecute. Pentru zona de sub nivelul
pânzei freatice nu a existat până acum nici o posibilitate. Abia prin dezvoltarea întreprinderii fiice a Felbermayr, Hagn tehnică de mediu, acest domeniu
a putut fi renovat prin utilizarea unei unități de montare și a așa numitelor
saltele Incomat.

FOTOGRAFIE: MARKUS LACKNER

CONSTRUCȚII

Protecție împotriva
inundaților și furtunilor
Pe peninsula Nordstrand întreprinderea fiica a Felbermayr, Reinhold Meister construcții hidraulice, a construit cel
mai inalt dig din Schleswig Holstein. Protecția împotriva inundaților și furtunilor are doi kilometri lungime și este mai
înaltă cu aproximativ un metru decât secțiunea de dig vechi din anul 1965.

P

ensinsula Nordstrand situată la circa
40 de kilometri la sud de Sylt este
populată din timpuri imemorabile.
Dar în lunile de iarnă așezările au fost
amenințate de către furtuni și inundații cu
o înălțime de câțiva metri. Cu cel mai înalt
dig din Schleswig Holstein forțele naturii
sunt ținute în frâu, iar așezările sunt protejate.

Construcția digului
Mai exact, digul care datează din anul
1965 a fost reînnoit pe o secțiune lungă
de doi kilometri. "Noul dig a fost construit
cu de 25 de metri mai lat și cu 1 metru
mai înalt decât digul vechi din 1965", explică măsurile luate managerul de construc-

ții Bernd Waclawek. Astfel, digul este
adaptat creșterii nivelului mării datorat
schimbărilor climei. Digul a fost reînnoit în
secțiuni de câte 300 de metri. Pentru a
menține șantierul uscat, este construit un
dig de vară temporar pe partea maritimă.
"Am început pe uscat construirea unui planum grosier și fin," raportează Waclawek
cu privire la munca cu precizie la centimetru, care se efectuează cu buldozere
controlate prin GPS. Pentru ancorarea
digului este construit un sistem înalt de
circa 75 de centimetri. Acești așa-numiți
facuri geo constau dintr-o țesătură de metal umplută cu pietriș și nisip, care este
sigilată cu ajutorul tăvălugelor. Pe această
„fundație“ este construit din nisip corpul
digului propriu-zis. Acest nisip este aspirat

Nisipul necesar este extras de la faleză, cu un excavator cu cap de tăiere de pe malul mării. După aceea
urmează transportul către mal. Acolo materialul este
transportat circa 1.500 de metri în digurile de clătire și
depozitat prin intermediul unui sistem de pompe.
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Buldozere controlate prin GPS facilitează
munca ultra-precisă.

de pe fundul mării din fața falezei cu un
excavator cu cap de tăiere și este transportat către mal. De acolo, materialul este
transportat aproximativ 1.500 de metri,

CONSTRUCȚII
Pentru ancorarea digului se utilizează faguri geo. Această
instalație formată din pietriș și nisip este înaltă de 75 de
centimetri și este compactată cu ajutorul tăvălugelor. Pe
aceasta este construit corpul digului propriu-zis din nisip.

Lucrările au fost finalizate
în toamnă 2016

FOTOGRAFIII: HARRY STEEG

cu un sistem de furtune de pompare în
spatele așa-numitelor diguri de scurgere.
"Apa se poate scurge prin șanțuri laterale
retractate, astfel încât să rămână numai
nisip cât se poate de uscat pentru miezul
barajului", explică Waclawek. Apoi materialul este profilat corect cu buldozere și
excavatoare și este construit un rând de
piloni de bază pentru partea maritimă al
lucrării lterioare din pietriș. Ulterior corpul
propriu-zis este acoperit cu un materia
mâlos până la lutos, care se găsește în
mod natural, așa-numitul strat de argilă. Până la o anumită înălțime deasupra
nivelului mării urmează în mod adițional
construcția din pietriș din pietre de anrocament. Acesta este fixat cu un ciment
special. Prin ecologizarea barajului se realizează o protecție suplimentară împotriva
eroziunii. Au fost efectuate,de asemenea, lucrări de finalizare, cum ar fi construcția unei șosele pe creasta barajului
și un drum de ghidare a resturilor pentru
eliminarea resturilor acumulate pe plajă.
În completarea construirii noului dig a fost
construit un zid de protecție împotriva inundațiilor pe un tronson lung de 500 de
metri al digului vechi. "Pentru aceasta, au
fost presate fără vibrații palplanșe lungi
de 11,7 metri în dig cu ajutorul unei prese

hidraulice", spune Waclawek și constată că lucrul fără vibrații a fost deosebit
de important pentru a nu slăbi dvechiul
dig. În capetele palplanșelor care ieșeau
în afară au fost arse găuri, cu scopul de
a monta tijele de susținere și a le putea
suda. Dupa aceea au urmat cofrarea și
betonarea. O caracteristică specială sunt,

de asemenea, și tolbele din fundație lăsate libere pe capul digului. "Acolo au fost
montate piesele de fier-beton prefabricate, late de 70 de centimetri și îalte de
80 de centimetri", explica Waclawek. În
toamnă au putut fi finalizate lucrările pentru protecția durabilă împotriva inundaților
și furtunilor.


În cadrul măsurilor de renovare digul din 1965 a
fost lățit cu 25 de metri și înălțat cu 1 metru. Astfel
este protejată o zonă de seș de 612 de hectare, cu
aproximativ 370 de rezidenți și bunuri în valoare
de circa 45 de milioane de euro.
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TEHNICĂ DE RIDICARE

Din cauza apropierii imediate a zonei de
rezidențiale, lucrările au putut fi efectuate
numai în intervalele de timp specificate.
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Coloși de oțel între ei
În septembrie a fost adus un utilaj de săpat tuneluri într-o nouă locație pentru extinderea metroului din București.
Contractul pentru proiectul de 350 de tone a fost primit de reprezentanța Felbermayr din România. Au fost utilizate o
platformă de transport joasă cu 24 de axuri și o macara pe șenile cu o capacitate de ridicare de 600 de tone.

L

a inceputul acestui an, Felbermayr a
primit încă o dată contractul pentru
a manipula o utilaj de săpat tuneluri
(UST), în centrul României. Baza proiectului este extinderea liniei 5 a metroului
bucureștean. În ciuda condițiilor similare
au fost necesare în jur de 6 luni de pregătire pentru mutarea utilaji de săpat de 350
de tone la o nouă locație a șantierului de
construcție de metrou. Cu un diametru de
6,6 metri și o lungime de 10 m, UST este
cea mai mare mașininărie de săpat tuneluri din cele utilizate în prezent pe șantier.

Transport greu și utilizarea macaralei

FOTOGRAFIII: FLORIAN PIERINGER

De data aceasta am avut condiții de cadrul
total diferite. Acest lucru a fost motivul
duratei fazei de planificare lungă de aproximativ șase luni. Domeniul de aplicare a
inclus ridicarea UST de la șantierul vechi
de construcție, inclusiv transportul către
noua locație și la final ridicarea în noua
groapă de construcție.

care au fost efectuate împreună cu clientul. "Dar când am clarificat totul din punct
devedere teoretic, am constatat că, în
practică, aceasta nu ar putea funcționa.
Un spațiu prea limitat pentru manipularea
componentelor macaralei a fost unul dintre motivele pentru care a trebuit să ne readaptăm", descrie Stan sarcina complexa.
Dar și faptul că lucrarea a avut loc într-o
zonă rezidențială necesita unele cerințe
specifice, cum ar fi respectarea perioadelor de odihnă.

Cursă împotriva timpului
În cele din urmă, componenta de bază a utilaji de săpat tunelui de 350 de tone a fost
mutată în doar opt zile. În acest timp, o macara cu greutate proprie de 980 de tone a
fost montată și demontată de două ori, USTul a fost demontat, ridicat și mutat și ridicat
din nou. „Aceasta înseamnă colaborare de
concentrare maximă a tuturor echipelor implicate“, se bucură Stan datorită finalizării
de succes a proiectului.


Componenta principală de 350 de tone a
fost ridicată utilizând o macara pe șenile.
Cu 980 de tone, greutatea dispozitivului de
ridicare a fost remarcabilă.

"Deja transportul utilajiuluide săpat tuneluri a fost o provocare. Tracțiunea necesară a fost asigurată cu câte un cap tractor, respectiv de impingere de câte 660
de cai putere. Pentru a nu depăși sarcina
de drum admisă, a fost folosită o platformă de transport joasă cu 24 de axuri.
Însă chiar și în ceea ce privește ridicarea,
distribuția greutății a fost de o importanță
deosebită", raportează Stan: "Din moment
ce puteam încărca solul numai în măsură
limitată, a fost utilizat un balast suspendat
ca contragreutate la mașininăria de săpat
tuneluri. Greutatea necesară de 180 de
tone a fost deja instalată deasupra solului. În cele din urmă macaraua a cântărit
980 de tone, distribuite pe două vehicule
cu șenile, pe subsolul modificat cu plăci.
Pentru aceasta nu au fost luate în calcul
cele 350 de tone adiționale ale UST.
Condiție esențială pentru această ridicare au fost calculele asistate de computer
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Transport mare pe străzi mici
La mijlocul lunii august, două transporturi grele cu dimensiuni impresionante au traversat districtul bavarez Traunstein, în drumul lor de la Tacherting la Passau. Astfel au fost transportate două componente de 100 și respectiv 155 tone.
Cele două combinații de vehicule au atins lungimi de aproape 60 de metri.

Ploile persistente au împiedicat
suplimentar sarcinile grele.
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C

u măsurătorile am ajuns la o înălțime a transportului de 6,5 metri,
incluzînd și platforma joasă de
transport“, spue Andreas Mathis de la
întreprinderea contractandă Bau-Trans și
explică astfel, de ce transporturile speciale nu a trebuit să fie manevrate pe căi
principale de transport, ci în principal pe
străzi lăturlanice. Deoarece cu aceste înălțimi de transport, vehiculelor le-ar fi stat
în drum prea multe conducte aeriene și
poduri care nu puteau fi traversate.
Două etape de câte o zi pentru 120 de
kilometri.
Mai exact, dimensiunile transporturilor grele, incluzând capetele tractoare
și marfa au cuprins 57,7 metri lungime,
6,65 metri lățime și 6,5 metri înălțime și
respectiv 56,5 metri lungime, 4,42 metri
lățime si 5,45 metri inălțime.
Locul de origine al transporturilor a fost
o fabrică la circa 100 de kilometri la est
de München. „Prima zi din etapă a dus
prin orașul Hart de-a lungul râului Alz pe
lângă Burghausen către o intrare special
amenajată pentru transporturile grele, către drumul regional spre Passau“, descrie
Mathis. Țelul primei etape a fost localitatea așezată la circa 35 de kilometri de
Passau, Tutting. În după-amiaza celei de a
doua zi, în jurul orei 15, s-a ajuns în portului Passau-Schalding.

Șantierele, inamicii naturali ai
transportatorilor de mărfuri grele

Au fost necesare multe măsuri de deviere
a traficului datorită rutei pline de provocări. "În timpul transporturilor speciale am
fost însoțiți în mod constant de un atelier
mobil pentru îndepărtarea semnelor de
circulație și pentru ridicarea echipamentelor de semnalizare obstructive" descrie
Mathis și atrage atenția asupra gradelor
de înclinare a drumului de până la douăsprezece procente. Din această cauză a
fot necesară pentru amândouă transporturi utilizarea permanentă a unui utilaj de
tractare și a unuia de împingere. Platforme joase cu 20 și respectiv 17 axuri au
fost utilizate ca vehicule de transport.

Peste apele continentale către
Antwerpen
A doua rută de transport a dus via Dunăre și via canalul Main-Dunăre în portul
belgian Antwerpen. Odată ajunse acolo,
cele două componente au fost transbordate pe nave maritime și transportate în
Portugalia precum și în Indonezia Acolo,
cele două piese de instalație compuse în
principal din schimbătoare de căldură și
conducte sunt utilizate într-un combinat
siderurgic , respectiv într-o instalație de
amoniac pentru producerea de îngrășăminte. 

FOTOGRAFIII: SEPP GRUBER, BAU-TRANS

Pentru transporturi au fost utilizate în permanență câte două vehicule de tractare și respectiv de
împingere, de câte 600 de CP.
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DESCHIDERE

Sediu nou deschis la
nord-vest de München
Întreprinderile fiice a Felbermayr, Wimmer transporturi de utilaje și Hagn tehnică de mediu, au o casă nouă.
La 23 septembrie, a fost inaugurat sediul de aproximativ 40.000 de metri pătrați în zona industrială a Sulzemoos.

De la st. la dr.: Wolfgang Schellerer (GF Felbermayr tehnică de
transport și de ridicare), DI Horst Felbermayr (GF Felbermayr Holding), Gerhard Hainzinger (Primarul din Sulzemoos), Horst Felbermayr (Seniorchef), DI Michael Altschäffl (Hagn tehnică de mediu,
DI Holger Stegmann (Wimmer transporturi de utilaje)

Sediu exemplar
Printre cei 250 de invitati au fost bine-veniți numeroși clienți și parteneri, precum
și personalul de conducere Felbermayr.
Aceștia și-au format la fața locului o imagine a transporturilor specializate și instala-
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țiilor industriale și a închirierilor de macara
Wimmer. Firma specializată pe construcția de depozite de deșeuri și tehnică de
mediu, Hagn, a impresionat cu un scurt
film despre restaurarea unui canal de centrale electrice. Pentru directorul general
al Felbermayr tehnică de transport și de
ridicare dar și firmei Wimmer si pentru
co-fondatorul al sediului Sulzemoos, Wol-

fgang Schellerer, sediul este o piatră de
hotar: "Dezvoltarea întreprinderii Wimmer
din ultimii cinci ani este impresionantă,
dar, de asemenea, și un model pentru
multe alte domenii de succes".

Sărbătoare pentru familii
După-amiaza zilei de deschidere a fost dedicată familiilor celor aproximativ 150 de
angajați din sediu. Înconjurați de castelul
gonflabil și de lansarea de baloane, numeroși copii își pot face o idee cu privire la locul de muncă a parintilor lor. Și, cine știe,
poate că dintre aceștia unii vor deveni noi
angajați ai Felbermayr, și vor scrie mai departe istoria afacerii de familie Welser.

Bine dispuși Gisela și Horst Felbermayr
se bucură de finalizarea rapidă și de festivitatea de deschidere reușită a noului
sediu.

FOTOGRAFIII: WIMMER/HINTERSEER

E

ste uimitor ce a apărut aici în doar
opt luni, "se bucură familia care deține Felbermayr de finalizarea rapidă
a noului sediu. Mare este și bucuria șefilor
întreprinderilor fiice a Felbermayr, Wimmer transporturi de utilaje și Hagn tehnică
de mediu: Aici avem condiții ideale pentru
a satisface eficient cerințele clienților noștri ", comentează Holger Stegmann de la
Wimmer transporturi de utilaje si Michael
Altschäffl de la Hagn tehnică de mediu,
oportunitățile de aproximativ 10.000 de
metri pătrați de spațiu de birouri, depozite
și ateliere.

meldungen
PERSONAL

ANIVERSĂRI

MULTE MULȚUMIRI COLABORATORILOR VECHI
15 ANI Hubert Auer – Platforme Linz ∙ Auernig Klaus – FST Salzburg ∙ Robert Bauer – T&H
Tirol ∙ Maximilian Cisek – ITB Linz ∙ Jürgen Grabenhofer – Macara Graz ∙ Markus Hüttmeyer
– Hafen Linz ∙ Clemens Kaiser – FST Salzburg
∙ Josef Kramser – FST Salzburg, Andreja Lucic
– Holding Wels ∙ Robert Mittermayr – Platforme Linz ∙ Andreas Swoboda – Platforme
Tirol ∙ Franz Trinkl – Holding Wels ∙ Elke Ziegler – Holding Wels ∙ Manfred Anzinger – MTA
Wels ∙ Bernd Beck – Transporturi grele Wels
∙ Vitus Danklmaier – FST Salzburg ∙ Wilhelm
Dornstädter – MTA Wels ∙ Walter Felkl – Macara Linz ∙ Christian Fruhwald – MTA Wels ∙
Josef Fürlinger – Macara Linz ∙ Georg Granitzer – FST Salzburg ∙ Lukas Höpler – Transport
Lanzendorf ∙ Wolfgang Kases – Macara Thaur
∙ Dragan Lapadatovic – Macara Lanzendorf ∙
Manfred Mayrhofer – Platforme Linz ∙ Josef
Messner – FST Salzburg ∙ Claus Mittermayr
– Transporturi grele Wels ∙ Dalibor Nikolic –
Macara Lanzendorf ∙ Mario Pichler – Platforme
Linz ∙ Karl Heinz Pucher – Transporturi grele
Wels ∙ Wolfgang Rauchenecker – Macara Linz
∙ Jürgen Rusam – Platforme Linz ∙ Georg Suntinger – FST Salzburg ∙ Erwin Trachsler – Macara Lanzendorf ∙ Michael Weilharter – Construcții subterane Salzburg ∙ Franz Hubert – Proiect
Wimmer Wels ∙ Egon Wurzer – Contrucții
Wels ∙ Christian Zsalacz – Achiziții Lanzendorf
∙ Alessandro Stradiotto – Transport Veneția ∙
Gerhard Gruber – Sareno Ulrichsberg ∙ Andreas Leitner – Sareno Ulrichsberg ∙ Mohammad
Javed – Haeger & Schmidt International GmbH
∙ Mike Sikorski – Haeger & Schmidt International GmbH ∙ Michael Eberhard – Wimmer
transporturi de utilaje Sulzemoos ∙ Uwe Gra-

Joc cu premii
Întrebare de premiu: "Pentru ce a fost

utilizată macaraua pe șenile Felbermayr
cu o capacitate de ridicare de 600 tone
în septembrie, la București?

bowski – Felbermayr Deutschland Gmbh - Krefeld ∙ Petra Moffroid – Felbermayr Deutschland
Gmbh - Krefeld ∙ Ralf Bauer – Hagn Tehnică de
mediu GmbH ∙ Volker Müller – Hagn Tehnică
de mediu GmbH ∙ Hannelore Tschampel – Reinhold Meister construcții subacvatice ∙ Simone Klämpfl – Reinhold Meister construcții subacvatice ∙ Peter Rederer – Bau-Trans GmbH ∙
Boris Albl – Felbermayr Nürnberg ∙ Christine
Feyerlein – Felbermayr Nürnberg
20 DE ANI Christoph Nüßler – T&H Lauterach ∙ Roman Sulzner – Holding Wels ∙ Adil
Bajric – Construcții/pietriș Wels ∙ Jürgen Dickinger – Construcții subterane Wels ∙ Markus
Eder – Transporturi grele Wels ∙ Mirsad Hibic
– Achiziții Linz ∙ Pasaga Hodzic – Atelier Wels
∙ Manfred Höhfurtner – Macara Wels ∙ Gerhard Mikusch – Macara Graz ∙ Slavko Rakic –
Transporturi grele Wels ∙ Pierre Robert Rosina
– Macara Thaur ∙ Johann Schmidt – MTA Wels
∙ Klaus Stützner – MTA Wels ∙ Roland Pröll
– Sareno Ulrichsberg ∙ Janusz Jaskiewicz –
Haeger & Schmidt International GmbH ∙ René
Kohlhause – Haeger & Schmidt International
GmbH ∙ Steffen Putjus – Haeger & Schmidt
International GmbH ∙ Ursula Nitsche HSW Logistics ∙ Björn Zirotzki – HSW Logistics ∙ Károly
Majnár – Bau-Trans Kft. ∙ Tino Möckel – Wimmer transporturi de utilaje Sulzemoos ∙ Ali Basak – Hagn Tehnică de mediu GmbH ∙ Jodok
Kohler – Bau-Trans GmbH
25 DE ANI Helmut Demmelmayr – MTA Wels
∙ Branko Derek – Atelier Wels ∙ Bernhard Gessl
– Construcții subterane Wels ∙ Franz Hellein –
Transport Wels ∙ Momir Jovanovic – Macara
Lanzendorf ∙ Mehmed Prosic – Atelier Wels ∙
Hermann Schmidbauer – Macara Linz ∙ Mar-

kus Seebacher – MTA Wels ∙ Gerald Taibon
– MTA Wels ∙ Kurt Wohlfahrt jun. – Transport
Wels ∙ Rafał Kostrzewski – Felbermayr Polska
Sp. z o.o. Wroclaw ∙ Horst Aerts – Haeger &
Schmidt International GmbH ∙ Thomas Rottluff – Wimmer transporturi de utilaje Sulzemoos
∙ Uwe Eifrig – Wimmer transporturi de utilaje
Sulzemoos ∙ Heiko Heinig – Wimmer transporturi de utilaje Sulzemoos ∙ Wendelin Adam
– Hagn Tehnică de mediu GmbH ∙ Robert
Matthes – Hagn Tehnică de mediu GmbH ∙ Jusuf Hrncic – Bau-Trans GmbH ∙ Elek Nemeth
– Bau-Trans GmbH
30 DE ANI Josef Angerer – Achiziții Linz ∙ Miroslav Brandusanovic – Transport Lanzendorf ∙
Wolfgang Lichtenauer – Construcții subterane
Wels ∙ Hubert Rathmoser – Transporturi grele
Wels ∙ Alfred Ringer – Construcții subterane
Wels ∙ Josef Ammann – Bau-Trans Gmbh ∙
Franz Hagspiel – Bau-Trans Gmbh
35 DE ANI Wolfgang Schellerer – T&H Wels ∙
Peter Linimayr – Macara Linz ∙ Harry Hoffmann
– Haeger & Schmidt International GmbH ∙ Hubert Petermeier – Haeger & Schmidt International GmbH
40 DE ANI Anita Hummer – Holding Wels ∙
Margit Pfeufer – Holding Wels ∙ Josef Ringer –
Construcții subterane Wels ∙ Marion Wolff-Slotta – Haeger & Schmidt International GmbH ∙
Heinz-Jürgen Fuchs – Haeger & Schmidt International GmbH ∙ Reinhold Sahl – Haeger &
Schmidt International GmbH
45 DE ANI Romy Jarmer – Haeger & Schmidt
International GmbH ∙ Peter Richter – Hagn tehnică de mediu GmbHGmbH
50 DE ANI Elfriede Spindler – Hagn tehnică de
mediu GmbH

ne trimiteți răspunsul corect prin Fax +43
7242 695-144 sau E-Mail informer@felbermayr.cc. Ultima zi de expediere este vineri,
31 martie 2017. Este exclusă calea judiciară.

Premiul 1.
Un transport greu ZGM Volvo FH cu
axuri 3 / 5 GOLDHOFER.
Scară 1:50.

Răspunsul îl găsiți în
această revistă. Pentru
răspunsurile corecte vom
trage la sorți 15 premii în
obiecte. Vă rugăm ca să
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sau doriți ca să-l comandați pentru altcineva, atunci vizitați-ne la: www.felbermayr.cc/informer Toate enunțurile din acest document trebuie
înțelese ca fiind neutre din punct de vedere al sexului din motive de simplificare a limbajului. Imprimare: Decembrie 2016
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POWER
IN MOTION

www.felbermayr.cc/shop

THE NEXT GENERATION
IN SPECIAL TRANSPORTATION
WAS HALTEN SIE VON

WAS HALTEN SIE VON

WAS HALTEN SIE VON

WAS HALTEN SIE VON BIS ZU

WAS HALTEN SIE VON

LADEFLÄCHENHÖHE?

AUSGLEICHSHUB?

ACHSLAST PRO ACHSLINIE?

REIFENLAUFLEISTUNG?

LENKEINSCHLAG?

780 MM

500 MM

12 TO

Die MANOOVR Multi-PL sind die neue Generation Semitieflader von Nooteboom.
Herausragende Merkmale sind die niedrige Ladehöhe und die hohe gesetzlich mögliche
Achslast. Aufgrund der einzigartigen konstruktiven Merkmale sind die MANOOVR Multi-PL
Semitieflader allen anderen Fahrzeugen in diesem Segment mit geteilten Achsen klar überlegen.
Nooteboom. Gets you there.
WWW.NOOTEBOOM.COM

300.000 KM

70º

