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Iránymutató kezdeményezés: vegyesvállalat keretében
készülnek az innovatív TransANT teherkocsik
•
•
•

Az ÖBB Rail Cargo Group és a voestalpine közös projektcég alapításáról
írt alá szerződést
A közösen kifejlesztett teherkocsi-innováció, a TransANT új mércét teremt
az árufuvarozási piacon
A TransANT modern, rugalmas és jövőbemutató konstrukciója
alkalmazkodik az egyedi ügyféligényekhez

(Bécs, 2020.09.03) – Az ÖBB Rail Cargo Group egyik leányvállalata, az ÖBB-Technische
Services GmbH és a voestalpine-konszern Steel Division üzletágához tartozó társaság, a
voestalpine Stahl GmbH megalapította a TransANT GmbH 50:50 részesedésű vegyesvállalatot
(Joint Venture), ezáltal véglegesítve a közösen kifejlesztett pőrekocsi-koncepció, a TransANT
megvalósítására irányuló együttműködést. A könnyűszerkezetes teherkocsi-innováció a
rugalmas bevethetőséget és a moduláris kivitelezést tekintve nem csak új mércét állít a
vasútlogisztikában, hanem új normákat teremt az árufuvarozási piacon. „Az innovatív fuvarozási
megoldásokkal kapcsolatos szakmai ismereteinket felhasználva egy iránymutató koncepciót
hoztunk létre, és megalkottuk a TransANT-ot. Ezt a forradalmian új technológiát a Joint Venture
keretében alkalmazzuk a vasúti árufuvarozásban, így téve rugalmasabbá, fenntarthatóbbá és
optimálisabbá szolgáltatásainkat” – nyilatkozta Sandra Gott-Karlbauer, az ÖBB-Technische
Services GmbH ügyvezető igazgatója. „A vegyesvállalat megalapításával mérvadó lépést
teszünk a vasúti árufuvarozásban. A TransANT az az innováció, amelyre ma van szükségünk
annak érdekében, hogy megújítsuk a holnap árufuvarozási piacát” – hangsúlyozta Thomas
Kargl, az ÖBB RCG Igazgatóságának tagja. „Ami két éve papíron, tervként kezdődött, ma
környezetbarát és költséghatékony szolgáltatást nyújt. Eljött az innovatív teherkocsikoncepciónk ideje, ennek előmozdítására a közös vállalat ideális keretet biztosít”– erősítette
meg Wolfgang Mitterdorfer, a voestalpine-konszern Steel Division Igazgatóságának tagja.

TransANT – a tervezőasztalról a sínekre

A TransANT új lehetőségeket teremt az ügyfeleknek a vasútlogisztika területén. A moduláris
pőrekocsi-koncepció nem csak nagyobb hasznos tömeg elfuvarozását teszi lehetővé, de
rugalmas felépítménye egyedi logisztikai igények szerint alakítható. A termék 2018-as
bevezetése óta dolgoznak a TransANT sorozatgyártásán. Az ÖBB, a voestalpine és logisztikai
leányvállalata, a Logserv szakértelmét egyesítve gyorsan elkészültek az első prototípusok,
amelyeket ügyfeleink tesztfuvarok során próbálhattak ki. 2019 ősze óta a TransANT
termékcsaládba tartozó első 60 teherkocsi a voestalpine ércszállítmányait továbbítja sikeresen.
A forradalmian új koncepció különlegessége könnyűszerkezetes felépítésében, valamint
rugalmas bevethetőségében rejlik, és az elmúlt időszakban számos elismeréssel díjazták:
elnyerte a reklám és piaci kommunikációért járó EFFIE díjat, az Állami Elismerés a Mobilitásért
díjat, a WEKA Industrie Medien EVA B2B-Event Award elismerését, a Logisztikai Szolgáltatók
Szövetsége 2019-es Logisztikai Fenntarthatósági díját, valamint jelölték a Privatbahn magazin
innovációs díjára.
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Vegyesvállalat – agilitás konszernhatárokon túl

Az ÖBB RCG és a voestalpine által alapított Joint Venture feladata, hogy innovatív és
költséghatékony teherkocsikat állítson a piacra, és konszernhatárokon túlmenően megteremtse
az ehhez szükséges agilitást. A projektcég – amelyben mindkét fél 50%-os részesedéssel bír –
célja, hogy egyesítse a két konszern tevékenységét. Ennek a folyamatnak kezdete a tervezés,
és a projektmunka előkészítése, valamint a kapcsolatfelvétel a TransANT lehetséges
ügyfeleivel. Az aláírással hivatalossá tették az együttműködést, és beharangozták az
üzemépítés, az előszériás gyártás, valamint a sorozatgyártásra történő átállás tervezését.

ÖBB-Technische Services GmbH

Az ÖBB-Technische Services GmbH 4000 kollégájával és 25 telephelyével – amelyből 22
Ausztriában található – a vasúti járművek és a hozzátartozó alkatrészek legnagyobb
karbantartó vállalata Ausztriában. Több évtizedes tapasztalat, a legmodernebb technológiák és
ügyfélközeli hozzáállás képezi a professzionális, gazdaságos és megbízható karbantartási
szolgáltatás alapját, amelyet jelenleg 15 európai ország vasútvállalata vesz igénybe.

Rail Cargo Group: Az ÖBB árufuvarozási üzletága

A Rail Cargo Groupot 9340 kollégájával, Európa-szerte megtalálható telephelyeivel és mintegy
2,3 milliárd eurós éves forgalmával Európa vezető vasútlogisztikai vállalatai között tartják
számon. Az ÖBB Rail Cargo Group partnereivel együttműködve átfogó, end-to-end logisztikai
szolgáltatásokat kínál Európában, egészen Ázsiáig, így összekötve az európai csomópontokat
és kikötőket Oroszország, Törökország, sőt Kína virágzó gazdasági központjaival. A Rail Cargo
Group operatív vezető vállalata a Rail Cargo Austria AG.

ÖBB: Tegyünk ma a holnapért, magunkért.

Kiterjedt szolgáltatóként az ÖBB-Konszern évente 477 millió utast szállít és 105 millió tonna
árut fuvaroz környezetbarát módon. A vasúttal utazók a közlekedés kifejezetten környezetbarát
módját választják, hiszen a vontatási áramellátás 100 százaléka megújuló energiaforrásból
származik. 2019-ben az ÖBB mintegy 96 százalékos pontossággal Európa legpontosabb
vasútjai közé tartozott. A vasúti infrastruktúrába fektetett évi több mint kétmilliárd eurós
beruházással az ÖBB a jövő vasútrendszerét építi. A vállalat 41 904 munkatársa (valamint
további 2000 szakmunkás gyakornok) gondoskodik arról, hogy a napi körülbelül 1,3 millió utas
biztonságban elérje úticélját. Az ÖBB a társadalom és a gazdaság egyik alappillére, és a
klímavédelem iránt elkötelezett legnagyobb vállalat Ausztriában. A konszern stratégiai vezető
vállalata az ÖBB-Holding AG.

A voestalpine-konszern Steel Division üzletága

A voestalpine-konszern Steel Division üzletága a magas minőségű acéltermékek globális
gyártójaként kulcsszerepet tölt be egy tiszta és élhető jövő megteremtésében. A Steel Division
az acélelőállítás során a gyártási útvonalra környezeti referenciaértékeket határoz meg,
valamint hidrogénre alapuló technológiák kialakításán dolgozik a szén-dioxid-szegény
acélgyártás megvalósítása érdekében. Kiváló minőségű acélszalagjai által jól ismert
autógyártók, valamint a háztartásigép-, az energia- és a gépipar kiemelt partnere. A 2019/20as üzleti évben az üzletág 4,6 milliárd eurós forgalmat ért el, működési eredménye (EBITDA)
494 millió eurót tett ki, és világszerte 11 000 munkavállót foglalkoztat.
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A voestalpine-konszern

A voestalpine az ágazat világszinten vezető acél- és technológiai vállalatcsoportja, amely,
kombinált anyag- és feldolgozási kompetenciával rendelkezik. A globálisan tevékenykedő
vállalatcsoport mintegy 500 konszernvállalattal és telephellyel rendelkezik, amelyek mind az 5
kontinensen, több mint 50 országban megtalálhatóak. 1995 óta jegyzik a bécsi tőzsdén. Magas
minőségű termék- és rendszermegoldásaival az autó- és háztartásigép-ipar, valamint a légi
közlekedési, az olaj- és gázipar egyik kiemelt partnere, ezen felül pedig vezető szerepet tölt be
a vasúti infrastruktúrarendszerek, a szerszámacélok és az egyedi szerkezeti elemek
világpiacán. A voestalpine azonosul a globális éghajlati célokkal, és olyan technológiákon
dolgozik,
amelyek
hozzájárulnak
a
szén-dioxid-mentesítéshez,
valamint
a
szén-dioxid-kibocsátásuk hosszútávú lecsökkentéséhez. A 2019/20-as üzleti évben a konszern
12,7 milliárd eurós forgalmat ért el, a működési eredménye (EBITDA) 1,2 milliárd eurót tett ki,
és világszerte 49 000 munkavállalót foglalkoztatott.
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