REPORTÁŽ/REPORT

Felbermayr – sila, ktorá hýbe
FELBERMAYR –
UNTERNEHMENSGRUPPE
je kompetentný a silný
partner v celej Európe
s viac ako 1000 najlepšie
vyškolenými zamestnancami
pre špeciálnu a nadrozmernú
prepravu, prenájom
autožeriavov a pracovných
plošín.

vďaka strategickej integrácii kompetentným špecialistom na riešenie aj tých najnáročnejších špeciálnych transportov železničnou
aj cestnou prepravou.
Špeciálny transport – cesta
Sila, ktorá hýbe, tá najlepšia
prepravná logistika. Na cestách
Európy sa nehýbe nič, čo by bolo
pre Felbermayr príliš veľké, príliš

lympiáda v Aténach sa
skončila a popri výsledkoch
všetkých možných športových
disciplín sa do historických análov o nej nepochybne dostane aj
fakt, že pri náročnej stavbe olympijského štadióna, ktorého futuristický oceľový krov patrí vďaka
staviteľovi Cimolaiovi k najväčším stavbám Európy, pomáhali

štadióna, aby sa prestavba štadióna nepoškodila. Na to boli použité mobilné žeriavy Felbermayr
so zdvihovou hmotnosťou 300
a 500 t, ako aj 40 m teleskopické
pracovné plošiny z pobočky Felbermayr Klagenfurt. Rúrové časti
strešnej konštrukcie majú priemer
od 3,6 m a dĺžku od 11 m pri kusovej hmotnosti cca 110 t.
O prenájme žeriavovej techniky
spoločnosti Felbermayr sa bližšie
dočítate v č. 21, ktoré bude venované zdvíhacej technike. Radi

dlhé alebo príliš ťažké. Od transformátorov po chemické reaktory,
cez lokomotívy, až po veľké elektrárenské komponenty.
Prioritou Felbermaye je do posledných detailov prepracované
kompletné riešenie špeciálnych
transportov, plánovanie cesty,
kalkulácia, až po samotné realizovanie prepravy, pričom v prípade nutnosti je samozrejmosťou
kombinácia so železničnou alebo
lodnou prepravou.
K dnešnému dňu firma Felber-

žeriavy a pracovné plošiny Felbermayr.
Celková hmotnosť konštrukcie
je cca 17 000 t bez strešnej konštrukcie (väzby). Dve samostatné
nosné konštrukcie, každá v celkovej výške 90 m, 300 m rozpätí
a s 8500 t hmotnosti, boli spojené v podpornom bode mimo

by sme však spomenuli, že ako
jediná firma na Slovensku, spoločnosť Felbermayr-Prevádzková
disponuje mobilným žeriavom
s hmotnosťou zdvihu až 225 t.
Dnes si priblížime ďalšiu zo širokej ponuky činností firmy Felbermayr, a to špeciálny transport.
Spoločnosť Felbermayr sa stala

mayr realizovala po celej Európe
rôzne špeciálne transporty s kusovou hmotnosťou do 1000 ton,
prepravnou dĺžkou do 130 m a šírkou 10 m.
Klientom je k dispozícii rozsiahly vozidlový park so špeciálnymi ťahačmi (po 4-osové ťahače
s výkonom max. 800 koní), ako aj

O

rôzne typy návesov s max. ložnou
hmotnosťou do 1000 t.
Priaznivé ceny komplexných
riešení možno dosiahnuť len
v spojení najmodernejšieho vybavenia s dobre zaškolenými
pracovníkmi.
Firma Felbermayr je neustále
v spojení s výrobcami vozidiel,
aby všetky vývojové a vylepšova-

cie nápady, ktoré sa objavia počas každodennej praxe, mohli byť
implementované do ďalších generácií novovyvýjaného vybavenia.
O výstavbe olympijského štadióna, o náročnosti špeciálnych
prepráv a schopnostiach ich realizácie spoločnosťou Felbermayr
vypovedajú najlepšie fotografie.
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