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ctivitatea ne face să intrăm în
contact cu numeroase companii. Le aflăm poveștile, le urmărim evoluția... Îmi amintesc cum,
cu ani în urmă, am cunoscut managerul unei companii de transport marfă.
Avea în jur de 30 de camioane și se
plângea, ca toată lumea - șoferii fură,
clienții sunt „câini”, infrastructura
proastă... Profitabilitatea era, însă,
punctul nevralgic, între 0 și 3% - se putea pune doar problema supraviețuirii, chiar dacă managerul visa departe... Ulterior, ne-a povestit că, în cadrul
unui eveniment Ziua Cargo, a aflat
despre o metodă simplă pentru menținerea sub control a consumului de
carburant. A implementat sistemul și
profitabilitatea a depășit, brusc, 10%.
Revista Ziua Cargo a ajuns la numărul 100... Cine ar fi crezut? Numărul
întâi l-am realizat în februarie 2009 –
vremuri grele, dar cine mai are timp
să își amintească? Primele numere
au fost realizate alături de ziarul Ziua,
apoi, de la finalul anului 2009, revista
Ziua Cargo a devenit independentă.
Acum, ne gândim că nașterea în
cea mai dificilă perioadă a economiei
românești post ‘89 ne-a oferit ceva, pe
lângă stres nemăsurat, supărare și chin.
Gratis, accesibil și mai ales UTIL
– acestea au fost principiile noastre și
iată unde ne-au dus în cei peste opt
ani de activitate!
Revista s-a integrat tot mai profund
în realitățile pieței și am reușit, alături
de colaboratori și de firmele active în
acest segment economic, să atacăm
subiecte critice, să recomandăm soluții
și, chiar, să conturăm direcții pentru
dezvoltarea viitoare a afacerilor.
Evenimentele au devenit adevărate platforme business, în care potențialii parteneri se întâlnesc direct, iar
discuțiile, prezentările și seminariile
creează oportunități pentru perfecționarea afacerilor.
Concursurile dedicate companiilor
de transport marfă și persoane, și,
mai recent, cel dedicat echipamentelor
de depozitare joacă, la rândul lor, un
rol esențial. Deși complicate la prima
vedere, acestea ne ajută să luăm, an
de an, pulsul afacerii de transport și
logistică, să analizăm, până la nivel de
amănunte, companiile reprezentative
și, astfel, să înțelegem piața și schimbările care au loc.
Site-ul www.ziuacargo.ro înglobează toată informația – știri la zi, revista
și evenimentele. Și pentru că telefonul

mobil a devenit principalul instrument
de lucru pentru tot mai mulți, de la finalul anului trecut, site-ul a fost complet schimbat, pentru a asigura o experiență optimă, inclusiv pe telefon.
Poate cel mai reprezentativ produs
Ziua Cargo, care oferă imaginea transformărilor prin care am trecut este „Ghidul inteligent pentru afaceri de succes”,
aflat la prima sa ediție în luna ianuarie
a acestui an – o veritabilă „rețetă de
consultanță și inspirație” rafinată, pentru
ca orice manager sau patron să aibă
oricând la îndemână căile prin care să
mențină prospețimea afacerii.
Firma despre care vorbeam la începutul editorialului a crescut mult în
ultimii ani și nu mai face doar transport.
Are două depozite, a dezvoltat activitatea de expediție și și-a înnoit propria
flotă. Astăzi, este una dintre companiile
moderne de pe piață, investind, an de
an, în soluții IT, pregătire personal,
tehnologii moderne... Se plânge de
greutățile afacerii la fel ca atunci când
ne-am cunoscut și, s-ar putea să pară
ciudat, motivele de nemulțumire au
rămas aceleași. Însă profitabilitatea nu
a mai scăzut în niciun an sub 10%.
Acum visele sale de dezvoltare
sunt materializate într-un ritm tot mai
accelerat.
Nu știu dacă noi, Ziua Cargo, am
contribuit cu ceva la această evoluție.
Ne bucurăm că l-am putut urmări în
toți acești ani și înțelege. Iar transporturile și logistica românești ne-au oferit
numeroase povești de succes.
Ne place să credem că am devenit
un catalizator, care să grăbească dezvoltarea firmelor care accesează produsele noastre – o colecție de rețete din
care oricine poate alege... în funcție de
ingredientele pe care le are la dispoziție.
Vă mulțumim că sunteți mereu
alături de noi!

EDITORIAL

Organizator

Am ajuns la
numărul 100
A

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE

„Cel care zâmbește în loc să
se înfurie va fi întotdeauna
mai puternic.”
(Proverb japonez)

ȘTIRI

STATUL ROMÂN, DAT ÎN JUDECATĂ DE OMV
Compania austriacă
OMV, acționarul
majoritar al Petrom, a
dat în judecată statul
român, pentru că nu
a primit sumele pentru
recuperarea investițiilor de
mediu prevăzute în
contractului de privatizare.
Acțiunea în judecată a fost
depusă la Curtea
Internațională de Comerț de la
Paris. „În aprilie 2016, OMV a
transmis statului român o
notificare de dispută în ceea
ce privește anumite solicitări
neplătite de statul român
pentru decontaminarea unor
sonde și reabilitarea mediului,
în sumă de 34 de milioane de
euro. Acest deadline a expirat
în 19 octombrie 2016 și, la
data de 7 martie 2017, OMV a
inițiat procedurile de arbitraj

CNAIR A LANSAT
EROVINIETA.RO

CNAIR a lansat portalul
www.erovinieta.ro, prin intermediul
căruia se pot realiza următoarele
operațiuni: achitarea tarifului de
utilizare (rovinieta) și a tarifului de
trecere pentru utilizarea podurilor
peste Dunăre de la Fetești –
Cernavodă (peaj) cu ajutorul
cardului bancar; verificarea
valabilității rovinietei; verificarea
achitării peajului și a numărului de
treceri efectuate prin secțiunea
stației de taxare de la Fetești pe
benzile marcate e-tarif; gestionarea
unei flote de vehicule, ce permite
achitarea/verificarea facilă a
rovinietei și peajului. Anumite
operațiuni din cele menționate se
pot realiza, însă, doar dacă
utilizatorul își creează un cont valid
pe acest portal. Utilizatorii nu vor
suporta costurile comisionului de
tranzacționare sau altele asociate
tranzacțiilor online, toate acestea
fiind suportate de CNAIR.

împotriva statului român,
în concordanță cu
regulile ICC (Curtea
Internațională de Comerț,
Paris/Franța)”, se arată în
raportul pentru anul trecut al
companiei petroliere.
Privatizarea Petrom s-a făcut
prin lege, în timpul Guvernului
Năstase, iar statul român s-a
angajat ca, pe o perioadă de
15 ani de la data finalizării
privatizării - începând cu 14
decembrie 2004 -, să
despăgubească în totalitate
compania pentru orice
pretenții în legătură cu
contaminarea istorică a
mediului, respectiv 542 de
milioane de euro. Pe de altă
parte, Guvernul amână în mod
nejustificat, de doi ani și
jumătate, majorarea
redevențelor petroliere.

CENTURA BACĂU,
REZILIATĂ

CNAIR a reziliat contractul cu
antreprenorul turc EKO INSAAT VE
TICARET A.S., pentru execuția
Variantei de Ocolire a Municipiului
Bacău, după ce acesta a anunțat
oficial că se află în imposibilitatea de
a susține financiar lucrările.
Compania va lua măsuri pentru
reținerea garanției de bună execuție,
în cuantum de 39.388.139,84 lei, și
a celei pentru plata avansului, în
valoare de 74.089.091,03 lei.
Contractul a fost semnat la 1 aprilie
2015, cu o valoare de
393.881.398,36 lei, fără TVA, și era
propus pentru finanțare prin POIM
2014-2020. Lucrările pentru cei 30,7
km de centură au fost demarate în
25 mai 2016, urmând a fi executate
în 24 de luni. Până la data notificării
oficiale, constructorul a realizat
aproximativ 2% din lucrările
prevăzute. În perioada imediat
următoare, CNAIR va lansa o nouă
licitație – evident, cu noi costuri.

MODERNIZAREA CAP Y
ILTEU – GURASADA

RAILWORKS, asocierea formată
din companiile ALSTOM
TRANSPORT S.A., AKTOR S.A. și

ARCADA COMPANY S.A., a
câștigat licitația pentru reabilitarea
subtronsonului 2c: Cap Y Ilteu –
Gurasada, cu o ofertă de
1.498.976.758,87 lei, fără TVA.
Sursa de finanțare este asigurată
din fonduri europene
nerambursabile și de la bugetul de
stat. Lucrările vor acoperi:
terasamente și consolidări pe
22,341 km; 15 poduri (din care 2
peste Mureș cu deschidere
centrală mai mare de 110 m), 17
podețe, 1 pasaj superior, 3 pasaje
inferioare, 2 tuneluri (în total 837 m)
și 1 polată de 340 m; electrificarea
și energoalimentarea (inclusiv
substații de tracțiune electrică de la
rețeaua națională la 25 kW sau
27,5 kW, precum și sistemul de
telegestiune SCADA), pe o lungime
de 22,341 km; semnalizare
(centralizare electronica), 69
macazuri; ERTMS (ETCS nivel 2 +
GSMR), inclusiv sistemul RBS
(Radio Block Center), pe o distanță
de 22,341 km; lucrări civile în 4
stații (inclusiv halte comerciale și
halte).

POD PESTE DUNĂRE LA
BRĂILA

CNAIR a publicat, în SEAP, anunțul
de participare pentru proiectarea și
execuția Podului suspendat peste
Dunăre la Brăila, care va fi cea mai
complexă lucrare de infrastructură
din ultimii 27 de ani. Cu o
deschidere centrală de 1.120 metri,
acesta se va număra printre primele
cinci poduri din Europa. Lungimea
totală a acestuia va fi de 1.974,30
metri, iar, de o parte și de alta, va
avea câte un viaduct de acces, în
lungime 110 metri. Proiectul de
investiție are o lungime totală de
23,413 km, deoarece cuprinde
inclusiv proiectarea și execuția
drumului principal, Brăila – Jijia, și a
celui de legătura cu DN22 Smârdan
– Măcin. Valoarea de proiectare și
execuție este estimată la
2.025.494.965 lei, fără TVA,
(aproximativ 500 de milioane de
euro). Termenul-limită pentru
primirea ofertelor este 11
septembrie a.c., ora 16:00.
Contractul va fi atribuit în baza celui
mai bun raport calitate-preț, iar
durata acestuia va fi de 114 luni.
Astfel, 18 luni sunt alocate
proiectării, 36 de luni execuției
lucrărilor, iar minim 60 de luni
perioada de garanție.
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Considerați că gazul natural comprimat (CNG) poate reprezenta o
alternativă viabilă pentru carburantul clasic?

1. Da. Dar pentru anumite aplicații de transport și în funcție de dezvoltarea infrastructurii stațiilor de alimentare.
2. Da. Se poate potrivi cerințelor oricărui tip de transport.
3. Nu.

Rezultate
îngrijorătoare
privind șpaga

Puteți răspunde la întrebarea lunii pe pagina www.ziuacargo.ro.

ÎNTREBAREA LUNII

Despre CNG

Spune-ți părerea!

Răspunsurile primite la întrebarea
lunii aprilie, „Considerați că șpaga
acordată în sectorul privat s-a generalizat?”, apar ca o continuare a concluziilor articolului „Încotro se îndreaptă șpaga în sectorul privat...”, publicat
în numărul din aprilie al revistei Ziua
Cargo, confirmând semnalul de alarmă pe care l-am tras. 73% dintre respondenți au ales prima variantă de
răspuns: „Da. Astăzi nu poți obține un
contract bun fără șpagă.” Un procent
de 24% a optat pentru varianta potrivit
căreia șpaga este des utilizată în piață,
însă poți funcționa și fără a utiliza
acest „instrument”, și numai 1% consideră că șpaga este folosită, în mediul
privat, la un nivel care nu îngrijorează.

PUBLICITATE
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GAMA DACIA SE EXTINDE
Gama Dacia se extinde cu o
nouă Serie Limitată
transversală. Intitulată
Explorer. Aceasta este
disponibilă pe modelele
Sandero, Logan MCV, Dokker,
Lodgy și Duster. Oferta Duster
include, în premieră, o
versiune cu cutie de viteze
automată EDC. Disponibilă pe
motorizarea 1.5 dCI 109 CP,
asociată cu sistemul Stop &
Start, noua cutie de viteze
automată EDC (Efficient Dual
Clutch), cu dublu ambreiaj și 6
trepte, reprezintă o adevărată
revoluție față de cutiile
automate tradiționale. Gama
Dacia se extinde, în această
primăvară, cu o nouă serie
limitată transversală. La
exterior, gama Explorer se
remarcă prin noile nuanțe
propuse: Gris Islande și
Orange Ocre (ultima doar pe
Sandero), dar și prin jantele
specifice, de 16”. La interior,
clienții vor remarca, fără
îndoială, conturul, în culoarea

ANGAJĂRI LA FORD

Ford România recrutează, până la
finalul lunii iulie, 976 de operatori de
bază și calificați, pentru producția
SUV-ului de clasă mică Ford
EcoSport, la fabrica din Craiova.
Procesul de selecție se derulează
prin intermediul unei agenții de
recrutare de personal, grupul de
lucru fiind coordonat de echipa de
Resurse Umane de la Ford
România. În prezent, aici lucrează
2.715 angajați, atât în zona de
asamblare a vehiculelor, cât și în
cea de producție a motoarelor. Din
luna august, noii angajați vor începe
un program de formare specific.
Investiția în adaptarea producției se
ridică la 200 de milioane de euro.
Trei zone-cheie ale fabricii din
Craiova au fost semnificativ
îmbunătățite, iar 220 de roboți noi
vor crește eficiența și calitatea în
secțiile de vopsitorie, montaj
general și caroserie. Ford EcoSport

trecut s-au cumpărat 1.183 de
mașini „verzi” (+138% față de
2015), dintre care 167 electrice
100%.

130.000 DE AUTO
RULATE, ÎN T1

cuprului, al consolei centrale
și al aeratoarelor, dar și
tapițeria specifică și noile
covorașe din material textil.
Toate modelele Explorer
dispun de sistemul Media Nav,
cu ecran de 7”. Totodată,
amintim că vânzările Dacia au
înregistrat, în martie, un avans
de 8,8% în Europa (UE plus
EFTA), la 44.296 de unități, față
de 40.731 vehicule în luna
similară de anul trecut,
conform ACEA.

va fi vândut în toată Europa - cu
excepția Rusiei -, în timp ce fabrica
Ford din Chennai va continua să
producă versiunile EcoSport
dedicate Indiei și celorlalte piețe de
export la nivel mondial.

PESTE 400 DE MAȘINI
„ECO”

Românii au cumpărat, în primul
trimestru (T1), 407 mașini
ecologice noi (electrice și hibride),
de peste două ori (+223%) mai
multe față de aceeași perioadă a
anului trecut (126), potrivit statisticii
Asociației Producătorilor și
Importatorilor de Autoturisme
(APIA). Ponderea autoturismelor
„eco” în totalul vânzărilor a fost de
1,7%. Comercializarea mașinilor
electrice s-a majorat cu 310%, iar a
celor hibride, cu 215,5%. În martie,
au fost vândute 183 de mașini
„verzi”, cu 64,86% mai multe față
de februarie (111). Cele mai
comercializate mărci auto electrice
100% au fost BMW (14 unități),
Mercedes-Benz (8), Audi (6),
Volkswagen (4), Volvo (3) și
Porsche (2), iar la hibride - Toyota
(328 de unități), Lexus (32), Kia (3),
Land Rover, Mercedes Benz și
Ford (câte un exemplar). Anul

Înmatriculările de mașini secondhand din import s-au dublat, în
primul trimestru (T1), față de
aceeași perioadă din 2016, la
aproape 130.000 de unități, potrivit
Autovit.ro. Piața mașinilor noi a
avut o creștere de 27,6%,
comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, dar unele mărci
precum Opel, Citroen, Ford și
Renault, au avut evoluții de peste
50%. În schimb, liderul Dacia a
crescut sub media pieței, cu numai
11%. Volkswagen a rămas cea mai
populară marcă printre modele
second-hand, cu peste 34.000 de
exemplare înscrise în circulație în
T1. Piața vehiculelor noi ar putea
depăși 110.000 de unități vândute
în 2017, ajutată și de Programul
Rabla.

S-A DESCHIS CASA
AUTO VÂLCEA

La finalul lunii trecute, în Râmnicu
Vâlcea, a fost inaugurat Centrul
Autorizat de Vânzări şi Service
Mercedes-Benz – „Casa Auto
Vâlcea”. Investițiile realizate de
către Casa Auto Vâlcea au ca scop
crearea unui Centru de Excelență
în ceea ce privește nivelul calitativ
al serviciilor oferite. Localizată întro zonă aflată în plină expansiune,
Casa Auto Vâlcea pune la
dispoziția clienților săi un centru
auto de ultimă generație, pe o
suprafață de 15.000 mp. Suprafața
totală a clădirii este de 3.800 mp,
din care showroom-ul și birourile se
regăsesc pe o suprafață de 1.400
mp, iar service-ul auto pe 2.400
mp. În noul sediu, serviciile pe care
Casa Auto Vâlcea le oferă clienților
sunt de vânzare și consultanță
leasing pentru autoturismele
Mercedes-Benz, dar și servicii postvânzare (reparații și întreținere)
pentru autoturisme și vehicule
comerciale.
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MINISTRUL CUC, NEMULȚUMIT DE RITMUL
ȘANTIERELOR

Ministrul Transporturilor,
Răzvan Cuc, s-a declarat
nemulțumit de mobilizarea
slabă a constructorilor pe
șantierele autostrăzilor Sebeș
– Turda și Lugoj – Deva.
În cazul autostrăzii Sebeș Turda, stadiul execuției pe
lotul 1, în lungime de 17 km,
este de numai 20%. Pe lotul 2,
de 24,25 km, lucrările au fost
executate în proporție de 28%.
Lotul 3 - de 12,45 km - și lotul
4 - de 16,3 km - au un progres
fizic de circa 70%.
„Am fost profund nemulțumit
de ce am găsit pe lotul 1 și
mâine aștept antreprenorul la
o întâlnire cu CNAIR, la sediul
ministerului, ca să ne spună
exact ce planuri are, întrucât
are o mobilizare destul de
dezamăgitoare și progresul
fizic este destul de lent.

NODUL RUTIER DE LA
MARGINA, GATA ÎN
AUGUST

Constructorii nodului rutier de la
Margina, aferent secțiunii D a
autostrăzii Lugoj – Deva, l-au
asigurat constructorii pe ministrul
Transporturilor că va fi gata în
luna august.
Pe lotul 2 al autostrăzii Lugoj –
Deva, din cei 28,6 km, au fost
deschiși traficului 15 km, iar, în
prezent, lucrările rămase
înregistrează un progres fizic de
aproximativ 60%. Secțiunea E din

Antreprenorul și-a asumat, pe
lotul 1 Sebeș – Turda, că-l va
finaliza, dacă nu mă înșel,
undeva la sfârșitul primului
semestru din 2018, dar, cu
astfel de mobilizare, eu nu
cred. Eu nu tolerez astfel de
comportament. Să ne spună
dacă mai vrea să mai lucreze
pentru companie (CNAIR –
n.r.) și pentru România, în
general, că, în ritmul acesta,
nu vom mai tolera niciodată
să avem întârzieri
nejustificate, din varii motive
invocate de antreprenori”, a
declarat Răzvan Cuc.
Pentru verificarea calității
lucrărilor din șantierele de
infrastructură de transport, se
fac controale inopinate de
către specialiști CESTRIN și
CNAIR, care prelevează probe
din teren.
autostradă urmează să fie
relicitată, din cauza necesității
construirii ecoductului pentru
mamifere mari. Legătura între
lotul 2 și 3 se va face, până la
finalizarea acestuia, prin DN 68 A.
Lotul 3, în lungime totală de 21,14
km, este asfaltat 80%, iar stadiul
de realizare a lucrărilor este 75%.
Pe lotul 4, de 22,139 km, rata de
execuție este de 52%, iar asfaltul
este turnat pe 68% din suprafață.
Termenul estimat pentru
finalizarea lucrărilor, pe ambele
loturi, este luna decembrie a
acestui an.
„Vreau să văd constructori serioși
care lucrează și își respectă
termenele, care nu trag de timp,
căutând chichițe juridice prin care
să solicite bani în plus. Celor de la
CNAIR le cer să rezolve
problemele de avize și autorizații
și să nu mai aștepte să se rezolve
de la sine. Vor exista penalități

pentru cei care nu-și fac treaba,
atât pentru antreprenori, cât și
pentru beneficiar. Vreau să văd
deopotrivă, din partea ambelor
părți, colaborare și eficiență.
Vreau să văd termene
respectate”, a amenințat ministrul
Răzvan Cuc.
La rândul său, directorul general
interimar al CNAIR, Ștefan Ioniță,
a solicitat Direcțiilor regionale din
țară să se implice mai mult, iar
antreprenorilor să respecte
termenele contractuale asumate
și calitatea lucrărilor efectuate.
Ioniță i-a convocat pe toți șefii
direcțiilor regionale și le-a cerut să
fie prezenți mai mult pe teren,
pentru a supraveghea atent
lucrările de pe șantierele aferente
fiecărei DRDP.
Prezent la întâlnire, ministrul Cuc
a avertizat: „Am să vin inopinat în
județe, fără presă și, în cazul în
care sesizez probleme pe care nu
le-ați rezolvat, la următoarea
ședință nu vom mai discuta în
aceeași formulă”, a atenționat
Ministrul Transporturilor,
Răzvan Cuc.

PODUL DE LA AGIGEA,
ÎNCHIS PENTRU
FINALIZAREA
LUCRĂRILOR

După câțiva ani de restricții de
circulație, podul de la Agigea se
va închide complet, în perioada 825 mai, la solicitarea
antreprenorului, pentru
tensionarea finală a cablurilor
(înlocuite în perioada septembriedecembrie 2016), demontarea
ancorajului provizoriu de pe
pilonul central și montarea
elementelor rosturilor de dilatație
ale podului. CNAIR SA se va
asigura că, în perioada în care
Podul de la Agigea va fi închis,
Canalul Dunăre-Marea Neagră va
putea fi traversat în condiții optime
pe noul pod (Podul Apolodor),
aflat la o distanță suplimentară de
doar 2,8 km. După redeschiderea
podului, toate cele patru benzi vor
putea fi utilizate fără restricții de
circulație, pe întreaga durată a
sezonului estival.
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Ce va alege
Comisia Europeană?

Este întrebarea al cărui răspuns încercau să îl influențeze, la data
închiderii ediției, atât statele vestice cât și cele din Est, în
condițiile în care DG MOVE (Directoratul pentru Mobilitate și
Transport din cadrul Comisiei Europene) anunțase că va emite, în
a doua parte a lunii mai, o serie de modificări ale regulamentelor
care guvernează transportul rutier. Presiunile se accentuaseră,
mai ales din partea sindicatelor occidentale.

F

ederația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) –
organizație sindicală înființată,
în 1999, la Bruxelles – a organizat, la
sfârșitul lunii aprilie, o manifestație la
care au participat 500 de activiști sindicali, care au atras Comisiei Europene atenția cu privire la faptul că este
responsabilă de viitorul profesiei de
șofer. Potrivit comunicării postate pe
site-ul ETF, ministrul austriac al transporturilor, Jörg Leichtfried, s-a alăturat
protestatarilor și a discutat cu reprezentanții sindicali, precum și cu doi
șoferi români, care i-au explicat, lângă
camioanele expuse, condițiile de muncă și de viață ale celor care lucrează
luni întregi departe de țara de origine.
De asemenea, opt membri ai Parlamentului European s-au adresat participanților, din tribună, reafirmându-și
angajamentul de a lupta împotriva
oboselii conducătorilor auto și a dumpingului social și de a proteja siguranța
șoferului și a pasagerilor. Și Comisarul
European pentru Transporturi, Violeta
Bulc, a coborât, în mod neașteptat,
printre participanții la miting.

Excluși din directiva
detașării?

O delegație ETF s-a întâlnit, ulterior, cu oficialul european, care nu a
negat că DG MOVE lucra la excluderea temporară a șoferilor profesioniști
din domeniul de aplicare al directivei
privind detașarea lucrătorilor. De asemenea, nu a negat nici intențiile DG
MOVE de a reduce timpul de odihnă
săptămânal, mărind, concomitent, timpul de conducere pentru șoferii de
autocare și camioane.
Sindicatul european precizează,
însă, că Violeta Bulc s-a angajat să
retragă orice alte derogări de la timpul
de conducere și de odihnă pentru sectorul autobuzelor și autocarelor, ceea
ce va pune capăt intențiilor de extindere a numărului de zile consecutive
de conducere înainte de a fi realizată
pauza de 24 de ore. Comisarul a dat,
în plus, garanții că normele privind

În timp ce Vestul este mult mai
vocal în fața autorităților
europene, principalul vârf de
lance în susținerea intereselor
celor din Est este Polonia.

pauza de 45 de minute nu se vor
schimba.
„Șoferii de autocare și camioane
așteaptă mult mai mult. Aceștia și ETF
sunt pregătiți să elimine orice încercare de modificare a regulilor privind
timpul de conducere și de odihnă și
de excludere a conducătorilor auto
profesioniști de la aplicarea nivelurilor
salariale și a condițiilor statului membru care găzduiește activitatea lor”,
se precizează pe site-ul Federației Europene a Lucrătorilor din Transporturi.

Un compromis...

De menționat că, potrivit site-ului
euractiv.com, care citează un memoriu
intern al DG MOVE, Comisia Europeană are în vedere găsirea unui compromis între solicitările țărilor care doresc reforme stricte în materie de forță
de muncă pentru șoferii de camioane
și cele ale statelor care nu vor nicio
schimbare.
Altfel spus, DG MOVE dorește ca
propunerea să „răspundă celor mai
presante cereri și frustrări exprimate
de țări precum Franța” dar și „așteptărilor unor țări precum Polonia sau
Lituania, care se plâng de lipsa de flexibilitate a normelor sociale”. Polonia

este una dintre cele mai expuse țări
în fața modificărilor regulamentelor
europene, în condițiile în care șoferii
polonezi livrează mai multe mărfuri
către alte țări din UE decât șoferii din
orice alt stat membru.
Pentru stabilirea unei variante
finale privind pachetul rutier, funcționarii DG MOVE poartă discuții cu
DG EMPL, brațul de politică socială
al executivului european, pentru a
stabili variante noi privind numărul de
zile pe care șoferii îl pot petrece consecutiv în alte țări din UE. „DG EMPL
nu va accepta un prag care ar implica
faptul că majoritatea șoferilor scapă de
aplicarea salariilor minime naționale,
la efectuarea operațiunilor de transport
internațional”, se afirmă într-o notă de
subsol a memorandumului.
În paralel, DG MOVE are în vedere ca noile norme să forțeze statele
membre să accepte, în cadrul controalelor rutiere, documente electronice de la șoferii de camioane, pentru
a putea fi reduse costurile și documentele necesare. Propunerea finală
va include, de asemenea, măsuri privind durata și condițiile în care șoferii
trebuie să se odihnească, precum și
detaliile care descriu modul în care
normele se aplică șoferilor independenți.
Reamintim, Comisia Europeană a
deschis anchete împotriva Germaniei
și Franței, anul trecut, deoarece solicită companiilor străine de transport să
plătească șoferilor camioanelor salariul minim, chiar și atunci când trec
doar temporar prin aceste țări.
La data închiderii ediției, următoarea perioadă se anunța definitorie
pentru cursul pe care profesia de șofer
și afacerea de transport internațional
îl va urma în viitor. Vă vom ține la curent, inclusiv prin intermediul paginii
de internet www.ziuacargo.ro, cu informațiile care vor fi furnizate cu privire
la deciziile care se vor lua la nivel european.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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RAR propune
ITP diferențiat

Registrul Auto Român (RAR) a inițiat o modificare legislativă
prin care efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) să se
facă în mod diferențiat, în funcție de vechimea mașinii,
începând din anul 2018.

„C

a o măsură de sporire a
siguranței rutiere, în actualul context al evoluției
parcului auto național și cu tendințele
actuale generate de eliminarea timbrului de mediu”, RAR vrea mărirea
de la 1 an, în prezent, la 2 ani a frecvenței de efectuare a ITP pentru autoturismele de la 12 ani în sus vechime.
În contrapondere, RAR are în
vedere mărirea la 3 ani, față de 2 ani,
în prezent, a termenului de efectuare
a primului ITP pentru autoturismele
noi (M1). „Această diferențiere legată
de primul ITP este deja implementată
pentru vehiculele utilitare ușoare cu
MTMA mai mică sau cel mult egală cu
3,5 t (N1), care efectuează primul ITP
la 2 ani, iar ulterioarele, anual. Măsura
este conformă cu practicile europene
și nu afectează esențial, conform evaluărilor realizate de alte SM, nivelul
de siguranță rutieră. Cei mai mulți producători au extins garanțiile acordate
vehiculelor noi și au implementat pârghii importante de ținere sub control
strict al verificărilor obligatorii impuse
în această perioadă. În plus, măsura
are rolul de a încuraja achiziția de vehicule noi, dar și de a testa impactul
acestei relaxări la nivel național, în

vederea calibrării introducerii unor
eventuale alte asemenea prevederi
legale, în viitor”, precizează RAR.
Ca bază argumentativă pentru
efectuarea anuală a ITP pentru mașinile de la 12 ani în sus, RAR a efectuat o serie de statistici, care relevă
că vârsta medie a vehiculelor ce compun parcul activ se situează pe un
trend crescător, începând încă din anul
2009, când această valoare era de
8,63 ani, ajungând, anul trecut, la valoarea de 12,06 ani.

Directivă UE

„Propunerea noastră de îndesire
a ITP este permisă de legislația europeană. Vechimea de 12 ani este confirmată de o prevedere similară (opțională) a noii Directive 2014/45/UE, ce
va intra în vigoare din luna mai 2018
și care dă posibilitatea statelor membre
de a introduce inspecții suplimentare,
inclusiv pentru vehiculele care depășesc 160.000 km rulați. Astfel, relativ
la această prevedere, pentru o aplicare
mai facilă și obiectivă, fără influențe
din partea unor elemente ce pot fi supuse fraudării (odometru), prin raportare la parcursul mediu anual general
al autoturismelor în România - care

este de 12.976 km, conform celor mai
recente sondaje și studii realizate de
RAR privind parcursurile medii anuale
pe categorii și subcategorii de vehicule
-, se obține valoarea de 12,3 ani”, explică reprezentanții RAR.
De asemenea, conform datelor
furnizate de analizele statistice, realizate de RAR ulterior activităților de
Control Tehnic în Trafic (CTT) și Supraveghere a stațiilor autorizate de
ITP, pragul de aproximativ 12 ani vechime este cel de la care vehiculele
analizate înregistrează procente de
neconformitate mai mari decât procentul mediu calculat. Reprezentații
RAR consideră că „această îndesire
a ITP-urilor succesive până când
devin anuale nu este o practică izolată
la nivel european”. „Dimpotrivă, luând
în considerare informațiile colectate
și disponibile în cazul a 13 din 23 de
state care au furnizat aceste date, se
înregistrează o creștere a frecvenței
de efectuare a ITP până la 1 an, începând cu vechimi ale vehiculelor care
pornesc de la 3 ani (Letonia) și pot
ajunge la 11 ani (Spania). Alte exemple: Austria - 6, Belgia - 5, Luxemburg
– 4,5, Olanda - 9 (benzină) / 4 (motorină), Polonia - 6, Portugalia - 9, UK
- 4, Slovenia - 8, Suedia - 7, Finlanda
- 6, Islanda - 9”.
„Abordarea referitoare la creșterea
frecvenței de efectuare a ITP pentru
vehiculele mai vechi nu este una nouă,
ea fiind, chiar, una dintre strategiile
importante de creștere a nivelului de
conformare tehnică a vehiculelor pe
durata utilizării, inserate într-un studiu
din anul 2007, comandat de Comisia
Europeană și realizat de un consorțiu
internațional condus de CITA și din
care au făcut parte organisme de cercetare, instituții academice și consultanți independenți”, conchid specialiștii
RAR.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Ce dăm
și ce primim?

PĂREREA MEA

Despre asigurări și asigurați, sau...

Nu cred că aș fi avut curajul să prezint redacției articolul ce
urmează, dacă nu s-ar fi intitulat toată rubrica „părerea mea”.
Revista pe care o țineți acum în mână este despre - și pentru transportatori, iar cei care o fac sunt oameni cu „motorina în
sânge”, dedicați meseriei. Are loc, aici, o părere mai puțin
convențională, despre o temă care scoate, în continuare, în
stradă, camioane, autobuze și taxiuri și despre oamenii care
trăiesc cu ele și din ele.

P

roblema costurilor RCA este,
desigur, una vitală. Ele, costurile, reprezintă o sumă fixă,
deseori dureroasă, care nu se regăsește ca venit în kilometrii pe care îi
vindem beneficiarilor sau pasagerilor
noștri. Cu mașina pe drum sau acasă,
în atelier sau nu, asigurarea costă la
fel de mult, o cheltuială fixă și afurisită
ca și amortizarea vehiculului, indiferent
dacă acesta se mișcă sau stă pe loc.
În plus, care dintre noi nu pornește la
drum cu gândul: „eu conduc corect, nu
provoc nimic, iar dacă celălalt e vinovat plătește asigurarea lui”? Și totuși…
În cele câteva milioane de kilometri
pe care le-am condus în viață, de la
camioanele cele mai grele și până la
turismul de oraș, desigur că nu am
fost nici eu ferit de ceva evenimente.
Să luăm două dintre ele ca exemplu:

Germania...

Un bătrânel de 80 de ani, însă, aparent, încă foarte vioi, încurcă puțin pedalele și mă lovește din spate, în timp
ce așteptam la un semafor. Portbagajul
meu era, apoi, mai scurt cu un metru,
iar cumpărăturile, abia făcute, ce se
aflau înăuntru, formau un sos nedefinit,
care se scurgea din el prin toate
crăpăturile nou apărute. Un accident
banal, pe care-l întâlnim zilnic. După
constatare (amiabilă, de altfel, fără
poliție), cu notarea companiei de
asigurări și a numărului de poliță a
vinovatului, am chemat o platformă
pentru ridicare și i-am spus adresa service-ului meu, unde îmi duc, de obicei,
mașina la reparat. Ajuns acolo, am
predat mașina și actele, inclusiv copia
de pe asigurarea vinovatului, și am
primit pe loc o mașină la schimb pen-

tru toată durata reparației. Mi s-a făcut
următoarea propunere: dacă accept la
schimb o mașină dintr-o clasă mai
mică, sau cu o dotare mai sărăcăcioasă decât a mea, nu voi plăti nimic
pentru ea. Dacă insist să fie una la fel
de mare și să aibă cel puțin aceleași
dotări, voi plăti 10% din taxa de închiriere, deoarece mașina mea nu va avea
uzura acelor kilometri în plus. Pe de altă
parte, însă, deoarece legea te obligă
ca, la revânzarea automobilului, să
declari faptul că a avut un accident,
chiar daca reparația s-a făcut ireproșabil, într-un service autorizat, să
ai dreptul și la o despăgubire pentru
pierderea morală a valorii acestuia, datorită declarării accidentului. Acasă, am
mai făcut o listă cu cumpărăturile distruse, am adăugat chitanța de taxi până
la service și am trimis scrisoarea, cu
plata poștală la destinatar, la compania de asigurări. În aproximativ 10 zile,
am primit acești bani înapoi, precum și
o propunere pentru daunele morale.

România, București...

Pe un bulevard aglomerat, o tânără domnișoară iese din parcare și îmi
transformă mașina într-una cu numai
2 uși funcționabile, în locul celor patru
din dotarea inițială. Și aici o înțelegere
amiabilă, poliția la București nu vine
dacă nu curge sânge. Platforma mi-a
dus mașina acasă, pentru că întâi trebuie dusă la locul de constatare al
asigurării vinovatei și era deja seară.
Așa că, a doua zi, în concediu fără plată, am încărcat-o din nou și am dus-o
acolo, unde s-a stabilit ce se schimbă
din tabla îndoită și ce se repară. Adică
au stabilit ei, nu eu! Și iată întrebarea:
aveți CASCO?

Dacă da, o reparăm pe CASCO-ul
dumneavoastră și, apoi, facem noi recuperarea de la asigurarea domnișoarei. Dacă nu, să știți că va dura mai
mult până când primiți acceptul...
Restul nu trebuie să-l mai povestesc; o știți și voi: nu mașină la schimb,
nu daune morale, nu și nu și nu...

Ce ne dorim?

Și aici intervine, poate, dilema în
care ne aflăm. Ce ne dorim? Un RCA
ieftin, pentru că nu ne privește direct
(ce ne pasă cum îl despăgubește pe
cel pe care l-am avariat?!) sau speranța că potrivnicul nostru vinovat are
o asigurare de tip german, care-ți plătește și concediul fără plată, dacă l-ai
luat din cauza clientului lor? Răspunsul nu îl poate da decât o relație sănătoasă între preț și calitate, ca la orice
alt produs pe care îl cumpărăm. Și, în
plus, o legislație clară, care să reformuleze, cu o singură propoziție, definiția de asigurare: aceasta trebuie să te
pună în situația materială, fizică și morală (dacă se mai poate), ca și cum
acel eveniment nu s-ar fi produs!
Revin la exemplele din alte țări
ale UE. Prima de asigurare de răspundere civilă (RCA) este calculată
individual pentru fiecare asigurat în
parte, în funcție de vârstă, experiență,
antecedentele în materie de pagube
produse, clasa vehiculului pe care îl
conduce și chiar și numărului anual
de kilometri parcurși. Din aceste date
se calculează și riscul companiei. Iar
sutele de companii de asigurări de
pe piață rivalizează pentru atragerea
clienților, prin prime cât mai mici, însă
cu respectarea strictă a definiției de
mai sus.
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Dan
Schnick

veți putea vinde kilometrul parcurs,
către clienții dumneavoastră.
Contrar tuturor gazetarilor care se
vor citiți și răscitiți de marele public, îmi
doresc mie și tuturor cititorilor revistei
să nu trebuiască vreodată să vă amintiți
de rândurile unui prezicător amator de
la Ziua Cargo. Știu că ne dorim cu toții
să ajungă un pic de Germania și la noi,

da, cu asigurările lor, dar și cu salariile
lor! Dacă vom reuși să copiem ceva și
din disciplina lor, atunci vom reduce
drastic numărul de accidente de pe
șoselele noastre. Și, cu ele, desigur, și
primele de asigurare...
Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

Plafonarea pentru o perioadă de
6 luni a cheltuielilor pentru RCA, dată,
prin ordonanță de urgență, anul trecut,
este, în fond, doar o expresie politică
de anulare a unor greve și manifestații
costisitoare și distrugătoare de imagine și a scăpat de amenzi ale Consiliului European doar prin această limită
de valabilitate în timp. Economia de
piață ar ști să regleze aceste probleme
fără niciun amestec, dacă nu ar exista
înțelegeri tacite și periculoase între
diferitele companii de asigurări, pentru
menținerea unui nivel convenabil pe
piață. Și, când spun „convenabil”,
atunci mă refer și la sărăcia dezarmantă a despăgubirilor oferite. Iată ce
trebuie urmărit și pedepsit de legiuitor!
O lectură, poate, mai superficială
a acestui articol, ar putea duce la senzația că autorul dorește prime mai
consistente, pentru a crește calitatea
asigurării. Total greșit! Dacă ajungem,
însă, la o armonizare totală a condițiilor de asigurare și a calității despăgubirii în caz de accident, atunci se
va ajunge și la raportul preț/calitate
despre care vorbeam. În cazul specific
dumneavoastră, stimați transportatori,
care vă luptați din greu pentru menținerea unei concurențe juste pe piața
de transport, acest echilibru se va vedea și în prețul, just și el, cu care vă

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Telefonul
fără fir

și un lider:
Diferența între un șefla treabă!”,
șeful spune „Treceți cem la treabă!”
liderul spune „Să tre
E.M. Kelly

În orice tratat sau curs de management al resurselor umane,
managerii pot găsi atât elementele teoretice, cât și soluțiile pentru
desfășurarea optimă a activității de coordonare și conducere. Nu ne
putem plânge de lipsa de informații în domeniu, dar managerii sunt,
și ei, oameni, cu personalitatea și comportamentul lor, cu motivațiile
și aspirațiile lor, cu defectele și „curiozitățile” lor... și, nu în ultimul
rând, sunt percepuți ca „șefi” de marea masă a subalternilor.

F

iecare om are un bagaj de trăsături de personalitate înnăscute sau dobândite. Vrem sau
nu, suntem așa cum ne-am născut, cu
bune și rele, la care se adaugă atitudinile și mentalitățile acumulate prin
experiența de viață. Înainte de a fi
„șefi”, suntem oameni, iar cei pe care
îi conducem, înainte de a fi „subalterni”, sunt, la rândul, lor oameni.

Știm să fim șefi?

Iată întrebarea la care, poate, ar trebui să răspundă conducătorii firmelor de
transport, atunci când se plâng (uneori
pe bună dreptate) de calitatea profesională și umană a conducătorilor auto.
O primă condiție a unei relații pozitive cu șoferii este capacitatea de a
comunica. Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcționarea optimă a oricărei firme de transport, indiferent de natura și mărimea ei.
Schimbul continuu de mesaje generează unitatea de vedere și, implicit,
de acțiune, prin armonizarea cunoștințelor privind scopurile, căile și mijloacele
de a le atinge, prin promovarea deprinderilor necesare, prin omogenizarea
relativă a șoferilor sub aspect afectiv,
emoțional și motivațional (opinii, interese, convingeri, atitudini).
În vorbirea curentă, folosirea cuvântului „comunicare” nu ridică probleme speciale. Pentru majoritatea
utilizatorilor, „a comunica” înseamnă
„a aduce la cunoștință” sau „a informa”. La fel, și într-o firmă de transport,
oamenii trebuie să comunice, să facă
informația să circule; de la cele mai
simple, până la cele mai complexe
informații, acestea trebuie să ajungă
de la manager la șoferi, dar și de la
șoferi la manager.

Șoferii privilegiați...

Lucrurile se complică, dacă „șeful”
își alege pentru comunicare șoferi pri-

vilegiați, aceștia devenind nu un canal
emițător de informații, ci o formă de
a denatura informațiile, o sursă de
bârfe și de conflicte latente. În acest
caz, pe de o parte scade autoritatea
managerului, autoritate care depinde
de ce colportează așa zișii binevoitori,
pe de altă parte, conducătorii auto nu
mai au încredere în deciziile șefului,
decizii influențate subiectiv de informații trunchiate sau deformate. Poate vă
mai aduceți aminte din copilărie de
„telefonul fără fir”... un joc... de fapt,
poate, cea mai ușoară și elocventă
demonstrație a deformării informației
atunci când există canale de comunicare diferite și, mai ales, nesigure.
În mass-media, pentru a fi difuzată
o știre, trebuie să fie confirmată din
trei surse. Sunt manageri în transporturi care pleacă urechea la ce „șoptesc” unii, așa zis binevoitori. Fără să
se asigure că informația este exactă,
aceștia se grăbesc să ia decizii... și,
bineînțeles, deciziile sunt greșite.
La rândul lor, șoferii cred în ceea
ce aud în parcare...
O altă problemă legată de comunicarea cu șoferii o reprezintă așa numitele bariere comunicaționale, între care menționăm
efectul statutului funcției. Efectul
statutului funcției reprezintă
tendința șefilor de a pune prea
puțin preț pe comunicarea cu
șoferii lor, deoarece statutul
pe care îl au îi determină să
manifeste dorința clară de
a comunica mai degrabă
cu oameni având același
statut ca ei, sau un statut
superior. Această tendință,
cuplată cu efectul generat
de posibila incapacitate a
șefilor de a face față „laudelor” prin care unii șoferii
încearcă să-și creeze o
poziție privilegiată, sau numai
o „viață liniștită” la locul de
muncă, îl face pe „șef” să

renunțe la comunicarea directă și să
se bazeze pe ceea ce află de la
anumiți conducători auto, considerați
ca emițători de informații.
Toată lumea – trebuie să recunoaștem asta – știe că fiecare „șef”
are „protejații” lui, că nu toți șoferii
sunt apreciați obiectiv, în funcție de
motivația profesională, de rezultate.
Această situație este explicată de unii
manageri cu formula „poate nu sunt
cei mai buni, dar îmi sunt loiali!” Loialitate fals înțeleasă... „Dezbină și stăpânește!”... vechea și atât de cunoscuta formulă, în situația actuală a crizei
de șoferi, nu mai dă rezultate. Scopul,
în politicile de resurse umane, nu este
acela de a stăpâni, ci de a mobiliza,
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de a crea motivație, de a forma, la
șoferi, o formă de loialitate liber consimțită. Nu cred că există, în transporturi, vreun „șef”, - pardon manager!
care să nu știe toate acestea. Și totuși,
mulți pleacă urechea la „telefonul fără
fir”. De ce? Răspunsul, deși, poate,
mai puțin academic, este simplu: nu
rezistă tentației de a „fi informați” și,
în același timp, „periați”. Așa cum nu
rezistă nici gândului că, în felul acesta,
au situația sub control... De ce unii
șoferi devin „ochii și urechile șefului”?
Sunt acei șoferi care caută să fie remarcați, care sau nu pot face față cerințelor (slab pregătiți, nemotivați, ineficienți), sau caută, prin aceasta, să-și
ascundă propriile abateri.

Ce-ar fi?...

Un șef, pentru a fi eficient, trebuie
să-și cunoască, desigur, cât mai exact
propria personalitate, punctele forte
și punctele slabe și să nu se lase
„sedus” de influențele „telefonului fără
fir”. Procesul de conducere este o acțiune rațională, a cărei eficacitate depinde de aprecierea corectă a tuturor
coordonatelor. Eficiența sa, vrem sau
nu, este puternic influențată de sentimente, simpatii și antipatii. Ceea ce
face ca „telefonul fără fir” să funcțio-

Cristian
Sandu

neze încă... Până când? Până când
„șefii” vor deveni MANAGERI.
Ce-ar fi ca, pentru măcar câteva
zile, să renunțăm la a mai crede că
suntem super oameni, să renunțăm
la setea de putere și la nevoia de a fi
recunoscuți? Ce-ar fi ca, pentru măcar
câteva zile, să medităm la ceea ce
avem în interior? Să recunoaștem că
nu suntem perfecți, să recunoaștem
că avem și noi slăbiciuni și că asta nu

e o crimă, și să mai recunoaștem
atunci când greșim. Este un prim pas
pentru a fi cu adevărat manageri.
Despre cum ne putem feri de riscurile ce le comportă funcția de
manager, în numărul următor.
Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

PUBLICITATE

LIDERI INSPIRAȚI

David, Goliat și
agilitatea managerială

Vechiul Testament ne învață, de secole, o lecție simplă despre
agilitate - lupta dintre israelieni și filisteni. În vremurile respective,
filistenii au ales cel mai teribil războinic al lor și l-au trimis în fața
israeliților, pentru o „luptă în doi” – cine câștiga lupta aceasta,
câștiga și războiul.

F

ilistenii l-au ales pe Goliat, un
gigant, de aproape 2 metri și
10 centimetri, îmbrăcat în armură și cu multe arme, iar, din tabăra
israelită, s-a autopropus David, un tânăr cioban, care a luat de pe jos câteva
pietre. Înaintând pe terenul de luptă,
David a luat o piatră, a pus-o în praștie
și l-a lovit în frunte pe Goliat. Uriașul
s-a prăbușit amețit iar David a fugit
către el, i-a luat sabia și i-a tăiat capul.
Astfel, israeliții au câștigat războiul.
„David și Goliat” nu este o poveste
religioasă, este o poveste despre agilitate sau sprinteneală, ușurință în mișcări, vioiciune și iuțeală - așa cum definește dicționarul explicativ, agilitatea.
Când a fost ultima dată
când ați avut nevoie de
ușurință, iuțeală în decizii
sau în acțiunile pe care le
întreprindeți în
organizație?

Mediul de afaceri este complex,
din ce în ce mai volatil, în care ambiguitatea și incertitudinea sunt regula,
nu mai sunt excepția. Oamenii care
sunt agili demonstrează flexibilitate,
sprinteneală în navigarea prin „apele
tulburi” ale complexității și incertitudinii.
Au capacitatea de a tolera niveluri
înalte de stres și de a trece cu bine
peste obstacole, rămânând deschiși,
receptivi, concentrați pe direcția pe
care o urmăresc. Un comportament
similar cu cel al lui David din povestea
de mai sus. Poți vedea și manifestări
de furie și supărare, ca la toți oamenii,
însă maturitatea emoțională îi ajută
să parcurgă astfel de situații curioși,
cu compasiune pentru ei și pentru ceilalți și, mai ales, cu acceptare. În loc
să permită emoțiilor să îi deraieze, le
permit să îi învețe lecții noi despre
propriul comportament și propria intervenție în situația/proiectul respectiv.
Cu cât gradul de auto-conștientizare
este mai mic, cu atât ne lăsăm mai
mult „prinși” de emoții: suntem „prinși”
când ne învinovățim pentru diferite
gânduri sau acțiuni, când acționăm
ineficient, pe baza unor idei și credințe
care ne limitează, când rămânem
„fixați” pe un singur mod considerat co-

Rodica
Obancea

(sau cel mult se lasă sfătuit de câțiva
oameni de încredere), cu atât mai mult
scade capacitatea de a găsi soluții
durabile în mediul complex de acțiune.

Cum se antrenează
agilitatea
managerială?

rect de către noi, fără a fi deschiși la
idei și perspective noi.
Acest mod de a trăi și de a conduce, cu un grad de conștientizare
înalt, nu este ușor, necesită maturitate
emoțională, dar și autenticitate în
relația cu sine și cu ceilalți.

Lideri eroi

Vorbind despre lideri, nivelul de
conștientizare la care se află o organizație nu poate să depășească nivelul
de conștientizare la care se află liderul
organizației. Mediul organizațional actual se bazează pe lideri eroi, asemeni
lui Goliat din poveste - sunt promovați
managerii care muncesc mult, țin lucrurile sub control, au soluții la toate
problemele, sunt căutați și păstrați
acei CEO care au un profil de „om puternic”, „mână forte” - oameni „înarmați
până în dinți”, care reușesc să împingă
organizația în direcția dorită. Însă, de
cele mai multe ori, cu cât ești mai puternic, cu atât ești mai fragil. Agilitatea
managerială presupune să fii deschis
și să nu te atașezi de un singur mod
de a acționa. Flexibilitatea presupune
și smerenia de a accepta că un singur
om, liderul, nu are răspunsuri la problemele complexe care apar în mediul
organizațional și, cu cât conduce bazându-se doar pe propria capacitate

Din practica mea de coaching cu
conducători și echipe de conducere,
am observat că o bună strategie de
creștere este de a înlătura tot ceea
ce stă în cale și ar putea bloca sau
limita creșterea. Atunci când ne propunem să creștem agilitatea, sprinteneala, flexibilitatea managerială, avem
nevoie să „scăpăm” de bagajul emoțional care ne poate sta în cale. Un
exercițiu simplu, de conștientizare,
poate fi făcut în 3 momente relevante
(puncte de conștientizare): intrarea
într-un proces / situație, ieșirea din
proces / situație, cum aleg să merg
mai departe. Intrarea ne oferă oportunitatea de a conștientiza cum sunt
prezent, cum apar într-o situație – care
este mentalitatea cu care sunt acolo?
O mentalitate care facilitează o
prezență deschisă, receptivă este cea
a acceptării (de sine și a situației) și
a compasiunii în relația cu emoțiile
trăite - a fi un bun observator, știind
ceea ce simți, însă fără a da curs
emoțiilor. Următoarea mișcare este
ieșirea: cum aleg sa ies de aici? Care
este oportunitatea de învățare / creștere, evoluție pentru mine aici? Următoarea mișcare este legată de „Cum
merg mai departe” – ce am învățat
despre mine în situația respectivă și
cum se aliniază cu valorile și scopul
meu? (Ceea ce presupune să știm
care sunt acestea).
Agilitatea este capacitatea de a
ne adapta și răspunde optim schimbărilor, iar liderii care au această capacitate bine dezvoltată pot contribui
la crearea de organizații agile, care
văd schimbarea ca oportunitate de
creștere și învățare, nu ca obstacol în
calea obiectivelor propuse.

Rodica OBANCEA

Executive & Team Coach

rodica@rodicaobancea.ro
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SECURITATE

Suedia, sub „asediu”
Statisticile trimise de Suedia către TAPA EMEA au subliniat o
creștere a infracțiunilor din transporturi de 493%, în 2016.
Vigilant, buletinul informativ lunar al asociației, a descoperit că nu
numai infractorii din acest domeniu au devenit mai activi în
această țară, ci și Grupul Național de Securitate în Transporturi.

G

rupul Național de Securitate
în Transporturi din cadrul Poliției Suedeze recunoaște importanța schimbului de informații și a
cooperării în acest domeniu, lucrând
în strânsă colaborare cu TAPA, ceea
ce a revelat o imagine mai clară a furturilor din transporturi în Suedia și
oferă informații de valoare celor responsabili de securitatea supply-chainurilor în corporații.
Cifrele vorbesc de la sine. În 2012,
Serviciul de Informații al TAPA EMEA
(IIS) a înregistrat numai 3 infracțiuni
în transportul de marfă în Suedia. Numărul mediu pentru 2013, 2014 și
2015 a fost de 30. Anul trecut, datorită
sprijinului Poliției Suedeze, Raportul
Anual al IIS a inclus date despre 196
de furturi de marfă, pe parcursul întregului an.
Incidentele raportate către IIS de
către Poliția Suedeză sunt cele care
implică o valoare a mărfurilor de peste
50.000 coroane suedeze (5.200 EUR).
Din totalul de 100-180 de infracțiuni
din transportul de marfă înregistrate
de către agenție în fiecare lună, 1020 se încadrează, de obicei, în această valoare.
Dar nu trebuie să ne lăsăm induși
în eroare de această valoare. Pentru
infractorii care operează în Suedia,
supply-chain-ul oferă alegeri tentante.
Informațiile IIS pentru 2016 indică o
valoare totală de 2.708.540 EUR pentru 31,6% din incidentele pentru care
s-a raportat o valoare a pagubei. A-

Produse vizate

- Alimente și băuturi: 44 (22,5%)
- Îmbrăcăminte și încălțăminte: 29
(14,8%)
- Diverse: 28 (14,3%)
- Mobilă / articole casnice: 24
(12,3%)
- Cosmetice / igienă: 23 (11,7%)
- Computere / laptopuri: 14 (7,2%)
- Nespecificate: 11 (5,6%)
- Telefoane: 7 (3,6%)
- Vehicul fără încărcătură: 6 (1,5%)
- Materiale de construcții: 3 (1,5%)
- Biciclete: 3 (1,5%)
- Echipamente sportive: 2 (1,0%)
- Anvelope: 2 (1,0%)
- Jocuri / jucării: 1 (0,5%)
- Bijuterii / metale prețioase: 1
(0,5%)
- Metal: 1 (0,5%)

Categorie incidente

Furt din vehicule: 101 (51,6%)
Furt din trailer: 61 (31,2%)
Furt: 14 (7,1%)
Furt de vehicul: 10 (5,1%)
Furt de camion: 3 (1,5%)
Furt din depozit: 3 (1,5%)
Furt de trailer: 2 (1,0%)
Furt de container: 2 (1,0%)

ceasta generează o valoare medie a
pierderilor de 43.686 EUR.

Nouă incidente
majore

Anul trecut, au fost înregistrate
nouă incidente majore. TAPA a fost
rugată să nu dezvăluie informații despre două dintre acestea, dar cele
șapte rămase sunt:
- furt de îmbrăcăminte și încălțăminte, în Halland, pe 9 septembrie,
cu o valoare a pierderii de 363.995
EUR;
- furtul unui vehicul și a unor mărfuri nespecificate, 23 mai, Vastra Gotaland, 173.348 EUR pagubă;
- furt de camion, 20 iulie, Skane,
157.996 EUR pagubă;
- furt de camion și trailer, 29 februarie, Vastra Gotaland, 129.890
EUR;
- furt de vehicul și diverse mărfuri,
5 iunie, Skane, 106.060 EUR;
- furt de pantofi dintr-un depozit
din Halland, 11 iulie, 105.608 EUR;
- peste 5 paleți cu computere și
laptopuri, furați dintr-un trailer, 1 septembrie, 103.998 EUR.
Vigilant raportează, de asemenea,
o pierdere recentă, în valoare de
105.000 EUR, pe data de 5 martie a
acestui an, când hoții au reușit să fugă
cu 14 paleți cu pantofi, după ce au
atacat un camion într-o parcare nesecurizată din Malmo.
Teoria cea mai plauzibilă în legătură cu creșterea numărului de infracțiuni este legată de mult mediatizata

problemă a migranților, dar Poliția
Suedeză spune că nu există nicio
dovadă în acest sens. Potrivit surselor
din cadrul Poliției, în special suedezii
sunt implicați în furturile din transporturi, dar recunosc, de asemenea, faptul că atunci când este furat un camion
sau un trailer, adesea este vorba despre atacuri ale bandelor infracționale
din Europa de Est, care au rețele bine
dezvoltate și trimit vehiculele în țările
lor de origine.
Potrivit poliției suedeze, regiunile
cele mai „fierbinți” din punctul de vedere al infracțiunilor legate de marfă
sunt:
- Sudul regiunii Skane, în special
Malmo și Helsingborg;
- Kronoberg, în regiunea Jonkoping;
- zonele industriale din jurul orașului Stokholm;
- autostrada E6, Malmo-Helsingborg-Goteborg-Svinesund (frontiera
cu Norvegia);
- autostrada E4, Helsingborg-Jonkoping-Stokholm.
Deși Grupul Național de Securitate
în Transporturi admite că infracțiunile
din domeniu au o prioritate scăzută
în cadrul forțelor de poliție, un aspect
pozitiv este faptul că Poliția cooperează din ce în ce mai mult cu asociațiile profesionale și cu companiile,
pentru a contracara aceste incidente.
Traducerea și adaptarea: Raluca
MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Sursa: ediția din luna aprilie a Vigilant,
buletinul informativ al TAPA EMEA
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Ekol a pornit
revoluția

Investiții impresionante, desenarea de noi trasee logistice, soluții de
transport intermodal. Grupul turcesc Ekol își întărește poziția în
Europa și, totodată, creează legături puternice Asia-Europa. Am
discutat despre valul de energie inovatoare ce a cuprins Ekol,
precum și despre procesul de rebranding, cu Alecsandru Mucenic,
Country Manager Ekol România.
Ziua Cargo: Cum arată,
astăzi, Ekol?
Alecsandru Mucenic: În 1990,
am plecat la drum ca un grup turcesc,
însă, pe parcursul anilor și, în special,
în ultima perioadă, am devenit un grup
orientat către soluții internaționale de
transport și logistică. Suntem prezenți
în 14 țări din Europa, fiind în top 10
jucători pe acest segment pe continent. Recent, am deschis sucursala
din Slovenia. Astăzi, suntem activi în
15 țări și ne dorim să ne extindem în
38 de țări, până în 2019. Luăm în
calcul China, SUA, Rusia...
În Iran, s-a pus deja piatra de temelie. Am intrat, astfel, într-o piață
nouă, fiind printre primele companii
care au investit acolo. Vom construi
un depozit de 40.000 mp, ultra modern, iar România are un rol foarte
important pentru această subsidiară,
pentru că avem aici foarte multe companii care exportă în Iran.
Prima parte a depozitului va fi finalizată în trimestrul al treilea al acestui
an.
Platforma logistică va fi compusa
din trei pârți, printre care și un depozit
complet automatizat cu o înălțime de
40 m, un număr de 40 de rampe, construim inclusiv drumul pentru acces
camioane, panouri solare... All green!

Alecsandru
Mucenic

Ce înseamnă pentru Ekol
conceptul de logistică 4.0?
Toate investițiile Ekol se concentrează pe cele mai moderne tehnologii
disponibile, indiferent dacă vorbim
despre camioane, clădiri, vapoare, sisteme de automatizare... De fapt, aceasta este esența logisticii 4.0.
Iar, astăzi, schimbăm identitatea
companiei, avem o siglă nouă, care
ilustrează evoluția – are elemente ce
amintesc de sigla precedentă, dar,
totodată, întruchipează modernul.
Suntem în plin proces de rebranding.
Avem 2.000 de camioane și 6.000 de
remorci în flotă, 6 nave RO-RO, depozite... va fi un proces de durată.
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Ceea ce, însă, a fost deja implementat este Logistics 4.0.
Avem propriul departament de
R&D (peste 120 de oameni) și investim mult în dezvoltarea de soluții noi
și în pregătirea oamenilor. Ekol realizează in-house tot ceea ce înseamnă
tehnologie. Dezvoltăm propriile soluții
de software și hardware, plecând de
la ERP-uri, TMS-uri, WMS-uri și ajungând, chiar, la dispozitive GPS, pe
care le montăm pe mașini, și OBU (on
board unit), dezvoltate în regie proprie.
Dorim să revoluționăm modelul
tradițional de business, să oferim
soluții integrate, interconectate și inovatoare. Am promovat și promovăm industria hi-tech, inovația, spiritul antreprenorial, sustenabilitatea. Îmbinăm
tehnologia avansată cu green logistics
și, prin soluțiile noastre de transport
și, în special, prin cele intermodale,
salvăm lunar păduri de mărimea a 850
de terenuri de fotbal, precum și combustibil suficient pentru 365 de călătorii
în jurul lumii. De altfel, reducerile privind emisiile de CO2 sunt afișate, în
timp real, pe site-ul nostru.

Ce alte lucruri marchează
trecerea la noua imagine a
companiei?
Avem un nou website, mai ușor
de utilizat. Totodată, am dezvoltat un
instrument de comunicare internă,
PortEkol. Este un portal de comunicare libera, newslettere și, chiar, socializare, pentru angajații companiei. Noul
design al acestui instrument asigură
o utilizare mai simplă, asemănătoare
unui site de socializare. Promovăm
valorile și spiritul de familie în cadrul
companiei și toți angajații Ekol pot utiliza acest portal, pentru a-și expune
realizările, proiectele - vor fi interconectați, depășind barierele culturale.
Viziunea Ekol și a președintelui
grupului este una revoluționară. Am
participat la marele eveniment care a
marcat schimbarea de brand a grupului și m-am simțit ca la celebra lansare
de produs în Cupertino, atunci când
celebrul Steve Jobs a prezetat iPhone.
Am fost martorii unei revoluții industriale și tehnologice. În acest context,
oamenii sunt foarte importanți, iar președintele Ekol, Ahmet Musul, a subliniat că nu este compania lui, ci o moștenire pe care o vom duce împreună
peste ani și ani. Există mult entuziasm
și pasiune în interiorul companiei. Evenimentul intern de anunțare a rebrandingului s-a adresat, în primul rând,
„Creăm o infrastructură puternică,
stabilă, continuă, care acoperă
eficient Europa, iar clienții pot
alege segmentele care sunt
interesante pentru ei.”

„Logistics 4.0 se adresează, în primul rând, clienților – integrat, inovator,
interconectat. Softul pe care îl va avea la dispoziție clientul va fi mult mai
dezvoltat și mai ușor de utilizat. Dacă va dori să urmărească marfa, să
printeze actele acelui camion, să acceseze toate informațiile legate de marfă
și transport – aplicația Ekol pentru clienți va oferi toate aceste lucruri.”

celor 6.500 de angajați Ekol și cu toții
au putut să o urmărească în direct pe
calculator, telefon sau tabletă, cu ajutorul unei soluții IT dezvoltate de Ekol.

Veți continua dezvoltarea
către țări din Asia?
După Iran, ne dorim Azerbaidjan,
Kazahstan, Rusia și China. China o
vizăm chiar pentru acest an, legătură
prin vas și tren. Ekol a lansat, deja,
primul tren China – Ungaria (Budapesta). Primul transport a ajuns la
jumătatea lunii trecute – 42 de vagoane. Avem, în Ungaria, un depozit
cu acces la calea ferată și promovăm
acest tren inclusiv în România.
Timpul de tranzit este de 20 de
zile, iar prețul, deși mai mare față de
un container adus pe vapor, este mult
mai mic decât în cazul transportului
aerian.
Clienții cer soluții intermodale și
reducerea amprentei de carbon, iar
Ekol este top 3 în Europa în materie
de astfel de soluții. Avem 48 de trenuri
săptămânale, în Europa. Cea mai
recent creată relația este Sète-Paris
(33 de vagoane pe săptămână). De
asemenea, am deschis noua linie între
Trieste și Kiel, pentru a putea deservi
și țările nordice pe tren. De la Kiel,
oferim transport pe feribot către Finlanda și, chiar, la Sankt Petersburg.

Cum arată România pe
harta Ekol?
România arată tot mai bine. În luna
decembrie a anului trecut, am deschis
depozitul de la Timișoara, 2.000 mp,
clasa A. Acest spațiu are rolul de a
asigura interconectarea diferitelor linii
de grupaj pe care le avem. De exemplu, avem o linie de grupaj care pleacă
din Istanbul și ajunge în Polonia în 52
de ore. O altă linie pleacă din Turcia
și ajunge în Germania, la Mannheim.
Pe lângă transportul intermodal pe
care îl realizăm între Turcia și Europa,
încercăm să venim cu soluții mai rapide din punct de vedere al timpului
de tranzit. În loc să mergem doar pe
vas, între Istanbul și Europa, avem, în
momentul acesta, 10 camioane de
grupaj pe săptămână, care leagă Turcia cu Germania, Polonia și Ungaria.
Hub-ul din Timișoara oferă clienților
posibilități interesante. Nu sunt multe
oferte de grupaj pe relația Timișoara
– Polonia sau Timișoara – Ungaria.
În plus, oferim și serviciile de depozitare.

Ekol România se integrează tot mai
bine în grup și reprezentă doar o soluție
de a asigura camioane pentru Europa
Centrală și de Vest și doar servicii de
depozitare în România. Ekol România
va juca un rol tot mai important și va
deveni țara care va uni cercul, care
este pe cale de a se întregi. Avem în
proiect și deja oferim cotații pentru
soluția de RO-RO pe ruta Constanța
– Istanbul. Încă din 2012, am reușit,
pentru o scurtă perioada de timp, introducerea acestui serviciu, iar, în 2015,
am efectuat încă un test. Sperăm ca,
în 2017-2018, să avem o soluție regulată și de lungă durată. În Turcia, vom
utiliza noul port din Yalova, o altă investiție Ekol, care va fi cel mai modern
și sigur terminal din Turcia.
Transportul intermodal câștigă
teren, având o componentă de transport feroviar tot mai consistentă. Clienții solicită trenul, iar deschiderea liniei
de transport feroviar în România reprezintă următoarea etapă.
La București, în iunie, ne mutăm
în noul depozit de 6.000 mp – va fi la
cele mai înalte standarde din punct de
vedere IT, infrastructură, securitate, utilaje. Vom extinde, în continuare, Bucureștiul și, până la finalul anului, vom
avea 14.500 mp de depozit. Constanța
urmează să fie deschisă – birou operațional și depozit de cross-docking.
Vom promova tot mai mult relațiile
mai puțin populare, precum Iran,
Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan... Și
Scandinavia poate fi o oportunitate.
Dorim să ofertăm destinații mai greu
accesibile, dar pe care Grupul Ekol lea dezvoltat. Există cerere în România
pentru aceste destinații, sunt clienți și
sunt puțini cei care oferă soluții.
În plus, până în 2018, vom avea
o prezență regională îmbunătățită în
România, cu centre în București, Timișoara, Cluj, Constanța, Bacău, fiecare
oferind servicii complete de transport
și logistică. Dorim să fim aproape de
clienții noștri și dezvoltăm inclusiv rețeaua de distribuție - vom extinde flotă
pentru distribuția capilară.
Din punct de vedere al profitabilității, Ekol România este pe locul trei
în grup și pe locul 8 din punct de vedere al cifrei de afaceri. Am avut 13,5
milioane de euro cifră de afaceri anul
trecut, iar, pentru 2017, am bugetat
18 milioane de euro. În primul trimestru, am depășit veniturile prognozate.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Trans.eu

Industria se dezvoltă pe zi ce trece, o dată cu mijloacele de comunicare,
instrumentele de lucru, întregul lanț de transport și aprovizionare. Trans.eu
este în continuă creștere, dezvoltând, zilnic, platforma, instrumentele de lucru
și aplicațiile care să ofere companiilor membre sprijinul necesar pentru
desfășurarea activității, eficient și în siguranță.
rating vă arată evaluările transporta- Ne aflăm pe piaţă de 13 ani.
Sunteți
torilor, pentru a-l găsi pe cel mai bun.
transportator?
- Găsiți oferte de la companii verificate din toată Europa!
- Aveți acces la toate funcțiile și
aplicațiile Trans.eu, fără costuri
suplimentare!
- Găsiți oferte în timp real, chiar de
pe mobil.

Sunteți expeditor?

- Alegeți cărăușul potrivit dintre
miile de companii verificate!
- Gestionați comenzile rapid, cu
doar câteva click-uri!
- Parteneriate sigure: sistemul de

Aveți marfă care
necesită transport?

- Aveți acces la bunurile dumneavoastră în timp real!
- Vedeți pe hartă unde se localizează transportul, creați trasee preferențiale,
puteți găsi noi oferte de pe traseu.
- Comunicați rapid, fără costuri, cu
transportatorul dumneavoastră.

Unde ne puteţi găsi?

- 10 filiale în toată Europa.
- Funcţionăm în 20 de ţări europene.

Sistemul Trans.eu are peste
35.000 de companii membre din toată
Europa. Alăturați-vă comunității și găsiți parteneri de încredere. Companiile membre sunt verificate în mai multe
etape, atât de către specialiștii noștri,
cât și de către ceilalți colaboratori,
care evaluează și oferă calificative, în
funcție de calitatea serviciilor.
Sistemul Trans.eu eficientizează
munca, diminuează costurile și vă ține
la curent cu stadiul transportului dumneavoastră. În timp real!

Transportă sigur! Contactați-ne la
info.ro@trans.eu sau la 031 710 30 90.

PUBLICITATE

PREZENTARE

Mai mult decât o bursă
de transport

Semiremorca solară
U

PROIECT

Ar putea energia solară să fie utilizată în transporturi? Tehnologia
actuală oferă oportunități neașteptate.

tilizarea unor forme alternative de energie fascinează tot
mai multă lume. Iar transporturile consumă multă energie...
Panourile fotovoltaice sunt deja o
soluție utilizată pentru clădiri – birouri
sau spații de depozitare, dar camioanele...
Robert Pasaniuc lucrează de 14
ani în logistică, iar experiența acumulată l-a îndreptat, acum, către un
proiect inovator – reducerea consumului de carburant necesar funcționării agregatelor frigorifice de pe semiremorci.
„Am fost interesat de variantele
existente pentru a face economii în
ceea ce privește consumul de energie
în legătură cu clădirile. Apoi, m-am
gândit că soluțiile identificate s-ar
putea aplica și pentru domeniul transporturilor. Este vorba despre utilizarea
foliilor fotovoltaice pe camioane. Astfel,
energia luminoasă este transformată
în energie electrică”, a explicat Robert
Pasaniuc.
Dubele frigorifice par a fi suportul
ideal pentru implementarea unui asemenea proiect, mai ales că, până
acum, nimeni nu s-a gândit la această
posibilitate.
„Am cercetat piața și, pe moment,
nu există niciun proiect în acest sens.
Singurele proiecte merg în direcția încărcării bateriilor pentru pornirea autovehiculelor. Mi-am dat seama că putem
face mult mai mult, că putem transforma
transporturile frigorifice, făcându-le mai
eficiente și mai puțin poluante”, a
completat Robert Pasaniuc.

Robert Pasaniuc:

„Sunt permanent interesat în a găsi modalități de
reducere a costurilor în logistică, în a crește
eficiența operațională. În plus, utilizarea foliilor
fotovoltaice pentru semiremorcile frigorifice
reprezintă un proiect inovator, prin care putem face
un nou pas în direcția utilizării ultimelor
descoperiri tehnologice pentru transporturi.
Totodată, nu putem neglija componenta de
protecție a mediului, care preocupă pe toată
lumea.”

Bineînțeles, totul a început cu
studierea aspectelor tehnice, puterea
de absorbție, puterea necesară pentru
agregatele frigorifice...
„Rezultatele sunt, în acest moment, încurajatoare. Putem ajunge la
economii între 20 și 30% la consumul
de carburant necesar agregatelor frigorifice utilizate pe semiremorci”, a
arătat Robert Pasaniuc.
Principiul este același care se
aplică și la case. Este vorba despre
o folie, foarte ușoară, care, în cazul
caselor, se poate aplica chiar și pe ferestre.
Folia poate fi aplicată pe toată suprafața dubei, sau doar pe anumite
părți, în funcție de energia care se dorește economisită. Din punct de vedere al greutății, folia va aduce o
suplimentare a masei vehiculului cu
50-80 kg. Energia va fi stocată în niște
acumulatori. Aceștia sunt mai grei și,
chiar dacă nu s-a ajuns la configurația
finală, se estimează că masa acestora
va fi de aproximativ 200 kg.

Din punct de vedere al agregatului,
nu sunt necesare modificări. Și la ora
actuală, agregatele sunt hibride, putând fi alimentate atât cu carburant, cât
și cu energie electrică, atunci când
semiremorcile sunt cuplate la o priză
în depozit.

Economii
semnificative

„Agregatul frigorific consumă, pe
oră, o cantitate de carburant asemănătoare cu cea necesară capului tractor în staționare. Discutăm, în general,
de vehicule care realizează mulți kilometri și, astfel, se poate ajunge la economii importante. Estimez o reducere
a consumului cu 200 l de motorină pe
lună, pentru un camion care realizează în jur de 12.000 km. Astfel, am discuta de o reducere a costurilor cu
minim 200 euro pe lună pentru fiecare
camion destinat transportului frigorific.
Prețul unei asemenea transformări nu
poate fi, încă, estimat precis. Însă, la
nivel de prototip, achiziționând fiecare
componentă a sistemului în regim endetail, se ajunge la un cost total de
aproximativ 1.500 euro”, a precizat
Robert Pasaniuc.
Costurile sunt, și așa, destul de
mici și, în plus, ar putea scădea, în
condițiile în care s-ar realiza aceste
achiziții en-gros.
Urmează testele în condiții reale
de exploatare.
„Suntem în discuții cu mai mulți
furnizori de echipamente frigorifice și
semiremorci și vom începe probele
alături de un operator logistic. Sperăm
să demarăm partea practică a proiectului – teste și măsurători – în următoarele două luni”, a declarat Robert
Pasaniuc.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

AUTO SCHUNN

Experiența
Mercedes-Benz e-Mobility

22 aprilie 2017. Timișoara. Oameni pasionați de inovație,
de tehnologie. Oameni pasionați de viitor. Experți dispuși să
transfere know-how. Driving Day - un eveniment marca Auto
Schunn, care a adus în prim plan experiența Mercedes-Benz
e-Mobility & Hella Tehnology.

E

xpertul în mașini autonome,
Burton Lee, profesor la prestigioasa universitate Stanford
din SUA, a venit în România pentru
a le explica invitaților două dintre trendurile actuale din industria auto internațională: electrificarea (electrification)
și mașinile autonome (autonomous
driving).
Juergen Schunn, președintele
companiei româno-germane Auto
Schunn - Centru de excelență
Mercedes-Benz, a prezentat, în cadrul
evenimentului „Hella Tehnology Driving Day”, câteva aspecte privind viitorul automobilelor electrice în România.
El a apreciat ca fiind absolut remarcabilă dinamica adaptării pieței românești la ritmul tehnologiei de nivel
mondial. „România este integrată tehnologic cu cerințele pieței mondiale,
un exemplu în acest sens fiind prezența Hella și Daimler în țara noastră, reprezentanți de vârf ai tehnologiei
globale și integrarea firească, armonioasă în economia românească”, a
afirmat Juergen Schunn. „Sunt bucuros că am avut prilejul să gândim împreună spre viitor și să fim optimiști,

având la bază exemplele uimitoare
ale înaintașilor noștri. Mercedes-Benz
este printre primii producători auto ce
se regăsesc în povestea unui vehicul
hibrid, Mercedes Mixte, din 1906, fiind
primul vehicul de acest gen din istoria

companiei. Inginerul Wilhelm Maybach
a experimentat combinații de benzină
și tehnologii alternative de acționare,
la începutul secolului al XX-lea”, a
continuat el.

Două concepte
pentru viitor

Mercedes-Benz, ca premergător
al acestor preocupări, a transpus ideile
viitorului în două concepte: Generation
EQ Concept și F 015 Concept, autovehicule care, pe lângă mobilitate, oferă o nouă viziune a interacțiunii dintre
vehicul și pietoni, o previzualizare a
unei noi generații de vehicule cu baterii.
În producție sunt vehicule hibrid
GLE 500e, C 350e, GLC 350e și electric Clasa B, modele care se află pe
lista de oferte ale companiei Auto
Schunn.
Auto Schunn vă invită să trăiți experiența Mercedes-Benz e-Mobility în
centrele companiei din țară: Arad,
Deva, Sibiu și Suceava.

Test drive și oferte automobile:
www.auto-schunn.ro
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Pe cai mari!

CONCURS

Optifuel Challenge 2017
Ediția 2017 a competiției Optifuel Challenge, organizată de către
Renault Trucks, a primit semnalul de start în luna aprilie, cu
etapele de preselecții naționale de la Cluj și Oradea. Începutul
lunii mai a adus competiția în București, „duelurile” celor mai buni
șoferi continuând în Brașov, Bacău, Buzău, Pitești, Timișoara și
Constanța. Cei mai performanți șoferi vor fi aleși pentru finala
națională, care, în România, se va desfășura la începutul lunii iulie,
fiind organizată în parteneriat cu Alcoa Wheels.

O

rganizatorii preselecțiilor naționale, specialiștii din cadrul
Renault Trucks Romania,
spun că în primele două locații s-au
înregistrat în total 53 de concurenți, la
finalul etapelor desfășurate în cele
nouă orașe numărul participanților urmând să depășească 200 de persoane.
Traseul ales în fiecare locație este
mixt și cât se poate de asemănător,
pentru a oferi concurenților condiții similare în fiecare etapă, cuprinzând atât
drumuri naționale sau, acolo unde este
posibil, autostrăzi, cât și porțiuni de
traseu sub-urban, sau, chiar, urban,
cursa durând aproximativ 30-45 minute.
Reamintim faptul că șoferii participanți sunt evaluați și ierarhizați în
funcție de rezultatele de consum de
combustibil și de timpul parcurs. In-

-

strumentul Optifleet evaluează aptitudinile individuale de conducere și
modul de utilizare a camionului, pe
baza unui algoritm elaborat datorită
experienței de peste 20 de ani a
Renault Trucks în ceea ce privește
conducerea economică. Acest sistem
măsoară eficiența conducerii pe baza
a trei criterii principale: anticiparea
(utilizarea inerției vehiculului și a
pedalei de frână), folosirea corectă a
vehiculului (timp petrecut în zona
eficientă) și timpul petrecut la ralanti.

Camionul examinator
și profesor

Participanții concurează la volanul
unui camion Renault Trucks T 460
T4X2 OPTIFUEL, Euro 6, care propu-

Peste 2.500 de șoferi din
31 de țări vor concura la
volanul unui Renault
Trucks T, între 17 și
19 octombrie 2017, în Spania.

ne o masă maximă totală de 19 t și o
sarcină utilă de 11 t.
Vehiculul este echipat cu un motor
Diesel, cu 6 cilindri în linie, injecţie cu
înaltă presiune common rail (2.000
bar), 24 de supape, capabil să dezvolte o putere maximă de 460 CP de la
1.700 la 1.900 rpm și un cuplu maxim
de 2.200 Nm de la 1.000 - 1.400 rpm.
Cutia de viteze este Optidriver AT
2412F (14,94 - 1), cu 12 rapoarte înainte și 3 rapoarte marșarier, iar ambreiajul este automatizat. Alegerea
modului de utilizare se realizează de

Preselecții Optifuel
Challenge în
România
Cluj - 10-21 aprilie
Oradea - 24-28 aprilie
București - 02-10 mai
Brașov - 11-12 mai
Bacău - 22-24 mai
Buzău - 25-26 mai
Pitești - 29-31 mai
Constanța - 26-30 iunie
Timișoara - 12-20 iunie
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Premiile Finalei Internaționale Optifuel
Challenge 2017

la volan (automat/manual), tot aici
aflându-se și selectorul de viteze. Camionul propune o strategie de schimbare a treptelor de viteză Optivision
optimizată pentru FUEL ECO . Optivision utilizează o conexiune GPS
pentru adaptarea schimbărilor de
treaptă de viteză, a accelerației și a
vitezei, în conformitate cu topografia
traseului.
Modelul dispune, de asemenea,
de frână suplimentară OPTIBRAKE
(putere de 300 kW la 2.300 rpm), combinaţie a retarderului pe eşapament
şi a frânei de compresie pe supape,
cuplat cu frâna de serviciu.
Vehiculul se laudă cu cele mai recente inovații, proiectate pentru reducerea consumului de combustibil, cu

Locul 1
Șofer: un voucher de 6.000 EUR
Companie: un RENAULT TRUCKS T480 13L Optifuel
Echipă: experiența RENAULT TRUCKS în cadrul unei călătorii la Lyon
Locul al 2-lea
Șofer: un voucher de 2.000 EUR
Companie: un voucher 5.000 EUR pentru utilizare în rețeaua RENAULT
TRUCKS
Echipă: experiența RENAULT TRUCKS în cadrul unei călătorii la Lyon
Locul al 3-lea

Șofer: un voucher de 1.000 EUR
Companie: un voucher de 2.500 EUR pentru utilizare în rețeaua RENAULT
TRUCKS
Echipă: o călătorie la Lyon pentru experiența RENAULT TRUCKS

elemente aerodinamice, cum ar fi deflectoarele de acoperiș cu reglare rapidă, cele laterale, elementele laterale
de natură să reducă frecarea și exten-

siile acestora. Cabina dispune de suspensie cu patru perne de aer cu reglarea înălțimii.

Din România,
în Spania

Campionul național, care va fi desemnat în urma finalei naționale, care
se va organiza în luna iulie, va reprezenta România în cadrul finalei internaționale, care se va desfășura în
perioada 17-19 octombrie, în Spania.
Finala va fi divizată în două părți: întâi,
participanții vor răspunde la un chestionar care le va testa cunoștințele din
domeniul conducerii economice, urmat
de un test de conducere, pe șosea, la
volanul unui camion Renault Trucks T
Optifuel, care va dura aproximativ 40
de minute. Câștigător va fi desemnat
șoferul care consumă cel mai puțin,
fără a sacrifica viteza comercială.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Evoluții în lumea
t it ani lor

PREZENTARE

VOLVO TRUCKS

Faptul că perioada de criză prin care a trecut Europa, și nu numai,
în ultima decadă, este pe sfârșite se reflectă din plin în domeniul
construcțiilor, care, în România, a pornit din nou motoarele. În
acest context, Volvo Trucks este mai pregătit ca niciodată să facă
față celor mai exigente cerințe ale clienților săi din acest
domeniu, lansând, în ultimii câțiva ani, elemente și sisteme de
natură să le facă activitatea mai ușoară și mai eficientă.

V

olvo Trucks le propune transportatorilor din construcții o
gamă completă de camioane,
care pornește de la „greii” domeniului,
Volvo FMX, Volvo FH și Volvo FH 16
și continuă cu Volvo FL, cu tracțiune
pe două punți și sarcină maximă de
până la 18 tone, precum și cu modelul Volvo FE, cu o sarcină maximă de
26 de tone. La acestea se adaugă rețeaua
extinsă de
centre de
service și
serviciile
avansate,
pentru o disponibilitate
excelentă,
astfel încât clienții să beneficieze
de o flexibilitate considerabilă pentru a crea soluții personalizate și sigure.
Dar haideți să trecem în revistă,
pe scurt, evoluțiile care au avut loc,
în ultima perioadă, în „lumea titanilor”.

I-Shift cu trepte
de forță

Transmisia I-Shift cu trepte de forță
este proiectată special pentru o pornire de pe loc excelentă și pentru condusul
la viteze foarte mici. Astfel, aceasta oferă
posibilitatea rulării la viteze de 0,5-2
km/h și poate gestiona pornirea de pe
loc cu o sarcină maximă în combinație
de până la 325 de tone, ceea
ce este o premieră pentru
autocamioanele produse în serie având cutie de viteză automatizată. Transmisia
este disponibilă atât
cu priză directă, cât
și cu supraviteză, cu
una sau două trepte
de forță. De asemenea,
este posibilă alegerea a
două trepte de forță pentru
deplasarea în marșarier.
Transmisia I-Shift cu trepte
de forță este disponibilă pentru
autocamioane Volvo FM, Volvo FMX,
Volvo FH și Volvo FH16 cu motoare
Volvo Trucks de 13 și de 16 litri.

Tandem
cu punte
liftabilă

Noul tandem cu o punte liftabilă
lansat de Volvo Trucks permite ridicarea și dezactivarea celei de-a doua
punți motoare. Astfel, aderența la
drum este mai bună, iar consumul de
combustibil este cu 4 procente mai
mic, atunci când autocamionul este
condus fără încărcătură. Dezactivarea
și ridicarea celei de-a doua punți
motoare este posibilă prin înlocuirea
diferențialului din prima punte motoare
cu unul special conceput. Astfel, șoferul are acces atât la puterea, cât și
la capacitatea a două punți motoare
(6x4), dar și la manevrabilitatea mai
bună a unei singure punți motoare
(4x2). Condusul cu cea de-a doua
punte motoare ridicată reduce raza
de bracaj cu un metru și uzează mai
puțin anvelopele și sistemele de
suspensie. Nivelul de zgomot din
cabină este mai redus, iar în volan
se resimt mai puține vibrații, când
numai anvelopele unei punți motoare
sunt în contact cu drumul.
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Tracțiune integrală
automată

Noul Sistem de Control Automat al
Tracțiunii activează tracțiunea roților de
pe puntea din față. dacă roțile din spate pierd aderența pe teren alunecos sau
afânat. Soluția constă într-un software
conectat la senzorii de viteză din roată,
care detectează și controlează tracțiunea. Când o roată din spate începe să
alunece, puterea este transferată automat către roțile din față, fără să se
piardă din puterea sau viteza camionului. Un ambreiaj cu interferență activează tracțiunea pe roțile din față în numai o jumătate de secundă. Dacă
șoferul întâlnește un teren deosebit de
dur, atunci pot fi blocate manual diferențialele punților față și spate. Șoferul
se bucură de o manevrabilitate superioară mai mult timp și evită un consum
excesiv de combustibil, precum și uzura
lanțului cinematic și a anvelopelor,
consecințele firești ale utilizării tracțiunii
roților din fată. Sistemul de Control
Automat al Tracțiunii este echipament
standard pe modelul Volvo FMX 4x4,
6x6, precum și 8x6.

Direcție Dinamică
pentru punți față
duble

Direcția Dinamică Volvo este disponibilă și pentru autocamioane cu punți
față duble, o configurație întâlnită
frecvent în operațiile de construcții.
Deoarece autocamioanele transportă
adesea încărcături sau suprastructuri
foarte grele, beneficiile pot fi observate
cu ușurință de către șofer. S-a redus
și mai mult rezistența pentru virajele la
viteze mici și, în plus, volanul revine
automat în poziția de mers drept înainte, eliminându-se efortul suplimentar
pentru manevrele în spatii înguste și
economisindu-se timpul și energia
șoferului. Direcția Dinamică Volvo, lansată în 2013, constă
într-un motor electric
ce compensează vibrațiile și mișcarea
volanului, reducând
la minimum forța
necesară pentru
schimbarea direcției
autocamionului.

Sarcini mai mari
pe puntea față

Autocamioanele de mare tonaj de
la Volvo cu punți față duble au o capacitate tehnică maximă crescută de la
18 la 20 de tone. Pe un autocamion
cu 4 punți, cu o sarcină maximă de
32 de tone, platforma de încărcare
este, de asemenea, mai lungă și există o flexibilitate mai mare în ceea ce
privește locul de amplasare a unei
încărcături, precum pietrișul, pe o suprastructură de tip basculant. Astfel,
sarcina maximă este atinsă mai rapid
la încărcare, iar șoferul poate fi sigur
că respectă limitările de greutate. O
capacitate mai mare de încărcare pe
punțile fată permite, totodată, o
mai mare libertate
de alegere a configurațiilor macaralelor și oferă posibilitatea instalării
pe punțile față a
altor aplicații, cu o
greutate substanțială.
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Autocamioane
cu cinci punți

Pe multe piețe, există tendința de
creștere a sarcinii maxime în combinație în intervalul 50-76 tone. În vederea respectării solicitărilor de aplicații mai grele atât pe autostrăzi, cât
și pe șantierele de construcții, Volvo
Trucks a conceput vehicule cu 5 punți,
livrabile direct din fabrică. Cele două
punți față permit o încărcare maximă
de până la 20 de tone, iar cele trei
punți spate pot accepta până la 36 de
tone, ceea ce înseamnă o sarcină utilă
crescută și o mai mare flexibilitate
pentru clienți. Această soluție este
adecvată și pentru pompele de ciment,
și pentru autocamioanele echipate cu
macarale mari, care necesită o
distribuție uniformă a sarcinii pe
punți. Prin reducerea presiunii pe
punți, multe dintre aceste vehicule
pot parcurge distanțe mai mari,
spre exemplu, pe autostrăzi
normale, pentru un transport mai
rapid și venituri potențiale
crescute.

EBS pentru frâne
cu tambur

Și clienții care solicită frâne cu tambur, pentru operații în condiții cu nivel
deosebit de ridicat de praf sau
umiditate, pot beneficia de avantajele
Sistemului electronic de frânare de la
Volvo (EBS). Sistemul electronic oferă
accesul la o gamă de funcții inteligente, precum Sistemul de asistență
la pornirea din rampă (Hill Start Aid),
pentru un control superior pe pantele
abrupte. Există îmbunătățiri și la nivelul siguranței, datorită integrării funcțiilor frânei de motor și a retarderului,
cunoscute sub numele Coordonare
sisteme de frânare (Brake Blending).
În afara îmbunătățirii funcției de
frânare, EBS în combinație cu frânele cu
tambur oferă acces
la Direcția Dinamică Volvo (fără
tracțiune pe punțile
fată) și schimbări
mai eficiente ale
treptelor de viteză,
deoarece sistemul
I-Shift obține anumite informații din
sistemul electronic
de frânare.

Suspensie
pneumatică spate +
punte motoare față

În cazul modelului Volvo FMX, este
posibilă combinarea unei suspensii
pneumatice spate cu o punte motoare
față, ceea ce oferă cel mai înalt nivel de
confort chiar și pentru autocamioanele
cu tracțiune integrală. Deoarece arcurile
cu foi sunt dimensionate, în general,
pentru cele mai grele sarcini, suspensia
pneumatică oferă posibilitatea ajustării,
pentru a corespunde cu greutatea încărcăturii. Rezultă o experiență de condus
mai lină, scăderea uzurii camionului și
a suprafeței drumului, precum și reducerea nivelului de stres fizic la care este
supus șoferul. Datorită vibrațiilor reduse, în special atunci când autocamionul
este condus fără încărcătură, șoferul
poate menține o viteză medie crescută
pe drumurile denivelate din șantierele de
construcții și reușește, astfel, să realizeze mai multe livrări în timpul fiecărui
schimb. În afara confortului sporit, suspensia pneumatică de la Volvo Trucks
oferă o gardă la sol de cel puțin 300
mm și o protecție eficientă a tuturor componentelor vulnerabile.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VITO cel harnic

DRIVE TEST

MERCEDES-BENZ

Mai este nevoie să descriem modelul Vito al producătorului
german? Un neamț autentic. Chiar dacă are viză de flotant de
Spania (Vitoria), ADN-ul este același, de câștigător.

D

upă ce am participat la lansarea internațională, am vizitat fabrica din Țara Bascilor și
am testat modelul Tourer, de această
dată, am ales unul dintre modelele de
bază, un panel van clasic (furgon).

Roșu, muncitoresc

Nu sunt prea multe de spus despre aspectul exterior al mașinii. Linia
design-ului este cea cunoscută și
adoptată de grup în urmă cu câțiva
ani, unde partea frontală este dominată de farurile cu tehnologie LED, ce
reprezintă deja un trademark. Culoarea roșie i s-a potrivit perfect. De când
cu pașii tehnologici importanți făcuți în
ultimii ani, parcă nu-ți mai vine să asociezi aceste vehicule comerciale, în
toată puterea cuvântului, cu vechile
dube, clasicele „alb-frigider”.
Ajungem la partea de interior, acolo unde un novice, care n-a pus mâna
zi de zi pe vehicule comerciale,
remarcă imediat tranziția pe care
Mercedes-Benz, alături de alți producători, a făcut-o. Îți este ușor să te
adaptezi poziției de condus, comenzile
sunt la locul lor. Aș spune, chiar, ergo-

nomic, dar ai nevoie de puțină experiență cu Mercedes-Benz pentru a găsi
din prima anumite comenzi. Nu e
vorba de ceva complicat dar, spre
exemplu, ștergătoarele amplasate pe
maneta din stânga volanului nu reprezintă ceva banal, la fel nici „frâna
de mană”, care este amplasată la
picior. Dar acestea sunt doar elemente
particulare ale producătorului, nu le
putem pune într-o categorie negativă

doar pentru că este nevoie de un mic
timp de adaptare. Altele sunt, însă,
punctele nevralgice, din punct de
vedere al confortului, sesizate de către
noi în timpul drive-test-ului.
Chiar dacă mașina a fost prevăzută cu port USB care face legătura
cu sistemul de entertainment și infotainment, am simțit lipsa unui spațiu
în care îmi pot amplasa telefonul și
să pot beneficia în continuare de el.

Farurile cu tehnologie LED, adaptive, cu cornering, au reprezentat
„punctul de interes” maxim al admiratorilor.
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Din punct de vedere al pasagerului,
tot confortul este călcâiul lui Ahile.
Acea banchetă de 2 locuri nu este locul pe care-ți dorești să călătorești.
Sau să vrei să-ți pui centura. Dar o pui,
chinuit, pentru că nu un există un mâner de care ajuți la urcare sau să te
ții în mers.

Neamțul tot neamț

Da! Așa arată un volan de vehicul comercial în 2017. Munca se
transformă în plăcere…

Mai concret, l-am conectat la USB, l-a
detectat rapid, a intrat automat în modul de redare audio; din punct de
vedere al tehnologiei stăm bine, dar
unde să-l amplasez, astfel încât să
folosesc sistemul de navigație ce-l
aveam instalat? L-am tot „plimbat” pe
planșa de bord, când voit, când nevoit,
la viraje. Apoi, surprinzătoare a fost

Fișă tehnică
Mercedes-Benz Vito
111 CDI Furgon

Motor:
1.6 l
Putere:
114 CP
Cuplu maxim:
270 Nm
Lungime:
4.895 mm
Masa maximă:
2.800 kg
Sarcină utilă:
954 – 1.314 kg
Suprafață încărcare:
3,97 mp
Volum încărcare:
5,8 mc
Lungime încărcare:
2.586 mm

lipsa spațiului de depozitare poziționat,
de regulă, pentru această clasă de
vehicule, deasupra capului, din stânga
în dreapta. Nu se regăsește. E drept,
pentru nevoile noastre au fost mai
mult decât suficiente și încăpătoare
cele existente pe uși și pe planșa de
bord. Mai departe, un inconvenient
este iluminarea insuficientă, cel puțin
pentru gustul meu, a butonului de lumini. Noaptea nu îți poți da seama
dacă farurile tale sunt pe auto sau
manual, sau poziția de parcare… cred
ca astea sunt opțiunile, după cum
v-am spus, nu prea le-am zărit nici
măcar să le învăț care sunt. Era să
nu zăresc și o mașină, din pricina
montantului A care, mie, îmi obtura
din vizibilitate în anumite momente.

Din punct de vedere profesional,
vehiculului nu i se poate reproșa nimic.
Oferă exact ceea ce promite. O mașină
serioasă, de pus la treabă și care face
treabă! Aici nu încape dubiu. Latura „personală”, însă, mai are loc de șlefuit. E
drept, este o mașină de pus la muncă,
poate am judecat-o așa cum nu trebuia pentru o mașină de marfă… dar i-ați
văzut volanul? Înțelegeți atunci de ce
am ridicat standardele. Pentru că asta
te împinge să faci, să îți ridici standardele.
Așa ne-a învățat Mercedes-Benz, să
avem pretenții cât mai ridicate pentru că
ei le pot satisface.

Alte aspecte

Modelul pe care l-am avut spre
testare, 111 CDI, a beneficiat de un
propulsor de 1,6 litri, de 114 CP. Cum
sună? Rău? 1.6 pe dubă... Nici pe
departe. Până nu am văzut talonul,
aș fi afirmat cu tărie că are un 2.2
clasic. Un motor robust, vivace, cel
puțin în mediul urban, și, foarte important, cu un consum de combustibil cu
o singură cifră. Real, nu declarat. E
greu să găsești MAI bine…
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ARCESE, ȘI LA BUCUREȘTI
Arcese a inaugurat, recent, o
filială nouă în România, care
se va adăuga celei de la ClujNapoca, operativă din 2011.
Noua filială se află la
București și este activă de la
începutul lunii martie,
consolidând prezența
Grupului în Europa de Est.
Structura a fost construită în
așa fel încât să garanteze un
consum energetic redus și
prezintă caracteristici de nivel
înalt: peste 7.000 mp, 9 stații
de încărcare/descărcare, la
care se adăugă 2 stații drive-in
și o înălțime utilă de 11,5
metri. În depozitul nou, de
clasă A, se pot recepționa, tria
și expedia produse generale.
La serviciile standard de
depozitare, se adaugă
activitățile cu valoare
adăugată (VAS: value-added
service) care includ packing,
co-packing, consolidare palet,

UN NOU CENTRU
BUSINESS LEASE
ROMÂNIA, LA CLUJNAPOCA

Philip
Aarsman

Business Lease Group, companie
olandeză specializată în furnizarea
de soluții complete de mobilitate
oferite companiilor din zona
Centrală și de Est a Europei,
deschide un nou centru operațiunal,
în Cluj-Napoca. Aceasta extindere
are ca obiectiv consolidarea
operațiunilor regionale existente și
dezvoltarea unora noi, în linie cu
promisiunea de brand: mai aproape
de clienți și de nevoile lor. Valoarea
investiției făcută de către Business
Lease România pentru deschiderea
noului sediu este estimată la peste
70.000 euro, iar echipa este formată
din specialiști cu experiență vastă în
consiliere și servicii de leasing
operațional și management de flotă.
Mai mult, viitorii clienți vor beneficia
de cele mai bune oferte
personalizate și adaptate nevoilor
lor. Localizat într-o zonă centrală,

serviciu de picking și control.
Grupul Arcese cuprinde 56 de
companii, care operează în
sectoarele de transport de
marfă terestru rutier și
feroviar, aerian și maritim, de
expediție și logistică. Cele trei
divizii ale Grupului, Transport
Terestru, Transport Aerian și
Maritim și cea de Soluții
Logistice colaborează în mod
activ și în sinergie constantă,
pentru a asigura cel mai bun
suport pentru clienți în
furnizarea de soluții integrate
care să acopere întregul lanț
de aprovizionare.
noul birou Business Lease va oferi
companiilor din Cluj și din regiune
servicii complexe de mobilitate,
axate pe optimizarea Costului Total
al Mobilității (Total Cost of Mobility) și
Costului Total al Deținerii (Total Cost
of Ownership). Aceste modele de
calcul folosite de companie oferă o
perspectivă reală asupra variantei
potrivite de utilizare a mașinilor, în
funcție de tipul de companie care le
utilizează, și a impactului financiar
pe parcursul întregului ciclu de
utilizare a unui mijloc de transport.

VÂNZĂRILE CARREFOUR
AU CRESCUT
CU 6,2%, ÎN T1

Vânzările Grupului Carrefour, al
doilea cel mai mare retailer mondial,
au înregistrat, la nivel internațional,
pentru primul trimestru (T1) din
2017, o creștere a vânzărilor cu
6,2% și o cifră de afaceri de 21,3
miliarde de euro, conform datelor
publicate pe site-ul companiei.
Pentru România, nu au fost
prezentate cifre exacte, aceasta
fiind încadrată la categoria „Alte țări
Europene”, unde media de creștere
a vânzărilor pentru primul trimestru
este de 3,6%, România și Polonia
fiind țările cu cea mai mare creștere
în 2016. În România, Grupul
Carrefour numără 290 de magazine,
dintre care 32 hipermarketuri

„Carrefour”, 129 supermarketuri
„Market”, 44 magazine de
proximitate „Express”, 10 magazine
de proximitate „Contact”, un
magazin de comerț online:
www.carrefour-online.ro și 74 de
magazine Billa.

VENITURI ÎN CREȘTERE
LA UPS, PE TOATE CELE
TREI SEGMENTE

UPS a anunțat rezultatele
operaționale în primul trimestru (T1)
din 2017, cu o creștere importantă a
veniturilor pe toate cele trei
segmente. Câștigurile pe acțiune ale
companiei s-au apreciat cu 3,9%,
față de aceeași perioadă a anului
trecut. Îmbunătățirea rezultatului pe
acțiune s-a datorat creșterii cu 22%
a profitului operațional înregistrat de
segmentul Supply Chain and
Freight, a performanțelor subiacente
din segmentul Internațional și a
rezultatelor solide din segmentul
Domestic, precum și în urma
impactului fiscal favorabil adoptării
noului standard contabil de
compensare a stocurilor. „Veniturile
au crescut puternic în acest
trimestru, toate segmentele
aliniindu-se la linia de vârf”, a
declarat David Abney, președinte și
CEO al UPS. „Accelerăm investițiile,
pentru a crea liderul global în rețele
logistice inteligente și un portofoliu
cu valoare adăugată. Clienții UPS
beneficiază de capacități extinse,
opțiuni multiple și timpi de tranzit
îmbunătățiți, în timp ce soluțiile
tehnologice continuă să își
demonstreze eficiența.”

CAMERE VIDEO CE POT
PREVENI INCENDII ȘI
EXPLOZII ÎN MEDIUL
INDUSTRIAL

Axis Communications lansează trei
noi camere de supraveghere video
IP, dedicate mediului industrial cu
factor mare de risc de incendii și
explozii. Cele trei noi modele: XF40Q2901 Explosion-Protected
Temperature Alarm Camera, XF60Q2901 Explosion-Protected
Temperature Alarm Camera și
XP40-Q1942 Explosion-Protected
PT Thermal Network Camera,
permit agenților de securitate să ia
decizii rapid, astfel încât angajații,
utilajele și infrastructura critică să
rămână în siguranță. „Operatorii din
mediul industrial au de îndeplinit
sarcini greu de realizat. Aceștia
trebuie să asigure atât o eficiență
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optimă de lucru, cât și să garanteze
că normele de sănătate, siguranță și
mediu sunt aplicate. Noile camere
Axis oferă informații critice live, ce
permit o analizare rapidă a oricărui
incident, fapt ce poate conduce
chiar și la salvarea de vieți
omenești”, a declarat Martina
Lundh, Global Product Manager
pentru camere termice și explosionprotected Axis Communications.

DPD ROMÂNIA:
SĂRBĂTORILE PASCALE
AU CRESCUT LIVRĂRILE
CURIERILOR CU
PESTE 20%

Volumul de colete livrate în
perioada sărbătorilor pascale din
acest an au înregistrat o creștere de
aproximativ 22%, comparativ cu
același interval de timp al anului
trecut. Conform datelor DPD
România, unul dintre cei mai
importanți jucători de pe piața locală
de coletărie și curierat expres,
comenzile provenite din ecommerce au generat aproximativ
40% din totalul livrărilor efectuate în

această perioadă. „Așa cum ne-a
obișnuit, perioada sărbătorilor de
Paște rămâne una tradițional
aglomerată, care continuă să
genereze, de la an la an, creșteri
ale volumului de colete livrate de
curierii noștri. Astfel că, în acest an,
livrările DPD România au avut un
avans de peste 20%, comparativ cu
același interval din 2016. Cele mai
multe livrări au fost realizate pe plan
intern, cu o medie de circa 90% din
totalul expedierilor efectuate de
companie. Trimiterile din țară în
străinătate au avut o pondere de
aproape 3%, în timp ce aproximativ
7% dintre coletele livrate de curierii
DPD au ajuns din străinătate în
țară”, a declarat Lucian Aldescu,
CEO DPD România.

HÖDLMAYR ROMANIA
ȘI-A MĂRIT CIFRA DE
AFACERI ȘI FLOTA AUTO
ÎN 2016

Hödlmayr, expertul austriac în
logistică de transport auto, cu
activitate internațională și în piața
locală, dispune, de peste 15 ani, de

un sediu propriu în România. În
contextul condițiilor dificile, filiala
românească – Hödlmayr Romania
– a obținut, în 2016, o cifră de
afaceri de 36 milioane Euro, ceea
ce corespunde unei creșteri de 10%
față de anul precedent. Unul dintre
cei mai mari operatori ca mărime
din România în domeniul logisticii
de transport, are, în prezent, peste
200 de angajați și dispune de circa
100 de transportoare de vehicule
speciale și de patru garnituri
feroviare complete. În următorii doi
ani, firma va achiziționa 35 de noi
transportoare de mașini, pornind de
la principiul dezvoltării conceptului
multi-modular și formarea unui
concept unitar logistic între
România, spațiul Benelux, Austria și
Turcia. Firma livrează, anual, circa
1,75 mil de autovehicule. Hödlmayr
International AG și filialele ei din 16
țări au 1.800 de angajați. În total,
grupul dispune de peste 740 de
transportoare speciale pentru
autovehicule, 15 sisteme feroviare
complete, precum și de o suprafață
de depozitare totală de circa 1,1
milioane de metri pătrați pentru
aprox. 50.000 autovehicule.
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CONCURS

Echipamentul Anului în
România – Ediția 2017
Un juriu mai divers, format din logisticieni și producători, în care
au intrat noi membri, categorii de concurs bine definite și o mare
deschidere în direcția favorizării schimbului de informație de
valoare între furnizorii de echipamente și utilizatorii lor.

E

diția 2017 a concursului Echipamentul Anului în România
a adus la linia de start transpalete, stivuitoare și reach truck-uri
Doosan, Hyundai, Toyota și Yale, care
vor fi testate, în următoarele luni, în
depozitele membrilor juriului.
Categoriile de concurs au fost
astfel definite încât să corespundă
celei mai mari părți a echipamentelor
utilizate, astăzi, în depozitele din România.

1. TRANSPALETA ELECTRICĂ:
a. capacitate nominală de 2 t;
b. platformă rabatabilă;
c. furci de 1.150 mm;
d. 1 roată pe furci;
e. baterie pentru operare timp de
6-8 h;
f. clasă compactă – va trebui să
descarce din camion, să încapă în
camion, să se întoarcă în camion,
dacă unul din paleți este pus pe
„invers” față de restul.

Echipamentul
Anului în
România
Ed i ț i a 2 0 1 7

2. STIVUITORUL ELECTRIC:
a. capacitate nominală de 2 t;
b. baterie de 48V, autonomie 8 h;
c. catarg Triplex full free lift;
d. translație laterală;
e. furci de 1.200 mm;
f. roți „apropiate” pe spate, non
marking;
g. baterie de schimb, schimbare
prin lateral, masă de schimb;
h. să încapă în containere.

3. REACH TRUCK:
a. capacitate reziduală de 1,2 t la
8,5 m înălțime;
b. înălțime minimă de ridicare de
8 m;
c. catarg triplex;
d. va fi dotat cu sisteme de siguranță obligatorii: centură, blue light, girofar,
sistem de avertizare sonoră pentru
deplasarea cu spatele, proiectoare.
Pentru fiecare echipament, vor fi
precizate dotările standard, precum și
dotările opționale cu care a fost
echipat.

Juriul

Competiția Echipamentul Anului
în România are ca partener Asociația
Română de Logistică (ARILOG), iar
din juriu fac parte companii precum:
Antalis, CEVA Logistics, Coca Cola,
Dacia Grup Renault Romania, Delamode, EMAG, FAN Courier, FM
Logistic, Gebrüder Weiss, H. Essers,
KLG, Kuehne + Nagel, Mainfreight,
GTI Logistic (membră a grupului
Nunner Logistics), Practicom, Schenker Romtrans, Takata și Yazaki.

Testele

Organizator :

Echipamentele vor fi testate în
depozitele membrilor juriului, durata
de utilizare efectivă pentru fiecare jurat
fiind de minimum 30 ore de funcționare, în cadrul unor operațiuni similare, realizate de aceleași echipe de
stivuitoriști, astfel încât să le poată
compara comportamentul.
În final, în evaluare, vor fi avute în
vedere două criterii principale:
I. Productivitatea/plus valoarea –
cu o pondere de 70% în rezultatul final.
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Testele au început

Depozitul
FAN Courier

mai mult de o schimbare de anvelope/5
ani, atunci se va menționa acest lucru.
La fel și în cazul bateriilor. De asemenea,
în ofertă vor fi specificați producătorii
bateriei și al anvelopelor. Membrii juriului
au solicitat, în plus, evidențierea costurilor aferente pentru asigurare, costuri
aferente pentru ISCIR.
Bineînțeles, în cadrul TCO va fi luata în calcul si o oferta de Full Service.
Ținând cont de criteriile foarte bine
definite, dar și de componența juriului,
rezultatul concursului, precum informațiile care vor fi făcute publice în
urma testelor, pot reprezenta, fără

Depozitul GTI Logistic

îndoială, un punct de plecare în evaluarea oportunităților pe care le oferă
piața pentru orice utilizator de echipamente care va dori să aibă în depozit
transpaleta, stivuitorul sau reach truckul potrivite. Premiile vor fi decernate
în cadrul Galei Ziua Cargo, care va fi
organizată, în noiembrie, în București.
Vă invităm, în paginile care urmează, să aflați mai multe despre echipamentele înscrise, anul acesta, în concurs.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

CONCURS

II. TCO – cu o pondere de 30%.
La rândul său, productivitatea va
fi evaluată în funcție de alte subcriterii,
care vor fi punctate între 1 și 10:
- eficiența energetică;
- viteza și caracteristici privind accelerația;
- caracteristici de frânare;
- siguranța;
- intrarea și ieșirea în/din echipament;
- ergonomia;
- elemente hidraulice și de absorbție a șocurilor;
- ușurința în conducere;
- vizibilitatea;
- versatilitatea;
- calitatea execuției echipamentului
(materiale, finisaje);
- sustenabilitatea;
- un criteriu subiectiv – opțiunea
stivuitoristului privind echipamentul
care i-a plăcut cel mai mult.
Pentru evaluarea celui de-al doilea
criteriu principal, furnizorii de echipamente vor pune la dispiziția membrilor
juriului 3 oferte de închiriere pe termen
lung (5 ani) pentru 1.000, 1.500 și 2.000
ore/an;
Se vor evidenția separat: costurile
pentru schimbarea unei baterii și costurile pentru schimbarea unui set de anvelope, iar, dacă în ofertă sunt incluse

DOOSAN LEDH20MP

CONCURS - TRANSPALETĂ

Operativitate compactă

Transpaleta electrică DOOSAN reprezintă soluția optimă pentru o
varietate de aplicații din sectorul pentru logistică și depozitare pe
spații înguste și la înălțimi ridicate.

D

isponibile în variantă de lucru
cu operator pedestru sau cu
platformă rabatabilă pentru
manipulator, transpaletele electrice
DOOSAN pot fi echipate cu dispozitiv
de cântărire, protecții laterale pentru
operator și cu catarg duplex sau
triplex.
Transpaleta electrică DOOSAN
LEDH20MP cu platformă și protecție
operator este concepută pentru a oferi
siguranță și rezistență în exploatare,
are sisteme de operare AC și vine în
întâmpinarea nevoilor pentru manipularea mărfurilor paletizate.

Modelul, cu un design compact,
oferă sarcini nominale de până la 2
tone, la 600 mm centru de greutate,
lungimi de furci de până la 1.150 mm,
braț de comandă foarte ușor de operat, frână regenerativă, sistem roll-in
/ roll-out pentru înlocuirea bateriei.

Putere optimă

DOOSAN LEDH20MP este echipat cu un motor de tracțiune AC, capabil să dezvolte o putere maximă de
2,5 kW, și cu un motor de ridicare DC,
de 2,5 kW.
Utilajul poate ridica până la o înălțime de 120 mm, brațul de comandă
având o înălțime de 1.225 mm în poziție ridicată.
Lățimea culoarului de lucru pentru
paleți de 800 x 1.200 mm, cu manipulare pe partea scurtă, este de 2.125
mm, echipamentul având o rază de întoarcere de 1.675 mm.
DOOSAN LEDH20MP propune o
viteză de deplasare de 8 km/h cu sarcină și de 9,5 km/h fără sarcină. Opțio-

-

nal, echipamentul poate fi echipat cu
un sistem de deplasare silențioasă,
caz în care viteza maximă este de 6
km/h. Panta maximă abordabilă este
de 6% cu sarcină și de 8% fără.
Rădăcini Equipment este unic
importator în România al echipamentelor DOOSAN, pentru care realizează
o gamă completă de servicii de reparații și întreținere, prin intermediul unor
unități proprii de service mobil, datorită
cărora tehnicienii companiei pot fi prezenți în toate zonele țării. Totodată,
Rădăcini Equipment asigură și service
multimarcă.

DOOSAN LEDH20MP
Caracteristici tehnice:

capacitate: 2 tone;
baterie: 24V 3 EPzS 375Ah;
redresor: 24V 50A 12Hr;
furci: 1150 / 650 mm;
platformă și protecție operator.
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Hyundai 20EPR

La finalul anului 2016, Hyundai Heavy
Industries Europe (HHIE) a lansat o
nouă gamă de echipamente pentru
depozit, care cuprinde transpalete
manuale, transpalete electrice și
noua generație de echipamente tip
reach truck - seria BRJ-9. Toate
aceste modele se alătură generației
deja consacrate de electrostivuitoare
Hyundai, seria „-9”, distribuite în
România prin Coremo Servicii SRL.

T

ranspaleta pietonală 20EPR,
cu platformă și brațe de sprijin
pentru operator, este răspunsul Hyundai pentru unul din cele mai
solicitate modele din piața românească. Având o capacitate nominală de
2.000 kg și fiind dotat cu motor de tracțiune de 1,5 kW (care permite o viteză
de deplasare de până la 9 km/oră) și
cu motor de ridicare de 1,2 kW (ambele operate în curent alternativ), acest
echipament este suficient de puternic,
rapid și versatil pentru a răspunde
oricărui tip de aplicație.

Grad înalt
de siguranță

Sistemul de control CURTIS asigură sincronizarea perfectă a tuturor
componentelor de operare și siguranță, cum ar fi tracțiunea proporțională
cu nivelul de activare a butonului de
deplasare și limitarea vitezei în funcție
de unghiul de virare. De asemenea,
este asigurată acționarea automată a
frânei, în cazul opririi echipamentului
pe plan înclinat, sau la eliberarea brațului de comandă. Alte elemente de siguranță includ un sistem de direcție
acționat electric (EPS), care ușurează
efortul operatorului, deplasare cu vi-

teză limitată sub funcția „Turtle” sau
cu brațul de comandă ridicat, interconectări de siguranță între sistemul de
comandă, platforma operatorului și
brațele de sprijin și sistemul de frânare
cu regenerare, care sporește performanțele de lucru ale utilajului.
Dimensiunile compacte ale acestui
model permit operarea în cele mai
înguste spații, inclusiv în interiorul camioanelor sau al autoutilitarelor pentru
transport marfă.
Pentru parcurgerea distantelor
lungi, operatorul se poate urca pe platforma rabatabilă, iar, în timpul virajelor,

Hyundai 20EPR
Dotări suplimentare:

• lungimea furcilor între 800 și
2.400 mm - pentru sarcini
agabaritice sau pentru transportul
a 2 paleți;
• baterii de tracțiune marca GNB /
Exide de 240 Ah sau 400 Ah, în
funcție de intensitatea aplicației;
• diverse tipuri de redresoare
pentru încărcarea bateriei;
• echipare pentru lucru în medii
reci;
• sistem pentru schimbarea rapidă
a bateriei.

se va sprijini de brațele laterale de
protecție. Stabilitatea este maximizată,
grație celor 2 role laterale tip „castor”.
Butonul de siguranță montat pe centrul
brațului de comandă va proteja operatorul împotriva riscului de strivire. Bateria este fixata și asigurată cu un dispozitiv care nu permite operarea
utilajului dacă aceasta nu se află în
poziția corectă de lucru.
Pentru creșterea suplimentară a
productivității, acest model a fost dotat
cu sistem de schimbare prin lateral a
bateriei de tracțiune. Astfel, pentru
activități de lucru în mai multe schimburi, sunt necesare doar câteva minute
pentru înlocuirea bateriei consumate.
Hyundai Heavy Industries (HHI)
este unul dintre liderii pieței globale de
stivuitoare. Având implementate sisteme avansate de automatizare a producției, de control al calității și utilizând
metode de inginerie inovativa, Hyundai oferă o gamă larga de stivuitoare,
care pot satisface cerințele oricărui
client. Producătorul are în fabricație
peste 90 de modele de stivuitoare și
echipamente pentru depozit. În Europa, echipamentele Hyundai sunt distribuite și susținute printr-o rețea de peste 60 de reprezentanți autorizați, care
acoperă toate țările uniunii.

mai 2017........................................................................................................................................................

CONCURS - TRANSPALETĂ

Compact,
rapid și sigur
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CONCURS - TRANSPALETĂ

BT Levio P - LPE 200/10

Simplitate, siguranță,
productivitate

Transpaleta electrica BT Levio P - LPE 200/10 propune utilizatorilor
o capacitate nominală de 2.000 kg, pentru sarcini cu centrul de
greutate la 600 mm. Modelul este disponibil în țara noastră prin
compania Toyota Material Handling Romania.

B

T Levio P - LPE 200/10 se remarcă, în primul rând, prin
simplitate și ușurință în utilizare, datorită configurației sale cu 5
roți, cu braț de comandă poziționat central. Echipamentul oferă o stabilitate
superioară, chiar și în rampă, uzură
minimă a roților și unghiuri de virare
identice stânga – dreapta. Având o lungime de numai 666 mm și dispunând
de platformă pentru operator, este ușor
de manevrat în spații aglomerate.
Operarea foarte ușoară este asigurată și de sistemul Power Drive și
Castor Link, aceasta datorându-se reacției instantanee a echipamentului.
Există posibilitatea setării parametrilor
funcționali (viteză, accelerație, frânare), în funcție de aplicație și, opțional,
o funcție de reducere temporară a
vitezei-buton turtle. Toate acestea asigură un control excelent asupra accelerației și frânării.

Protecție optimă

Echipamentul este prevăzut cu un
comutator de urgență, prin intermediul
căruia alimentarea este oprită și frânele acționate (în caz de accidente
sau urgențe). Butonul de siguranță
situat pe brațul de acționare poate

schimba direcția de deplasare, dacă
există riscul prinderii între un obstacol
și echipament. Un alt element important este pornirea controlată în rampă,
ce împiedică echipamentul să coboare
necontrolat. Accesul se face cu cod
PIN, pentru a împiedica utilizarea de
către personalul neautorizat. Distanța
considerabilă față de picioarele operatorului și garda la sol mică (35 mm)
previn riscul lovirii picioarelor, iar echipamentul se deplasează la viteză
redusă, cu operatorul pedestru. De
asemenea, transpaleta oferă posibilitatea setării parametrilor funcționali în
funcție de experiența operatorului,
care dispune și de bare de protecție

-

laterale rabatabile, spătar fix sau protecții laterale fixe.

Eficiență în operare

Echipamentul propune o viteză
maximă de deplasare de 10 km/h și
una de ridicare a furcilor de 0,08 m/s.
Lățimea minimă a culoarului de lucru
(palet 800x1.200 mm, manipulat pe
latura scurtă) este de 2.383/2.848 mm.
LPE 200/10 se remarcă printr-un
consum redus de energie cu până la
5% și cu dimensiuni reduse (lățime
totală = 730 mm, lungime totală fără
furci = 666 mm și înălțime fără braț de
comandă = 780 mm).

BT Levio P - LPE 200/10
Dotări incluse:

baterie Nexsys 24V/ 9XFC 375 Ah;
încărcător baterie Charger - TC1 NXS+ Modular 24 V 3 kW;
schimbare rapidă a bateriei prin lateral;
platformă și brațe operator;
servodirecție;
role pentru acces ușor pe latura închisă a paletului (latura lungă);
role metalice de uzură;
sistem management flotă I_Site cu senzor de șoc;
reducere temporară a vitezei de deplasare.
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Yale MPX

Transpaleta electrică fără catarg Yale MPX, de tip pallet
transporter, pentru deplasarea paleților în spații interioare de
depozit pe distanțe mari, poate fi livrată fie în variantă pentru
operator pedestru, fie cu platformă pentru operator.

R

obustă și puternică, transpaleta electrică Yale MPX are
toate comenzile în capul timonei mobile și este construită pentru
folosire la aplicații intensive. Timona
este ergonomică și echipată cu mânere cu apărătoare pentru mâini.
Butoanele tip „fluture”, de dimensiuni
mari, controlează direcția și viteza,
precum și frâna electromagnetică,
toate fiind accesibile fără să fie nevoie
de ridicarea mâinii de pe mâner. Butonul de inversare a direcției de deplasare este proiectat pentru un unghi
maxim de contact cu trupul operatorului. Atunci când este activat, direcția
este schimbată automat și vehiculul
se oprește. Există și posibilitatea
operării cu timona în poziție
verticală, la o viteză foarte
redusă, pentru manevrarea
în spații înguste.

torul are nevoie să depună doar un
minimum de efort pentru manevrarea
echipamentului. În plus, raportul dintre
rotirea timonei și a roții directoare a
fost crescut la 75°:90° - ceea ce înseamnă că, atunci când operatorul
acționează timona în unghi de 75 de
grade, roata se întoarce la 90.
Lățimea echipamentului, de 789
mm, permite manipularea în spații înguste, cum ar fi în interiorul containerelor sau trailerelor. Furcile, robuste,
alcătuite din două membre longitudinale solide, ranforsate, au un profil de
55 mm, pentru ușurința în preluarea
unor încărcături joase.
Motorul AC are o putere de 4
kW, cu reacții instantanee la
impulsurile de tracțiune pentru deplasarea în față sau
în spate, oferind un cuplu
considerabil.

Modelul este dotat cu cea mai modernă servodirecție electrică de tip „fly
by wire”, prin intermediul căreia opera-

Acest model de transpaletă electrică este potrivit pentru operațiuni, pre-

Manevrabilitate
optimă

Aplicații
variate

cum cele logistice, încărcări și descărcări intensive de mărfuri, transport
de mărfuri în cadrul depozitelor, pe
distanțe medii și lungi, aplicații în
cadrul depozitelor frigorifice.
Caracteristicile ergonomice ale
acestui echipament aduc în atenția
utilizatorului platforma spațioasă și
amortizată pentru operator, cu suprafață nealunecoasă, brațele laterale
pliabile, care asigură operatorului confort și siguranță, precum și un sistem
de reducere a vitezei la efectuarea
virajelor.
Transpaletele Yale MPX sunt comercializate în țara noastră de către
dealerul exclusiv Vectra Eurolift
Service.

Yale MPX
Caracteristici
tehnice:

CONCURS - TRANSPALETĂ

Eficiență
pe distanțe mari

- în funcție de aplicație,
transpaletele pot fi cu platformă
pentru operator sau fără;
- 4 nivele de performanță presetate, în funcție de tipul aplicației
și cerințele operatorului;
- tehnologia Yale AC-DC MOSFET
Combi Electronic Control asigură
o eficiență ridicată din punct de
vedere energetic și intervale de
mentenanță de până la 1.000 de
ore.
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CONCURS - ELECTROSTIVUITOR

DOOSAN B20T-7

Tehnologie
de ultimă oră

Electrostivuitorul DOOSAN B20T-7 este un echipament compact,
conceput pentru soluția optimă a operațiilor de încărcare /
descărcare, transfer de marfă și pentru stocarea mărfurilor în
spații foarte înguste.

D

irecția este dată de roțile posterioare pivotante axial, astfel
încât unghiul de virare poate
ajunge până la 90 grade.
Utilajul beneficiază de tehnologie
de ultimă oră, modernă, AC, având în
componența sa două motoare de tracțiune și unul pentru ridicare. Tehnologia AC și conceptul modern al întregului sistem electric asigură un consum
foarte mic de energie și o fiabilitate
ridicată.
Toate elementele sistemului de
propulsie, ridicare și direcție sunt capsulate, pentru o protecție ridicată
împotriva prafului, murdăriei și apei.
Echipamentul este dotat în standard cu motoare tip IP 43, sistemul
Active Control Technology, control
electronic al tracțiunii și ridicării, frână
electromagnetică de parcare, sistem
de stabilitate GSS (Guardian Stability
System), sistem de recuperare a energiei pe perioada de frânare etc.

Opțiuni de utilizare

Printr-o simplă apăsare de buton,
operatorul poate selecta modul de
operare al utilajului, pentru performanță mărită. Sunt disponibile trei moduri

de utilizare. E - Economy maximizează economia de energie a bateriei,
pentru a putea funcționa peste 8 ore
cu o singură încărcare a bateriei. În
modul S - Standard, performanța este
echivalentă cu cea a unui motor de curent continuu. Modul H - High Speed
oferă deplasare și ridicare la viteză
maximă.
Modelul propune, ca opțiuni incluse în preț, un cadru
de protecție operator, scaun
cu suspensie și sistem de
prezență, baterii 48V/ 625 Ah
- GNB Exide și sistem de
înlocuire rolling / out și sistem
de operare hidraulic tip levier
cu 4 căi și 4 valve. Sunt incluse, de asemenea, oglinzile retrovizoare laterale stânga/dreapta, un

volan de dimensiuni reduse, cu coloană de volan reglabilă, sistem de frânare tip ODB (discuri în baie de ulei),
întrerupător general, frână de parcare
electromagnetică, faruri de lucru în
fata tip LED, sistem blue spot light,
girofar, alarmă mers înapoi, claxon.
Gama completă de echipamente
pentru ridicat marca DOOSAN se poate achiziționa, în sistem direct și sub
formă de chirie pe termen scurt, mediu
sau lung, cu ajutorul specialiștilor
echipei Rădăcini Equipment.

DOOSAN B20T-7
Caracteristici
tehnice:

- capacitate: 2.000 kg;
- rezidual la h 4.750 mm: 1.825 kg
- înălțime maximă de ridicare:
4.750 mm
- înălțime liberă de ridicare (free
lift): 1.125 mm
- viteză de deplasare cu / fără
sarcină: 17 km/h
- viteză de ridicare cu / fără
sarcină: 0,400 / 0,600 m/s
- viteză de coborâre cu / fără
sarcină: 0,500 / 0,450 m/s
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Hyundai 20BT-9

Acestea sunt cele 3 atribute principale ale electrostivuitorului
Hyundai 20BT-9. Dispunând de o gamă de catarge cu ridicare
nominală de la 2,5 până la 7 metri, de translație laterală a furcilor,
dar și de două variante pentru bateria de tracțiune (48 Volți, cu
625 Ah sau 750 Ah), acest model poate fi ușor configurat pentru
orice aplicație de interior – depozitare, zonă de logistică,
producție, acces în camioane, autoutilitare și containere.

Ș

asiul, configurat pe 3 roți, și gama de furci, disponibile în diverse lungimi, permit acestui stivuitor să acceseze și să opereze în
cele mai strâmte locații sau coridoare.
Viteza de deplasare este limitată automat, în timpul virajelor, pentru a asigura stabilitatea utilajului și siguranța
operatorului și a altor persoane din
preajmă. Atunci când stivuitorul este
oprit în pantă, frâna de parcare este
acționată automat, prevenind deplasările necontrolate. Pentru preluarea
sau amplasarea precisă a sarcinilor la
înălțimi mari, echipamentul este dotat

cu un dispozitiv de poziționare a furcilor la orizontală. Comenzile hidraulice sunt prevăzute cu leviere clasice,
dar, opțional, se poate instala un ansamblu de mini-leviere „finger-tip”. Cabina de protecție poate fi livrată în configurație standard, sau pentru acces
în sisteme de stocare tip „drive-in”.

Diverse aplicații
speciale

Schimbare bateriei pentru stivuitorul Hyundai 20BT-9 se poate face prin
lateral sau pe deasupra, în funcție de

Hyundai 20BT-9
Siguranță la cele mai înalte cote:

• dispozitivul „Operator Presence Sensing System” (OPSS) permite
funcționarea stivuitorului doar dacă operatorul este așezat pe scaun;
• cabina de protecție este foarte solidă, depășind normele CEE și ANSI;
vizibilitate excelentă;
• sistemul hidraulic controlează, în permanență, viteza de coborâre a furcilor,
chiar și în cazul unui incident tehnic cu pierdere de ulei hidraulic;
• sistemul complet de iluminare permite utilizarea pe timp de noapte sau în
zone cu vizibilitate redusă;
• toate elementele din cabină sunt amplasate ergonomic sau beneficiază de
poziționare ajustabilă;
• sistemul de cântărire a sarcinii (comandat opțional) avertizează operatorul
asupra riscului de supraîncărcare.

necesitatea fiecărui utilizator. Pentru
aplicații mixte, acest model poate fi livrat cu echipare pentru lucru în mediu
rece (cold storage), cu cabină închisă
și încălzită, anvelope „non-marking”
și linii hidraulice suplimentare.
Pe stivuitorul 20BT-9 se poate
monta aproape orice tip de atașament
pentru aplicații speciale: dispozitive
de poziționare a furcilor, rotatoare, stabilizatoare de sarcină, dispozitive pentru strângere tip „clamp” (pentru baloți
din diverse materiale, role de hârtie,
aparatură electrocasnică etc.), dar și
atașamente unicat. Toate acestea
adăugând modelului prezentat aici un
ultim atribut important: Versatil.

CONCURS - ELECTROSTIVUITOR

Puternic. Agil.
Confortabil.

Gamă largă de
echipamente

Hyundai Heavy Industries (HHI)
este unul dintre liderii pieței globale de
stivuitoare, care oferă o gamă largă
de echipamente, care pot satisface
cerințele oricărui client. Producătorul
are în fabricație peste 90 de modele
de stivuitoare și echipamente pentru
depozit. In România, Coremo Servicii
SRL este partener al Hyundai Heavy
Industries Europe, din anul 2004.
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TOYOTA TRAIGO48 - 8FBE20T

CONCURS - ELECTROSTIVUITOR

Stabilitate optimă

Stivuitorul electric TOYOTA TRAIGO48 - 8FBE20T, disponibil pe
piață prin compania Toyota Material Handling Romania, pune la
dispoziția clienților săi o capacitate nominală de 2.000 kg, pentru
sarcini cu centrul de greutate la 500 mm și o capacitate reziduală
de 1.750 kg, la o înălțime de ridicare de 5.500 mm.

D

in punct de vedere al siguranței în utilizare, dotările echipamentului includ un sistem de
stabilitate activă – SAS, un sistem de
blocare a oscilării punții spate, pentru
stabilitate laterală mărită, ce reduce
riscul de răsturnare, limitare automată
a înclinării față și spate a catargului,
în funcție de sarcina și înălțimea de
ridicare, un sistem de poziționare automată a furcilor în poziție orizontală,
unul de sincronizare a poziției volanului cu poziția roților de direcție. La
acestea se adaugă un sistem de prevenire a utilizării funcțiilor hidraulice,
atunci când nu este pus contactul, un
sistem de sesizare a prezenței operatorului, care împiedică folosirea funcțiilor hidraulice, atunci când operatorul
nu este pe scaun, înălțime redusă a
panoului de bord, ce permite vederea

vârfurilor furcilor, scaun cu brațe laterale și centură de siguranță, deschideri
largi în partea superioara a cabinei,
pentru vizibilitate mărită la înălțime și
ranforsări în catarg poziționate în afara
câmpului vizual, pentru o vizibilitate
îmbunătățită.
Echipamentul propune o viteză
maximă de deplasare de 16 km/h, cea
de ridicare a furcilor de 0,54 m/s și
este propulsat de un motor Toyota S2,
6x2 kW, special proiectat și construit
pentru stivuitoare.

Dotări incluse

Oferta pentru TOYOTA TRAIGO48
- 8FBE20T include o baterie Nexsys
48V/ 18XFC 750 Ah, încărcător baterie
TC3 NXS+ Modular 24/36/48V 14 kW,
faruri de lucru și semnalizatoare față,

stopuri frână, lumini pentru mersul înapoi și lumină lucru spate cu LED, lumină de avertizare pentru mersul cu spatele cu LED albastru și girofar. De
asemenea, echipamentul este dotat
cu claxon în cotieră, avertizor acustic
pentru mersul înapoi, oglindă retrovizoare panoramică, oglinzi retrovizoare
laterale stânga și dreapta, afișaj electronic multifuncțional, selector al înălțimii de ridicare, sistem management
flotă I_Site cu senzor de șoc, centură
de siguranță, extinctor de 2 kg. Schimbarea bateriei se face prin lateral, cu
ajutorul furcilor, bateria fiind prevăzută
cu „buzunare” pe unde intră furcile și
cu capac lateral.
Nu în ultimul rând, un element
important pentru operator este imposibilitatea operării echipamentului fără
prinderea centurii de siguranță.

TOYOTA TRAIGO48
- 8FBE20T
Configurație:

- catarg Triplex FSW;
- înălțimea catargului restrâns
– 2.450 mm;
- înălțimea liberă de ridicare
(free lift) – 1.945 mm;
- înălțimea maximă de ridicare
– 5.500 mm;
- înălțimea catargului extins
(fără grătar) – 6.045 mm;
- lungime furci – 1.200 mm;
- sistem de deplasare laterală
a furcilor (side shift)
încorporat, prevăzut cu
4 funcții hidraulice pentru
manipulat;
- înălțimea cabinei – 2.055
mm;
- lățime minimă culoar de
lucru (palet 800x1200 mm,
manipulat pe latura scurtă) 3.440 mm.
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Yale ERP20 VT

Stivuitoarele electrice Yale din seria ERP sunt adaptabile,
deosebit de manevrabile, echipate special pentru asigurarea unui
nivel de productivitate crescut. Yale ERP20 VT este proiectat
special pentru manipulare în spații înguste. Este ideal pentru
utilizare pe platforme de încărcare și descărcare aglomerate
- în situațiile în care spațiul trebuie optimizat la maximum.

E

chipamentul combină atribute
de performanță remarcabile și
beneficiază de un consum
scăzut de energie. Este recomandat
pentru aplicații intensive, în cadrul cărora, datorită design-ului ergonomic,
reduce nivelul de oboseală a operatorului și, implicit, riscul producerii accidentelor.
Yale ERP20 VT se livrează într-o
echipare Premium, care include rețea
de comunicare CANbus, translație laterală a furcilor integrată în
placa frontală, două motoare

de tracțiune în tehnologie AC - capsulate și fără mentenanță, sistem de
frânare dublu hidraulic și regenerativ,
servodirecție, comutator de direcție
electronic integrat în panoul comenzilor hidraulice, anvelope super-elastice etc.

Un grad înalt de
confort

Echipamentul se remarcă printr-o
serie de caracteristici ergonomice care
asigură un grad înalt de confort, de

natură să crească operativitatea stivuitoristului. Astfel, echipamentele sunt
proiectate pentru a putea fi manipulate
de operatori cu construcții fizice dintre
cele mai diverse, din punctul de vedere al înălțimii, iar sistemul de propulsie și suspensiile scaunului atenuează
vibrațiile resimțite de utilizator. Ușurința în operare este asigurată prin intermediul unui levier ajustabil situat
pe cotieră.
Caracteristicile de performanță
presupun prezența unui panou de
control cu 4 module de performanță,
în funcție de caracteristicile stivuitoristului, precum și un sistem HiP (High
– Performance), care asigură viteza
de deplasare (chiar și cu încărcătură)
la un consum scăzut de energie. Balanța performanței, creată de manevrabilitate și autonomia bateriei, poate
fi ajustată în funcție de tipul aplicației,
oferind un grad ridicat de operativitate
la costuri scăzute per palet.
Modelul Yale ERP20VT este comercializat în România de către compania Vectra Eurolift Service, care, începând cu anul 2015, a devenit dealer
exclusiv în țara noastră al acestui
brand. Numirea companiei Vectra Eurolift Service ca dealer exclusiv pe
vânzări și service întărește poziția Yale
ca brand din ce în ce mai important
pe piața europeană a echipamentelor
de manipulat mărfuri.

CONCURS - ELECTROSTIVUITOR

Pentru aplicații
intensive

Yale ERP20 VT
Caracteristici
tehnice:

• capacitate: 2 t;
• înălțime de ridicare: 3.390 mm;
• viteză maximă de deplasare: 16
km/h;
• frâna de parcare
YaleStop elimină riscul de a
merge cu spatele pe rampe, în
mod necontrolat;
• frâne în baie de ulei;
• eficiență ridicată, asigurată de
tehnologiile AC și CANbus.
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DOOSAN BR16JW-7 PLUS

CONCURS - REACH TRUCK

Stabilitate maximă

Reach Truck-ul DOOSAN BR16JW-7 PLUS vine în întâmpinarea
nevoilor de operare în spații de lucru foarte înguste și pentru lucru
la înălțimi de peste 9.000 mm. Modelul este disponibil pe piața
românească prin divizia Rădăcini Equipment, înființată, în 2006, ca
parte a Grupului Rădăcini.

D

OOSAN BR16JW-7 PLUS înglobează tehnologie de ultimă
generație AC, un sistem de
direcție cu întoarcere 180 și 360 grade, indicatoare de înălțime și greutate,
posibilitatea emiterii de statistici de
performanță, sistem de frânare cu
aplicare automată etc.
Utilajul poate dezvolta o viteză de
lucru de peste 14 km/h, viteză care se
reduce automat în momentul virării;
echipamentul se poate programa în
trei variante de viteză și operare.

Productivitate mărită

Pentru a mări productivitatea acestui model, inginerii de la DOOSAN Industrial Vehicle au găsit cea mai bună
soluție de ridicare și deplasare în
același timp, denumită „Simultaneous
Hydraulic Control”. Designul catargului
a fost executat cu precizie, pentru a
avea, în orice condiții, o stabilitate
maximă. Totodată acest tip de catarg
oferă o vizibilitate maximă și asigură
o funcționare fără șocuri și cu zgomot
redus.
Printr-o simplă apăsare de buton,
operatorul poate selecta modul de
operare al utilajului, pentru performanță mărită, într-una dintre cele trei metode disponibile. Astfel, cu E – Economy,
se maximizează economia de energie
a bateriei, pentru a putea funcționa
peste 8 ore cu o singură încărcare. În
S - Standard, performanța este echivalentă cu cea a unui motor de curent
continuu, iar în H - High Speed se asi-

gură o deplasare și ridicare la viteză
maximă.
Opțiunile cuprinse în preț includ
cadru de protecție operator, scaun cu
suspensie și sistem de detectare a
prezenței operatorului, 80V/ 700 Ah GNB Exide și sistem de înlocuire rolling / out, sistem de operare hidraulic
tip finger-tip cu 4 căi și 4 valve, oglinzi
retrovizoare laterale stânga/dreapta,
un volan de dimensiuni reduse, cu coloană de volan reglabilă, sistem de
cântărire, întrerupător general, frână
de parcare electromagnetică și cameră video. De asemenea, sunt disponibile faruri de lucru în față tip LED,
girofar, alarmă mers înapoi, claxon.

DOOSAN BR16JW-7
PLUS - Caracteristici
tehnice:

- capacitate: 2.000 kg
- rezidual la h 8.720 mm: 1.225 kg
- înălțime maximă de ridicare:
8.720 mm
- înălțime liberă de ridicare (free
lift): 2.906 mm
- viteză de deplasare cu / fără
sarcină: 12 km/h
- viteză de ridicare cu / fără
sarcină: 0,420 / 0,600 m/s
- viteză de coborâre cu / fără
sarcină: 0,500 m/s
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Hyundai 20BRJ-9

Noua generație de echipamente tip „reach truck” (seria BRJ-9),
lansată de Hyundai Heavy Industries, cuprinde o gamă cu
capacități nominale de 1.400 / 1.600 / 2.000 / 2.500 kg.

M

odelul 20BRJ-9, susținut de
Coremo Servicii, în România, este plasat la mijlocul
noii game, are o capacitate nominală
de 2.000 Kg și poate fi echipat cu catarge a căror înălțime maximă de ridicare variază între 4,3 și 12 metri. Astfel,
modelul propus de Hyundai poate
accesa cele mai înalte rafturi montate
în depozitele clienților.
Dar înălțimea nu este totul. Putând
fi echipat cu baterie de tracțiune de
48 Volți și 620 Ah sau 775 Ah, acest
puternic echipament face față cu brio
oricărei aplicații. Datorită sistemului
de schimbare rapidă a bateriei, este
nevoie doar de o scurtă rutină, pentru
trecerea de la un schimb de lucru la
altul.
Motorul de tracțiune de 7,5 kW
(care generează o viteză maximă de
deplasare de 14 km/h) și motorul de
ridicare de 14 kW (marca PRESTO-

LITE) sunt controlate de un sistem
inteligent ZAPI, asigurând suficientă
putere, chiar și atunci când echipamentul este încărcat la capacitate nominală.

Precizie și siguranță

Stivuitorul 20BRJ-9 este compact
și capabil să opereze în siguranță pe
coridoare mai mici de 3 metri, datorită
unor echipări de ultimă generație. Printre acestea se numără mini levierele
de comandă „finger-tip”, cu acționare
proporțională, de mare precizie, componente hidraulice performante, cu
reacție rapidă la comenzile operatorului, comenzile de control al direcției
și cuplul de pedale accelerație-frână
poziționate ergonomic, care permit
manevre de mare finețe în spațiile înguste. De asemenea, vorbim despre
o poziționare automată a roții de di-

Hyundai 20BRJ-9
Opțiuni și dotări suplimentare:

- cameră de observație montată pe furci sau pe căruciorul port-furci (pentru
creșterea siguranței în exploatare la înălțimi mari de lucru);
- sistem de cântărire a sarcinii;
- indicator de înălțime;
- role din Uretan sau Vulkollan;
- furci de diverse lungimi;
- diverse tipuri de redresoare pentru încărcarea bateriei.

recție pentru deplasare frontală –
imediat după punerea contactului, de
limitarea automată a vitezelor de ridicare și translatare a catargului înainte de limitele constructive, pentru a
elimina șocurile mecanice și pentru a
crește siguranța în exploatare, precum
și despre acționarea automată a frânei, în cazul opririi echipamentului pe
plan înclinat.
Spațiul de lucru al operatorului a
fost redesenat, pentru a permite o
vizibilitate maximă în jurul și deasupra
echipamentului, dar și o poziție confortabilă pe scaunul cu suspensie și poziție ajustabilă. Monitorul color, de 3,5
inch, oferă informațiile și avertismentele necesare într-o grafică clară și
intuitivă, permițând, totodată, selectarea unor regimuri de lucru adecvate
aplicațiilor zilnice (Economic, Normal,
Intens).
Activitățile de mentenanță pentru
stivuitoarele din clasa BRJ-9 sunt mult
simplificate, iar timpul alocat a fost
micșorat considerabil, datorită amplasării optimizate a componentelor în
compartimentul tehnic. Eventualele
erori de operare sunt afișate pe monitorul LCD, iar activitățile de diagnoză
realizate de tehnicienii Coremo Servicii
se fac tot prin intermediul acestuia,
fiind eliminate, astfel, instrumente suplimentare (laptop, consola etc.).
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CONCURS - REACH TRUCK

Echipări de
ultimă generație
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BT Reflex - RRE 160 H

CONCURS - REACH TRUCK

Vizibilitate și eficiență

Echipamentul electric cu catarg BT Reflex - RRE 160 H oferă o
capacitate nominală 1.600 kg, pentru sarcini cu centrul de
greutate la 600 mm. Gama BT Reflex face parte din oferta pentru
piața autohtonă a companiei Toyota Material Handling Romania,
care asigură și toate operațiunile de reparații și întreținere
necesare, pentru funcționarea optimă a utilajelor.

R

RE 160 H este dotat cu sistemul BT Acces Control, care
oferă o stabilitate superioară,
chiar și în rampă, echipamentul având
unghiuri de virare de 360 grade și
identice stânga – dreapta, precum și
frână de parcare automată.
Distanța dintre roți, de 1.395 mm,
face acest echipament ușor de manevrat în spații aglomerate, iar pedalele
sunt dispuse ca la automobil, pentru
un plus de confort în utilizare.
Conceptul „Total View”, care cuprinde catargul cu vizibilitate crescută,
permite depozitarea mai eficientă și
mai sigură a paleților pe raft, datorită
vizibilității prin catarg și în ambele direcții (stânga – dreapta) și prin grilajul
de protecție. De asemenea, preluarea
paleților de pe sol este mai ușoară,
datorită vizibilității vârfurilor furcilor.
Sistemul Variable AC face operarea foarte ușoară, datorită reacției instantanee a echipamentului și oferă
posibilitatea setării parametrilor funcționali (viteză, accelerație, frânare) în
funcție de aplicație.

revenirea automată a furcilor în poziția orizontală,
revenirea automată a
furcilor în poziția zero,
faruri de lucru în direcția
catargului, girofar, lumini de avertizare LED
albastru în direcția roților de tracțiune și a
furcilor, dispozitiv cu laser pentru poziționarea
corectă a paletului în raft,
selector al înălțimii de
ridicare, centură de siguranță, pat intern de role
pentru schimbarea bateriei, sistem management flota I_Site cu senzor de șoc + opțiunea de
verificare pre-operațională, acces cu cartelă și avertizare sonora la deplasare.

Siguranță sporită

Din punctul de vedere al siguranței, echipamentul oferă un sistem de
pornire controlată în rampă, ce împiedică echipamentul să coboare necontrolat, distanță considerabilă față de
picioarele operatorului și garda la sol
mică (68 mm), acestea prevenind riscul accidentărilor. De asemenea, există posibilitatea setării parametrilor în
funcție de experiența operatorului. Accesul se face cu cod PIN, pentru a
împiedica utilizarea de către personalul neautorizat.
Viteza maximă de deplasare a modelului BT Reflex - RRE 160 H este
de 14 km/h, cea de ridicare a furcilor
- 0,68 m/s, distanța de întoarcere este
de 1.657 mm, culoarul de lucru pentru
paleți de 800x1200 mm este de 2.888
mm și distanța dintre brațele suport 900 mm.
Dotări incluse: baterie Enersys
48V/775Ah BFS, încărcător Micropower SMC-HF 48V/130Ah, cabină înclinabilă, grătar pentru sprijinirea mărfii,

BT Reflex - RRE 160 H
Configurație:

- catarg Triplex HiLo A;
- înălțimea maximă de ridicare – 11.000 mm;
- înălțimea catargului restrâns – 4.221 mm;
- înălțimea liberă de ridicare (free lift) – 3.737 mm;
- înălțimea catargului extins – 1.1542 mm;
- lungime furci – 1.150 mm;
- sistem de deplasare laterală a furcilor (sideshift) încorporat, prevăzut cu 4
funcții;
- înclinare furci față / spate - 4º / 0,5º.
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Yale MR 14

Productivitate ridicată

Y

ale MR 14 oferă un spațiu generos la nivelul operatorului,
cu scaun operator cu suspensie reglabilă, funcții hidraulice controlate prin modul joystick și consolă de
comandă reglabilă pe lungime, inclinare și în plan orizontal, pentru confort
optim al operatorului.

Adaptare la condițiile
de lucru

Productivitatea asigurată de către
acest echipament este rezultatul unei
serii de parametri atent configurați.
Pot fi setate de către operator patru
moduri de performanță, setări ce permit o aplicabilitate optimizată la condițiile de lucru specifice mediului sau
preferințelor operatorului. De asemenea, este prezent un sistem de reducere automată a vitezei în timpul virajelor.
Display-ul multifuncțional, ușor de
vizualizat, furnizează informații cu privire la statusul echipamentului, nivelul
de performanță selectat, mentenanța
programată etc.

mite operatorului să conducă echipamentul în locul potrivit pentru a fi reparat.
Poziționarea cu ajutorul laserului
permite operatorului să lucreze mai
repede și mai eficient, reducând, în
același timp, posibilele deteriorări ale
produselor sau ale rafturilor.
Echipamentul Yale MR 14 poate
fi achiziționat, pe piața românească,
de la dealerul exclusiv al acestei

mărci, Vectra Eurolift Service, care
asigură, de asemenea, operațiuni de
service, revizii și mentenanță periodică
pentru echipamente de ridicat. Acestea pot fi realizate prin intermediul a
18 echipe mobile (cu autospeciale dotate corespunzător) din București, Cluj
Napoca, Timișoara, Piatra Neamț și
Brașov, în timp ce reparațiile capitale
se efectuează în atelierul propriu, de
450 mp, din București.

CONCURS - REACH TRUCK

Echipament profesional cu furci laterale și retractabile, tip Narrow
Reach Truck, MR14 a fost construit și echipat pentru
productivitate ridicată și pentru operare în spații înguste.

Instrumentele de
care ai nevoie

Yale MR 14 dispune de tehnologie
Touch Screen, incluzând accesul pe
bază de cod PIN, pre-selectarea înălțimii, informații despre managementul
flotei, indicarea greutății. Tehnologia
Dual CANbus asigură remedierea
imediată a posibilelor erori din partea
operatorului.
Funcția unică „Get Home”, care
poate fi activată chiar și atunci când
restul funcțiilor intră în stand-by, per-

Yale MR 14
Caracteristici
tehnice:

- Motoare de tracțiune și de
ridicare în tehnologie AC, care
oferă un cuplu puternic, viteze
mari de deplasare, schimbări de
sens efectuate fără opriri bruște,
sistem de frânare regenerativ.
- Catarge robuste, special create
pentru aplicații heavy duty. Astfel,
pot fi ridicate 2.000 kg până la
înălțimi de 7,5 m și 1.000 kg până
la înălțimi chiar de 12,5 m.
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STUDIU DE CAZ

STILL – AHEAD LOGISTICS

PARTENER - indiferent
de durata contractului

STILL și Ahead Logistics au completat un capitol de parteneriat pe
termen scurt și, probabil, vor începe unul pe termen lung, după ce
furnizorul de echipamente a reacționat foarte bine la nevoile
apărute într-o perioadă de vârf, mai ales în condițiile în care cele
două companii se aflau pentru prima oară în contact.

N

oiembrie 2016 a marcat o
creștere a activității Ahead
Logistics pe parte de depozitare, ca urmare a unor cereri suplimentare primite din partea clienților.
Lucrurile au evoluat rapid, iar, în decembrie, volumele s-au dublat, în anumite momente. „Ajunsesem la un nivel
al stocului de 6.000 de paleți numai
în depozitul suplimentar, deși, inițial,
avusesem în vedere 2-3.000 de paleți”, a afirmat Mircea Mănescu, Managing Director Ahead Logistics. În acest
context, managementul companiei a
apelat la furnizorul de la care achiziționase echipamente, dar nu a primit
nici un răspuns. „STILL, însă, a reacționat prompt la cererea noastră și
ne-a oferit, în regim de închiriere pe
termen scurt, transpalete electrice și
motostivuitoare”, a precizat Mircea
Mănescu. Parcul închiriat a inclus
transpalete EXU-SF20 și EXU 18, pre-

Cristian Cărare, Key Account
Manager, STILL România:

„Ținând cont de creșterea cerințelor privind închirierea pe
termen scurt, avem în vedere creșterea flotei destinate acestui
segment, care depășește în prezent 400 de unități.
Achiziționăm echipamente noi și încercăm să identificăm, în
funcție de istoric, cele mai cerute modele, inclusiv în
perioadele de vârf.”

cum și motostivuitoare RX 70 16 T.
„Am apreciat, în special, transpaletele
cu furci lungi, care ne-au permis operarea simultană a doi paleți, un element extrem de important atunci când
descarci 20 de camioane pe zi, așa
cum ni s-a întâmplat în perioada de
vârf”, a apreciat Managing Directorul
Ahead Logistics.
Transpaleta electrică STILL EXUSF 20 oferă două programe de operare, care permit obținerea unei puteri
maxime, în același timp economisind
energie. Sistemul electronic de control
al direcției reduce viteza în curbă, în
funcție de unghiul de atac. Dimensiunile compacte și liniile de design au
fost dezvoltate pentru operațiuni optime de încărcare și descărcare a camioanelor. Echipamentul operează,
de asemenea, cu ușurință pe rampe
și docuri de încărcare, fără a
rămâne blocat. Furcile
sunt realizate din secțiuni de oțel, cu vârfuri
din oțel turnat, și forma
lor este optimizată pentru
operarea tuturor tipurilor de paleţi.

Reacție imediată

Inițial, conform calculelor făcute
de echipa Ahead Logistics, au fost

necesare două transpalete, pentru ca,
ulterior, să fie oferit un echipament
suplimentar, pentru a compensa perioadele în care bateriile erau ținute la
încărcat. „Nu este eficient ca, pentru
flota de închiriere pe termen scurt, să
păstrăm un stoc de baterii de rezervă,
pentru că, în general, nu sunt solicitate. În acest context, am oferit clientului un echipament care făcea parte,
teoretic, din flota de echipamente
second-hand destinate vânzării, ca să
putem răspunde corect cererii primite”,
a explicat Cristian Cărare, Key Account Manager, STILL România.
„A existat flexibilitate și o reacție
imediată din partea STILL. Am putut,
astfel, să ne organizăm, pentru a face
față unor vârfuri foarte ridicate de operare. Clienții au fost mulțumiți de modul
în care am răspuns nevoilor pe care
le-au avut și am putut-o face inclusiv
cu ajutorul unui furnizor de echipamente care a decis să acționeze ca
un partener, chiar dacă era vorba numai despre o închiriere pe termen
scurt. În fața clientului, trebuie să fii
și ieftin, și flexibil și, de multe ori, să
compensezi lucruri pe care le gestionează el, în mod normal. Ținând
cont de volumul de activitate căruia a
trebuit să îi facem față, aveam nevoie
de un parc bine dimensionat de echi-

Transpaleta electrică STILL EXU-SF 20 oferă un grad înalt de flexibilitate
și manevrabilitate, în condițiile unei viteze optime de operare și a unei
bune robusteți. În timp ce platforma rabatabilă, combinată cu designul
compact, permite manevrarea în spatii înguste, suspensia pneumatică și
înălțimea ajustabilă a elementelor de protecție laterală oferă sprijin
personalizat operatorului.
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pamente performante”, a completat
Mircea Mănescu, precizând că inclusiv
presiunea exercitată asupra furnizorilor care oferă produse și servicii
sectorului de logistică este generată
de presiunea exercitată de clientul
final.
De menționat că STILL are în vedere creșterea, în perioada următoare,
a flotei destinate închirierii pe termen
scurt, oferind facilități suplimentare
clienților care au, deja, contracte pe
termen lung. „Pentru a fi siguri că putem oferi echipamentele de care au
nevoie clienții noștri, în cazul închirierilor pe termen lung, avem stipulate,
în contract, perioade și tarife preferențiale pentru închirierile pe termen
scurt și știm din timp că partenerul

Toate stivuitoarele V din seriile RX 70 sunt extrem de ușor de operat - și de
condus. STILL oferă condițiile pentru manipularea confortabilă și sigură a
stivuitorului. Astfel, treptele, foarte largi, sunt foarte vizibile și la coborâre iar scaunele au fost modelate ergonomic și capitonate, pentru a asigura
protecția spatelui.

nostru ar putea avea nevoie de anumite echipamente, într-o anumită perioadă. Luăm, astfel, în calcul potențialele cereri și suntem mult mai
prompți”, a explicat Cristian Cărare.

Angajați în dezvoltare

Ahead Logistics a decis să dezvolte segmentul de logistică, prin investiția într-un depozit nou, de 5.000 mp,
care va majora suprafața de depozi-

Mircea Mănescu, Managing
Director Ahead Logistics:

„În evaluarea ofertei primite din partea unui furnizor de
echipamente ținem, bineînțeles, cont de preț, astfel
încât să nu sărim din costuri. Foarte importante sunt,
însă, rapiditatea de reacție, feedback-ul permanent și
flexibilitatea abordată vizavi de nivelul flotei care face
obiectul contractului de închiriere. Dacă partenerul nu
ne oferă flexibilitate, nu vom putea nici noi să fim
flexibili față de client. Clienții au cerințe mari, pe care le vor puse în practică la
un preț foarte mic. Mulți nu înțeleg de ce negociem tarifele în lei cu clienții nu la
două, ci la trei cifre după virgulă. Presiunea este enormă. De aceea, negociem la
fel și cu furnizorii.”

tare de la 8.400 mp (depozitele operate în prezent), la 13.400 mp, fiind
disponibile și spații de depozitare prevăzute cu rafturi, ceea ce oferă companiei posibilitatea de a se dezvolta
și de a aborda clienți noi.
Noul depozit va fi construit la Dărmănești, unde Ahead Logistics a mai
achiziționat, în mai multe etape, încă
34.300 mp, care se vor alipi suprafeței
deja existente (67.000 mp), rezultând
un teren cu suprafața totală de peste
101.000 mp.
„În condițiile în care previzionăm
creșteri importante ale activității, în
perioada următoare, avem nevoie de
furnizori flexibili, fapt care se poate
obține mai ales într-un parteneriat pe
termen lung, inclusiv pe segmentul de
echipamente. STILL a demonstrat că
poate răspunde corect nevoilor noastre”, a concluzionat Managing Directorul Ahead Logistics.
Meda IORDAN
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Încotro se îndreaptă
logistica...
...probabil spre SMART LOGISTICS... ceea ce atrage noi și diferite
responsabilități pentru cei care trebuie să ia decizii. Citim sau
auzim în fiecare zi despre noi tehnologii, despre noi aplicații,
sisteme, roboți. Ne întrebăm, adesea copleșiți de multitudinea de
informații, ce anume să implementăm dintre toate acestea?
Răspunsul la întrebare nu poate veni decât după o analiză a
problemelor, a ineficiențelor, din care se poate dezvolta un
„business case” privind beneficiile aduse de o nouă tehnologie sau
sistem IT. Dacă investești fără să fie clar ce beneficii îți aduc noile
aplicații sau sisteme și cum vor fi acestea încorporate în procesele
din firma ta, riști să irosești degeaba bani și efort. Este
avertismentul pe care ni l-a transmis Vladimir Bădic, IT Business
Partner & Innovation for Supply Chain Europe, în cadrul Unilever
Europe Supply Chain Company, prin intermediul unui interviu
acordat revistei Ziua Cargo.
Ziua Cargo: Ce înseamnă,
în mod concret, Smart
Logistics?
Vladimir Bădic: Este vorba
despre logistica având un puternic suport IT. Smart Logistics, în traducere
Logistica Inteligentă, înseamnă noi
soluții digitale pentru transport și depozitare. Smart Logistics abordează
domeniul într-un mod deștept, în care
planificarea, execuția, raportarea,
vizibilitatea, colaborarea sunt eficient
și efectiv aliniate & sincronizate.
Smart Logistics necesită decizii deștepte, bazate pe analiza beneficiilor.

Ne puteți oferi câteva
exemple?
Un prim exemplu este Internet of
Things (IoT), definite ca dispozitive
inteligente înzestrate cu hardware și
software și conectate în rețea, capabile să colecteze și să schimbe date.
Acestea permit obținerea unei vizibilități în operațiuni și procese care nu
a fost posibilă până acum. Este o rețea în care poți primi, în timp real, informații despre parametri de proces și
de produs, cum ar fi temperatură, status, cantitate, locație, etc. Un palet
„conectat” poate indica posesorului

unde se află și în ce condiții. Un camion conectat poate prezice inteligent
ce mentenanță necesită. Un sistem
de iluminat poate simți prezenta unor
vehicule și poate transmite șoferilor
Implementarea de inovație IT, de
sisteme și aplicații noi, poate avea
diverse grade de complexitate,
care conduc la costuri mai mari
sau mai mici. Investiția are o
componentă legată de
implementare și una dată de
modelul de suport, ca să menții
sistemul în funcțiune, la parametrii
necesari.
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Soluția aleasă poate fi
implementată pe propria
infrastructură IT sau poate fi
achiziționată ca Service de la un
furnizor care deține infrastructură
și software (SaaS).

informații despre condițiile de mediu.
Decizia de adoptare trebuie să plece
de la întrebarea: „Care IoT își găsesc
locul la tine în afacere și unde, în ce
proces și ce avantaj îți aduc?”.
Un al doilea exemplu vine din spațiul colaborării între clienți și furnizori
de servicii. Există, în prezent, soluții
de platforme IT de colaborare, care

aduc împreună furnizorii de servicii cu
clienții, facilitând schimbul de informații
și articulând optimizat cererea de servicii, transport spre exemplu, cu oferta.
Dacă te tentează ideea și ți-e clar ce
avantaje îți aduce, este indicat să decizi dacă vrei să aderi la ea, fie dezvoltând-o pe propria infrastructură, sau
aderând la platforma existentă, cum-

Există capcane în privința
platformelor de
colaborare?
Da. Prea multă comunicare, dirijată neoptimizat, iți aduce complexitate, confuzie, în loc de beneficii. O
bună tehnologie, asimilată coerent, se
integrează corect în procesele tale,
facilitând decizii mai rapide și mai bine
informate. Colaborarea eficientă și disponibilitatea de date adiționale trebuie
să se simtă în creșterea afacerii și
reduceri de costuri. Prea multă informație poate paraliza luarea deciziilor.
Fii pragmatic, asigură-te că orice investiție făcută în platforme de colaborare are un scop precis și nu creează
informație inutilă.
Fie ca este vorba de IoT, de platforme de colaborare sau de orice altă
PUBLICITATE

INTERVIU

părând serviciul ca Software ca Serviciu (din limba engleza Sofware as
a Service - SaaS).

INTERVIU

Viitorul digital trebuie să fie în
întregime în folosul oamenilor.
Aceasta presupune o combinație
optimă dintre digital și uman, în
folosul umanului, nu proliferarea
haotică de noi tehnologii pentru
motivul principal că acestea
există.

inovație din domeniul IT, fii fără limite
în materie de informare despre ce este
nou, dar aderă cu chibzuință doar la
ceea ce adaugă avantaje cuantificabile afacerii tale. Adesea, mai puțin
înseamnă mai mult (Less is more - în
engleză). Nu te lăsa furat de povești
sau de curente de opinie. Încorporează inovație IT care se potrivește
afacerii tale, făcând-o mai agilă, mai
rapidă în decizii, mai eficientă.

A venit vremea pentru
Smart Logistics?
Smart Logistics este, indiscutabil,
o arie căreia să-i acordam atenție, înțelegând ce poate aduce bun în firmele noastre. Psihologii susțin că oamenilor le plac poveștile. Lumea IT-ului, a
noilor tehnologii, aplicații, abundă de
povești și de noutăți. E grozav să știm
de ele și e și mai grozav să selectăm,
cu realism, cu discernământ, doar ceea
ce adaugă tangibil valoare afacerilor
noastre. Și, să nu uităm, o aplicație
Decizia de a implementa aplicații
noi, de a prolifera IoT sau noi
soluții de colaborare trebuie să se
bazeze pe o gândire rece,
pragmatică, susținută de
înțelegerea beneficiilor.

nouă trebuie să fie susținută și de un
model robust de mentenanță. A scăpa
din vedere partea de suport post implementare poate avea consecințe extrem
de grave, putând conduce până la
întreruperea operațiilor, în caz de avarie
de lungă durată a unui sistem crucial.
Victor Hugo a spus „nimic nu e
mai puternic decât o idee căreia i-a
venit vremea”. Citatul, deși dintr-o altă
epoca, este relevant și în domeniul
noilor tehnologii. Este evident că viteza
de dezvoltare a noilor aplicații, sisteme
este mai mare decât abilitatea de a
schimba procese existente și de a
încorpora noi tehnologii pentru avantaje cuantificabile. Dacă tot am vorbit
de povești, să vă spun istoria unei inițiative, pe care am să o numesc „Urmărește camionul”. Obiectivul inițiativei era de a testa beneficiile unor
soluții IT care furnizează date despre
locația și temperatura încărcăturii,
pentru livrările unui furnizor. Soluțiile
conectează date de la sistemele mai
multor transportatori cu date de la sistemul de management al livrărilor,
aparținând furnizorului. Una dintre
soluții preleva date de la sistemele
GPS & măsurare temperatură montate pe camioane și remorci, cealaltă
se baza pe o aplicație mobilă, instalabilă în smartphone, în care șoferii

erau solicitați să introducă date. În
ambele cazuri, aplicații de tip Cloud
adunau datele și le translatau în
interfețe de monitorizare pentru utilizatori. Iată ce s-a constat în proiectele
pilot. Nu există probleme de tehnologie insurmontabile, practic, orice cerință putând fi translatată în capabilitate de aplicație. Pe de altă parte,
apetitul transportatorilor de a participa
în asemenea inițiative cu clienții este
foarte limitat, motivat în varii forme,
de la cost integrare până la confidențialitate date sau absență de date. Iar
cuantificarea beneficiilor, translatarea
lor în scăderi de costuri sau îmbunătățiri de service / calitate este mai dificilă decât fusese anticipat.
În concluzie, nu a existat o absorbție naturală, rapida a noilor tehnologii testate, de tip Vizibilitate 2.0.
Poate că nu le-a venit timpul, poate
mai e de lucru la înțelegerea beneficiilor comune. Cert este că prezentul
este deja digital, iar viitorul va fi, foarte
probabil, și mai digital. Important este
ca oamenii sa decidă, de la caz la
caz, cât de mult digital vor sa aibă în
viețile lor, în afacerilor lor, aspirând la
un bine mai mare.

Meda IORDAN
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Rețea de
staț ii CNG

ȘTIRI

100.000 DE PASAGERI RYANAIR
Ryanair a sărbătorit
transportarea a 100.000 de
clienți pe ruta Timișoara –
București, din momentul în
care compania și-a deschis
prima sa bază în România, la
Timișoara, în septembrie 2016.
Operatorul preferat al
europenilor oferă 7 rute la tarif
redus, incluzând Berlin,
Bruxelles și Londra Stansted.
Adina Liliana Sârbu a fost
clientul 100.000 al Ryanair,
călătorind pe ruta Timișoara –
București. Ryanair a sărbătorit
evenimentul prin scoaterea la
vânzare a locurilor la tarif
promoțional, din Timișoara, la
prețuri începând cu 4,99 euro,
pentru călătorii în luna mai.
„Clienții români și vizitatorii
trebuie să se aștepte, în

TRENURI PE RUTA
GRĂDIȘTEA – GIURGIU

Traficul feroviar de pasageri a fost
redeschis între Grădiștea și Giurgiu,
pentru a veni în sprijinul navetiștilor
și elevilor. Astfel, 6 trenuri Regio tip
Săgeata Albastră – 3 pe tur și 3 pe
retur - vor asigura zilnic transportul.
Traseul are 8 opriri iar distanța
parcursă este de aproximativ 1 oră
și 20 de minute. Graficul orar este
stabilit în funcție de nevoia de
mobilitate a localnicilor. În paralel,
CFR SA derulează proiectul de
reabilitare a Podului Grădiștea, ce
face parte dintr-un amplu program
de modernizare a liniei de cale
ferată București Nord - Jilava Giurgiu Nord – Giurgiu Frontieră. În
2016, a fost lansată licitație pentru
elaborarea documentației tehnice
care va prezenta varianta optimă de
traseu și soluția de execuție pentru
cele două loturi. În prezent, CFR SA
evaluează ofertele studiului de
fezabilitate, ce va fi efectuat în 2017.
Elaborarea proiectului tehnic și
demararea lucrărilor sunt
programate pentru semestrul doi din
2018. Valoarea estimată a
obiectivului de investiții
(SF/proiectare/execuție pentru
loturile I și II) este de 70 milioane de
euro, bani asigurați din fonduri
externe nerambursabile.

continuare, la noi îmbunătățiri,
totul pentru că Ryanair
continuă să crească puternic,
în Timișoara și România, cu
noi dezvoltări pentru
experiența de zbor a clienților
prin programul «Always
Getting Better», care include
mai multe rute și tarife chiar
mai mici”, a declarat Denis
Barabas, Sales & Marketing
Executive România & CEE,
Ryanair.

ZBORURI NOI DE LA
TIMIȘOARA

Companiile aeriene, alături de
operatorii de turism, au anunțat,
pentru acest sezon estival, o
destinație nouă de vacanță cu
decolare de la Aeroportul
Internațional „Traian Vuia” din
Timișoara: Palma de Mallorca
(Spania). Până în prezent au mai
fost confirmate cursele charter spre
Antalya (Turcia) și spre insulele
grecești (Creta, Santorini și
Zakynthos). Primele zboruri vor
decola în 26 mai, iar aceste rute vor
fi disponibile până în 2 octombrie,
o dată cu încheierea sezonului
estival. Totodată, agențiile de turism
oferă servicii turistice pe curse
aeriene regulate și pentru Costa
Blanca (prin cursele regulate spre
Valencia) și Costa Brava (prin
cursele regulate spre Barcelona).
Cursele charter de vacanță sunt
zboruri sezoniere organizate de
operatorii de turism. Biletele se pot
achiziționa doar prin operatorii de
turism, deoarece sunt incluse în
pachetele turistice, alături de
transfer, cazare, masă sau alte
servicii.

TRAFIC CRESCUT ÎN T1
LA AEROPORTUL
TIMIȘOARA

Traficul aerian înregistrat în primul
trimestru (T1) la Aeroportul
Internațional „Traian Vuia” Timișoara
a crescut cu 70% față de aceeași
perioadă din anul trecut, de la

209.890 de pasageri la 355.832
pasageri. Și numărul de zboruri s-a
mărit, cu 48%, astfel încât au fost
înregistrate 4.178 curse în perioada
ianuarie - martie, față de 2.824
zboruri în primele trei luni ale lui
2016. Cei mai mulți pasageri au ales
să zboare de la București, Londra și
Munchen spre Timișoara. Și traficul
aerian de marfă a înregistrat un
avans, de la 937 de tone
transportate în primul trimestru al
anului 2016, la 955 tone în acest an.
„Aeroportul a avut 15 de luni
consecutive de creștere la numărul
de pasageri. Din toamna anului
trecut, odată cu intrarea a două noi
companii aeriene, ritmul s-a
accentuat considerabil, cu peste
65%. Suntem convinși că această
tendință se va păstra și în lunile
următoare, deoarece din vară va fi
inclusă în orarul zborurilor încă o
destinație – Constanța, dar vor fi
reluate și cursele charter spre Turcia
și Grecia”, a declarat directorul
Aeroportului Internațional Timișoara,
Daniel Idolu.

MAȘINILE ELECTRICE ȘI
CU PROPULSIE
ALTERNATIVĂ CÂȘTIGĂ
TEREN

Înmatriculările de autoturisme cu
propulsie alternativă în Uniunea
Europeană au crescut cu 37,6% în
primul trimestru din 2017, față de
perioada similară din 2016,
atingând un volum de 212.945
unități, potrivit datelor ACEA –
Asociației Constructorilor Europeni
de Automobile (ACEA) și Asociației
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM). În ceea ce
privește piețele mature cu cele mai
mari creșteri în trimestrul 1 din
2017, Spania a înregistrat o
creștere cu 87,4%, fiind urmată de
Germania, cu 67,5%, Marea
Britanie – cu 29,9%, Franța – cu
+24,8% și Italia – cu + 17,2% față
de perioada similara din 2016.
Numărul de vehicule cu încărcare
electrică noi înmatriculate în UE a
crescut de la 36.322 unități in
primul trimestru din 2016, la 47.196
unități (+29,9%) în trimestrul 1 din
2017, în Romania fiind
înmatriculate 11 unități.
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Protestul COTAR
modifică Legea
taximetriei

După doar trei ore de protest, transportatorii COTAR au reușit să
convingă Guvernul să elimine din Legea taximetriei (nr. 38/2003)
sintagmele „în mod repetat” și „în mod permanent”, care favorizau
pirateria în transporturile de persoane, deoarece numai așa putea
fi sancționată. Potrivit protocolului semnat, Executivul va
promova, în maximum 30 de zile (până la finalul lunii mai), un
proiect de Ordonanță, în acest sens.

C

onfederația Operatorilor și
Transportatorilor Autorizați din
România (COTAR) a adus în
fața Guvernului, în 26 aprilie, peste
400 de taxiuri, 90 de microbuze și
câteva mii de persoane, în prima dintre cele trei zile pentru care primiseră
autorizație de la Primăria Capitalei.
Erau, însă, mobilizate circa 6.000 –
7.000 de autovehicule să vină din țară.
Numai așa, autoritățile își apleacă
atenția asupra problemelor majore ale
transportatorilor.
În cazul de față, operatorii de
transport persoane solicită, de mai
mult timp, autorităților „scoaterea în
afara legii a platformelor tehnologice
online care prestează servicii de taximetrie în mod neautorizat și a tuturor
platformelor online care fac servicii de
transport de persoane nedeclarat,
nefiscalizat, în România, și neautorizat
conform legislației”. Printre ele se numără și Uber. Totodată, COTAR cere,
încă din anul 2010, scoaterea în ilegalitate a tuturor firmelor care fac transport regulat pe rute pentru care nu au
participat la licitații și nu au câștigat
dreptul de a le opera.
Nu în ultimul rând, se solicită anularea Hotărârii Consiliului General al
Municipiului București, aprobată la
sfârșitul lunii martie, de introducere a
autobuzelor RATB pe toate traseele
dintre București și Ilfov, licitate și operate, conform legii, de transportatorii
privați. Reprezentanții COTAR recla-

mă că CGMB comite două abuzuri
majore: concurență neloială transportatorilor privați, care au investit peste
25 de milioane de euro în afacerile aflate acum în pericol, și subvenționarea din banii bucureștenilor a transportului din Ilfov.

O bătălie câștigată,
dar lupta continuă

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a declarat, după discuțiile
purtate cu ministrul Dialogului Social,
Gabriel Petrea, și telefonic cu ministrul
Dezvoltării, Sevil Shhaideh: „Vă citesc
două rânduri din protocol: «Va fi promovat, în maxim 30 de zile, proiectul
de Ordonanță de Urgență cu privire la
modificarea Legii nr. 38, privind
transportul în regim de taxi și regim
de închiriere, transmis în consultare
prealabilă de Ministerul Transporturilor
către MAI și MDRAP, administrației
publice și fondurilor europene.» Proiectul a fost întocmit în urma discuțiilor cu reprezentanții noștri, ai transportatorilor. Se va menține dialogul
pentru rezolvarea celorlalte probleme
cu care se confruntă transportatorii,
inclusiv atribuirea traseelor București
- Ilfov”.
Vasile Ștefănescu a explicat că
„din Legea taximetriei se vor scoate
acele sintagme, în așa fel încât polițiștii
rutieri, organele abilitate ale statului,
să ia toate măsurile legale împotriva

celor care, pe teritoriul României, vor
mai face transport neautorizat, nelicențiat. (...) Nu cerem bani, nu cerem
subvenții, nu cerem nimic, cerem ca
toată lumea să respecte o lege, atâta
tot”.
Președintele COTAR a avertizat
că, dacă în termenul de 30 de zile nu
se respectă protocolul, protestele vor
fi reluate. „Nici nu vreau să spun ce
se va întâmpla. Noi, astăzi, am venit
în număr mic, 2.500-3.000. Data viitoare, vor fi toate coloanele (de mașini
– n.r.) din țară, dar eu sunt sigur că
prim-ministrul nu a știut și nu va exista
o dată viitoare, mă refer cel puțin la
acest proiect.”
Ștefănescu a mai precizat că
„Uber sau vreo altă activitate nu vor
fi interzise”, dar „toată lumea care va
face transport de persoane, indiferent
cum, va fi autorizată. Altfel nu va putea
să îl facă”.
Liderul COTAR le-a reamintit
transportatorilor că „au de dus, în continuare, o luptă”: cea legată de prețurile RCA, care au fost plafonate pentru
o perioadă de șase luni, iar, la data
de 18 mai, expiră răgazul dat de către
Guvern și ASF privind cuantumul polițelor de asigurare auto. „Așteptăm și
sperăm să iasă, într-adevăr, o lege
adevărată, pentru următorii 20 de ani”,
a conchis Vasile Ștefănescu.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

68 ........................................................................................................................................................ mai 2017

EVENIMENT

Rețea de stații CNG
Mai curat, mai ieftin, mai sigur, CNG are toate atuurile pentru a
deveni, în scurt timp, carburantul preferat pentru industria
transporturilor.

E

venimentul organizat la finalul
lunii aprilie de către dezvoltatorul proiectului CNG Romania, firma Denisson Energy, membră
a Antares Group, împreună cu Asociația Producătorilor și Utilizatorilor
Gazului Natural Comprimat, a evidențiat rolul pe care acest carburant îl va
juca pentru transporturile rutiere românești, iar apariția primei rețele publice
de stații pentru alimentare cu gaz
natural comprimat reprezintă o mare
oportunitate. În primul rând, utilizarea
acestui carburant duce la reduceri
importante de costuri, fără a necesita
modificări notabile din punct de vedere
al modului de exploatare a vehiculelor.
O dată cu apariția rețelei publice de
alimentare cu CNG, este de așteptat
ca orice proiect de distribuție la nivel
Investiția în prima rețea de stații
de alimentare cu CNG se ridică la
5.212.238 euro, contribuția Uniunii
Europene fiind de 4.430.402 euro.

național, sau transport regulat de călători, să ia în calcul posibilitatea trecerii flotei de autovehicule pe CNG.
Producătorii de vehicule comerciale
dispun de această tehnologie și o comercializează de mulți ani, în țările
care dispun de infrastructură de alimentare cu CNG pentru autovehicule.
Merită să amintim faptul că există tehnologia și pentru realizarea de transformări – vehicule cu motoare clasice
(carburanți tradiționali) pot fi echipate
cu kit-uri pentru a utiliza, în paralel,
gazul natural comprimat (operațiune
similară cu ceea ce s-a realizat în
cazul GPL). Mai mult decât atât, există, deja, în România distribuitori de
stații de alimentare cu CNG, pentru utilizare în interes propriu. Cu alte
cuvinte, este momentul calculelor...

România intră
pe harta CNG

Nici transportul internațional nu
trebuie să neglijeze această posibili-

tate. România este una dintre ultimele
țări europene care creează infrastructură în zona CNG pentru autovehicule.
Astfel, o dată ce principalele rute de
transport din țara noastră vor fi acoperite de stații de alimentare CNG,
riscul de a rămâne fără carburant în
Europa este, practic, inexistent. În
plus, nu trebuie neglijat faptul că clienții mari de transport sunt tot mai
interesați în reducerea poluării pe tot
lanțul lor de activitate, inclusiv transporturile.
Prima rețea de stații de alimentare
cu CNG este realizată de către compania Denisson Energy, membră a
grupului Antares, printr-un proiect
Stații CNG în Europa: Italia – 1.046
stații, Germania – 921 stații,
Austria – 165 stații, Suedia – 154
stații, Cehia – 148 stații, Elveția –
136 stații... Nici Bulgaria nu
lipsește de pe harta europeană a
CNG, având 112 stații.
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Dumitru
Becșenescu,
Președinte & CEO,
Antares Group

configurație (de la autoturisme, la camioane de mare tonaj și autobuze),
sunt mai mulți investitori interesați în
dezvoltarea unor stații de alimentare
cu CNG (în plus față de rețeaua dezvoltată de către Denisson Energy) și,

Gazul natural comprimat (CNG) este un carburant alternativ, fiind cel mai
prietenos cu mediul dintre toți combustibilii fosili. Gazul natural provine din
zăcămintele naturale din subsol și se obține prin extracție – nu este toxic,
fiind utilizat la aragaz, pentru gătit, și la centralele termice de apartament.
După comprimare la circa 1% din volumul său, gazul natural rămâne în stare
gazoasă și presiunea la care se comercializează ca CNG este de 200 Bar.

nu în ultimul rând, societatea, în sine,
este tot mai preocupată de problemele
de mediu.
Sunt grăitoare statisticile prezentate de către RAR. Chiar și fără o rețea
de stații, în ultimele 14 luni de zile,
numărul autovehiculelor alimentate cu
CNG a crescut cu peste 400, în România (de la 950 în februarie 2016,
la 1.390 în aprilie 2017).

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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european, și va cuprinde nouă stații:
București, Timișoara, Arad, Constanța,
Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Pitești și Sibiu. La acestea, se
adaugă Râmnicu Vâlcea, stație care
funcționează deja.
Amintim, totodată, că primele proiecte privind utilizarea de vehicule comerciale alimentate cu CNG sunt,
deja, în derulare. Este vorba despre
autobuze destinate transportului public
de persoane pe curse regulate, iar
calculele arată foarte promițător. Sunt
inclusiv manageri care privesc CNG
ca fiind „salvarea” transportului național regulat de călători la nivel național.
Evenimentul organizat la București
în aprilie a demonstrat că „astrele”
sunt corect aliniate pentru ca acest
carburant să fie acceptat pe scară
largă – tehnologia există de mulți ani
și oferă siguranță și fiabilitate ridicate,
furnizorii de vehicule dezvoltă autovehicule cu motoare CNG în orice

INEDIT

Horezu - Normandia
și înapoi

„Sunt 35 de ani de când am devenit cetățean al orașului Horezu,
atunci când am reprezentat, pentru prima dată, orașul nostru în
Normandia, într-un turneu cu ansamblul folcloric Brădulețul, al
Casei de Cultură.”

A

stfel și-a început prezentarea
Gabriel Pavelescu, directorul
general Normandia Service,
cu ocazia evenimentului de aniversare
a 20 de ani de existență a companiei.
Așa a început istoria unei firme românești de succes, strâns legată de evoluția României și de drumul european
al țării noastre.
În 1992, un român ajunge în Franța și caută să se angajeze. Acolo, găsește o familie de francezi care îl primește și îl angajează. Și, de aici,
începe o poveste demnă de un roman,
în care celebrul „fraternité” franțuzesc
își atinge adevărata valoare. După
șapte ani, Gabriel Pavelescu nu mai
poate lucra în Franța, legislația și politica momentului îi interzic acest lucru.
Legătura nu se rupe, însă, ci dimpotrivă... Familia Malherbe din Franța
În anul 2012, autocarul firmei
Normandia a transportat, la
București, cea mai valoroasă
echipă de fotbal a Europei, FC
BARCELONA.

decide să îl ajute să pornească o afacere în România.
În 1997, apare Normandia Service
și o poveste cu importante conotații
sociale atinge noi dimensiuni, devenind povestea unei afaceri de succes.
După 20 de ani de activitate,
compania Normandia Service este
una dintre cele mai frumoase și moderne din România. Astfel, câștigarea
titlului de „Romanian Passenger
Transport Company of the Year 2017”
la secțiunea transport național a venit
ca o încununare firească a ceea ce
s-a realizat în acești 20 de ani.

Prietenia
franco-română

Nu este titlul unei prezentări realizate de către un politician, ci realitatea pe care au trăit-o și încă o trăiesc
două familii – una din Normandia și
alta din Oltenia.
„Când am ajuns în Normandia, am
cunoscut-o pe doamna Mauricette,
care a fost gazda mea și a rămas și
acum pentru mine ca o mamă.

De atunci, relațiile mele au continuat și, iată, astăzi, o dovadă a acestor relații este faptul că acum 20 de
ani am creat, împreuna cu cei doi frați,
Georges și Bernard, societatea de
transport persoane Normandia Service, care, de atunci, din 1997, și până
astăzi, 2017, a înflorit an de an”, a amintit Gabriel Pavelescu.

Istoria începe cu un
microbuz

Societatea Normandia a fost înființată în luna aprilie 1997.
Prima cursă a fost realizată pe 22
iulie 1997, pe traseul Berbești – București și retur, fiind executată cu un
microbuz Renault Master, cu o capacitate de 16 locuri.
S-a pornit cu două microbuze Renault Master second-hand, iar, apoi,
în fiecare an, societatea a achiziționat
mai multe autocare, microbuze și
autoturisme, ajungând ca, după 20 de
ani, să dețină un număr de 40 de autocare și 7 microbuze, precum și un
număr de 110 angajați.
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Premiile Normandia:

Investiții importante au fost realizate și pentru întreținere și reparații.
„Astăzi, reparațiile nu se mai fac în
aer liber, pe stradă, în frig sau căldură
prea mare, ci se execută în hale
închise, încălzite și în condiții bune.
Spălătoria a fost dotată cu un aparat
nou, de asemenea, avem și vulcanizare proprie. O altă investiție importantă
care a venit în sprijinul reducerii cheltuielilor a fost deschiderea unei stații ITP,
care funcționează în regim public.
Atelierul dispune de stand pentru re-

Gabriel
Pavelescu

glarea sistemului de direcție și verificarea sistemului de frânare. Atelierul
mecanic a fost dotat cu truse noi, bancuri și aparatură de lucru, a fost achiziționat un aparat pentru întreținerea
și repararea instalațiilor de aer condiționat”, a completat Gabriel Pavelescu.
Investiții s-au făcut și pentru construcția sediului firmei. Clădirea dispune de spații pentru birouri: transporturi,
contabilitate, casierie, tehnic, secretariat, sală de ședințe, arhivă, birou manager etc.

Întreaga familie Malherbe - Bernard Malherbe, surorile, frații, cumnații și
cumnatele, nepoții și nepoatele – au participat la aniversarea celor 20 de ani
împliniți de Normandia Service.

Pentru reducerea cheltuielilor, s-a
investit și în deschiderea unei stații
de carburanți, alimentarea vehiculelor
făcându-se prin intermediul unei pompe moderne, în garajul propriu.
„În permanență, firma a pregătit
personalul angajat, prin cursuri și ședințe, pentru a face față concurenței
și noutăților din domeniul în care activează fiecare. Biroul de informații și
rezervări a fost modernizat, prin dotarea cu o centrală telefonică call center
cu un număr unic. De asemenea am
făcut o investiție mare prin achiziționarea a 5.000 mp teren și construcții
(birouri, hale, parcare) în Timișoara.
Autogara construită acolo este prevăzută cu peroane pentru plecări și sosiri, birouri proprii, cât și pentru agenții
pentru alte firme, care execută transport intern și internațional de persoane”, a precizat Gabriel Pavelescu.
Pe lângă cursele județene și interjudețene, o pondere tot mai importantă
o au cursele ocazionale turistice, în
special în perioada de vară.
Iar aici s-au creat parteneriate
puternice.
„Colaborăm cu numeroase agenții
de turism din țară și străinătate”, a
spus directorul general Normandia
Service.

INEDIT

- 2011 - locul 1 Topul firmelor - Camera de Comerț și Industrie Vâlcea;
- 2014 - Locul III și premiul pentru Siguranță rutieră în cadrul concursului
,,Romanian Passenger Transport Company of the Year 2014”, organizat de
revista Ziua Cargo;
- 2014 și 2015 - Locul 1 și Distincția de excelență în Topul firmelor – din partea
Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea;
- 2017 - Locul 1 în cadrul concursului „Romanian Passenger Transport
Company of the Year 2017” organizat de revista Ziua Cargo.

Povestea merge
înainte

Compania are planuri ambițioase
de dezvoltare pentru viitor: investiții
în schimbarea și modernizarea parcului auto; extinderea curselor turistice
prin Europa cu agențiile de turism din
străinătate. „Dezvoltarea parcului auto
și a autogării din Timișoara, un oraș
care se dezvoltă în continuare, precum și pregătirea personalului și a
conducătorilor auto, prin training-urile
IFPTR, reprezintă priorități pentru noi.
Vom asigura calitate și încredere clienților și pasagerilor noștri, vom fi alături de angajați, prin pregătirea permanentă a acestora. Cum am reușit
20 de ani prin muncă, vom reuși și în
viitor”, a concluzionat Gabriel Pavelescu.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 mai – 14 iunie

CALENDAR

15 mai

K 1935: Prima secțiune a Metroului
din Moscova se deschide între
stațiile Kultury și Sokolniceskaia. În
jur de 500 de companii industriale
au fost implicate în construcția
metroului.

16 mai

K 1881: Compania germană
Siemens & Halske pune în
funcțiune primul tramvai electric
din lume.

K 1929: La Hollywood, California
are loc prima ediție Academy
Awards (Oscar).
K 1972: A fost inaugurat Sistemul
hidroenergetic Porțile de Fier I, cu o
putere de 1050 mW,, în partea
românească și tot atât în partea
iugoslavă; lucrările sistemului au
început în septembrie 1964.

20 mai

21 mai

K 1904: La Paris a fost înființată
„Federația Internațională de Fotbal”
(FIFA).

24 mai

K 1844: Samuel Morse a
transmis prima telegramă în
codul Morse de la Washington DC,
către asistentul său Alfred Vail,
în Baltimore, Maryland
pentru a inaugura prima linie
telegrafică.
K 1976: Avioanele Concorde,
aflate sub pavilion englez și francez,
au efectuat primele zboruri
comerciale.
K 2004: Explozia de la
Mihăilești, accident soldat cu
18 morți, 13 răniți și importante
pagube materiale.

27 mai

K 1600: Mihai Viteazul devine
„domn al Țării Românești și al
Ardealului și a toată Țara Moldovei",
realizând prima unire politică a celor
trei țări române.
K 1937: A fost inaugurat Podul
Golden Gate, la acea vreme fiind
podul suspendat cu cea mai mare
distanță între stâlpii de susținere din
lume.

K 1927: Charles Augustus Lindberg,
pilot din Detroit, a efectuat primul
zbor fără escală peste Oceanul
Atlantic, la bordul unui avion
monoplan.

K 1984: Inaugurarea oficială a
Canalului Dunăre–Marea Neagră,
considerat al treilea canal
de navigație, ca importantă,
după Suez și Canalul Panama;
lucrările de construcție au început
în 1973.
K 2004: Orașele Sibiu și
Luxemburg au fost desemnate
drept „capitale europene ale
culturii" pentru anul 2007,
de către miniștrii pentru
educație, tineret și cultură din
cele 25 de state membre UE
întruniți la Bruxelles.

1 iunie

K Ziua Internațională a Copilului.
K 2009: Un Airbus A 330,
aparținând companiei Air France, a
dispărut deasupra Oceanului
Atlantic; au fost 228 de victime, iar
cutia neagră a fost găsită după 23
de luni de căutări.

2 iunie

K 1896: Guglielmo Marconi
primește patentul pentru noua sa
invenție: radioul.

6 iunie

K 1925: A fost fondată compania
americană producătoare de
automobile „Chrysler”.
K 1987: A fost dat în folosință
pasajul Unirea din Capitală, cel mai
lung pasaj subteran auto
bucureștean (900 metri din care 600
acoperiți).

10 iunie

K 1912: Mitingul aviatic de la Aspern
(Austria) la care Aurel Vlaicu a
obținut un mare succes; aflat în
competiție cu piloți celebri ai timpului,
a obținut premiul I pentru aruncarea
unui proiectil la țintă, de la o înălțime
de 300 metri și premiul al II-lea,
pentru aterizarea la punct fix.

11 iunie

K 1848: Începutul revoluției
pașoptiste în București. Domnitorul
Gheorghe Bibescu este silit să
semneze „Constituția” (proclamația
și programul de la Islaz) și să
recunoască guvernul revoluționar
provizoriu.
K 1948: Legea nr. 119, pentru
naționalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări,
miniere și de transporturi, prin care
statul român naționaliza toate
resursele solului și subsolului care
nu se găseau în proprietatea sa la
data intrării în vigoare a constituției
Republicii Populare Române din
1948.

12 iunie

K Federația Rusă – Ziua Națională.
K 1934: La Londra au fost
inaugurate trecerile de pietoni.

13 iunie

K 1952: Gheorghe Cucu a realizat
primul zbor fără motor din țara
noastră pe o distanță de 300 km
(Cluj-Siliștea-Buzău).
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