Predstavujeme

Špecialista na nadrozmerný náklad
skytujeme komplexné služby
vrátane servisu,“ uvádza R. Tarbuk. Podľa R. Tarbuka však rozširovanie počtu pobočiek bude
pokračovať. Už v tomto roku by
mala pribudnúť pobočka v Banskej Bystrici.

Špeciálne transporty
Žeriavy sú len jedným z viacerých produktov z portfólia firmy.
„V roku 2004 sme začali poskytovať kompletné riešenia v oblasti
špeciálnych transportov. K dnešnému dňu naša spoločnosť vykonala špeciálne transporty s kusovou hmotnosťou do 1 000 ton,

Spoločnosť Felbermayr
poskytuje kompletný
servis v oblasti špeciálnych
transportov, prenájmu
žeriavov a pracovných plošín.

R

akúska spoločnosť Felbermayr vstúpila na náš trh

Richard Tarbuk, konateľ spoločnosti

v roku 2001. „V tomto roku sme
v Bratislave zriadili slovenskú
centrálu. Najskôr sme začali
z nášho širokého portfólia produktov ponúkať žeriavy s nosnoťou 90 ton,“ spomína na začiatky Richard Tarbuk, konateľ
spoločnosti. „Naša spoločnosť
však nové žeriavy nepredáva,

ale prenajíma
spolu s odborne vyškoleným vodičom.
Odpredávame
len použitú
techniku,“ vysvetľuje R. Tarbuk. S ekonomickým rozvojom
Slovenska pribúdal aj počet zákazníkov. Reakciou na to bolo
rozšírenie ponuky ž e r i a v o v
s nosnosťou až
do 400 ton. V súčasnosti však
spoločnosť Felbermayr v spolupráci so svojimi
dcérskymi spoločnosťami dokáže zabezpečiť
prenájom žeriavov so zdvíhacou kapacitou do výšky 180 m
a nosnosťou až do 800 ton. Nárast počtu nových klientov bol
podnetom nielen na rozšírenie
škály produktov, ale aj na otvorenie novej pobočky. „Takisto
sme otvorili v roku 2003 pobočku
v Košiciach. V tejto pobočke po-

prepravnou dĺžkou 130 m a šírkou 10 m. Klientom je k dispozícii rozsiahly vozidlový park špeciálnych ťahačov. Na európskych
cestách sa nehýbe nič, čo by
bolo pre Felbermayr príliš veľké,
príliš dlhé alebo príliš
ťažké. V prípade nutnosti
dokážeme prepravu nadrozmerného nákladu zabezpečiť aj v kombinácii
so železničnou či lodnou prepravou,“ vysvetľuje R. Tarbuk. Okrem
špeciálnych nákladných
vozidiel Felbermayr zabezpečuje prepravu nadrozmerného nákladu
aj po železnici v spolupráci s dcérskou spoločnosťou Internationale
Tieflader-Bahntransport
GmbH (ITB). „Firma
ITB má k dispozícii všestranné a flexibilné vyso-

kovýkonné železničné vybavenie,
ktoré v súčasnosti predstavuje 16
špeciálnych vagónov so 6 až 32
nápravami a nosnosťou až 500
ton,“ hovorí R. Tarbuk.

Pracovné plošiny
a vysokozvižné vozíky
Všade tam, kde je vo väčších
výškach potrebná ľudská práca
nájdu uplatnenie pracovné plošiny. „Momentálne sa v našej
ponuke nachádza viac ako 600
pracovných plošín rozličných parametrov a špecifikácií napr. nožnicové, prívesné, teleskopické,
kĺbovoteleskopické až po automobilové,“ upresňuje R. Tarbuk.
Zákazníci si môžu zvoliť aj rozličný pohon pracovnej plošiny.
Môžu byť poháňané benzínovým, naftovým, elektrickým alebo
kombináciou elektrického a spaľovacieho motora. Najväčšie modely pracovných plošín umožňujú pracovať až vo výške 60 m
nad povrchom. „Pre logistické
spoločnosti či výrobné prevádzky
vieme dodať aj vysokozdvižné vozíky. Ich ponuka je veľmi široká,“
hovorí R. Tarbuk. Vysokozdvižné
vozíky vyrobené spoločnosťou
Felbermayr používajú napríklad
v žilinskom závode automobilky
Kia. „K našim ďalším veľkým zákazníkom patrí aj závod PSA Peugeot Citroën v Trnave, US Steel
Košice či maloobchodný reťazec
Tesco,“ dodáva R. Tarbuk. VB
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