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SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA

Hűtőszállítmányok felügyelete és távvezérlése
telekommunikációs rendszerekkel

A környezetvédelem egyik nagy jelentőségű követelménye az áru-
szállítás minél nagyobb részének áthelyezése a közútról vasútra. E
törekvések egyik nehezen megoldható feladata a mélyhűtött áruk
szállítása. Erre kínál megoldást a kétféle szállítási módot kombináló
müncheni BTZ Bayerische Trailerzug Gesellschaft für bimodalen
Güterverkehr mbH, az ETZ Europäische Beteiligungsgesellschaft für
bimodalen Güterverkehr mbH leányvállalata.

„Bimodális” szállítás
A BTZ olyan bimodális hálózat kiépítését tűzte ki célul, amely összeköti

az európai gazdasági térségeket. A BTZ Európában ez ideig egyedülálló
transzportszállítási szolgáltatása ún. bimodális szállítóeszközökön (trélereken)
alapszik, amelyek vonaton és közúton egyaránt továbbíthatók. Ezek tulajdon-
képpen közúti félpótkocsik, amelyekből speciális vasúti forgózárak segítségé-
vel 5 percnél rövidebb idő alatt össze tudják állítani a vasúti szerelvényt. A
bimodális szállítási rendszert az USA-ban – RoadRailer rendszer néven – már
több mint 15 éve alkalmazzák.

A bimodális szállítási rendszer gazdasági és környezetvédelmi szem-
pontból egyaránt előnyös és költséges beruházásigényes átrakóhelyi infrast-
ruktúrát sem igényel. A pontos indulások és érkezések, a jól kalkulálható tari-
fák megbízhatóvá is teszik. A BTZ, jelenleg már 400 egységből álló
trélerparkja minden munkanapon úton van Németország és Olaszország kö-
zött. 1996 óta közlekednek szerelvényei a München–Köln, 1998 óta Münc-
hen–Hamburg útvonalon. Tervezik egy Rotterdam–Köln–Verona és egy Köln–
Perpignan (Franciaország) viszonylat megnyitását is.

A BTZ járműállományában zárt kocsiszekrényes, hűtő, merevített pony-
vás és eltolható függönyös trélerek egyaránt megtalálhatók. A társaság, az
egyes ágazatok speciális igényeit figyelembe véve ügyfeleivel együtt dolgozza
ki a legmegfelelőbb logisztikai megoldásokat.

Hűtőszállítás
A mélyhűtött termékeket pl. max. 24 órán át szállítják vasúton felügyelet

nélkül, tehát szavatolni kell menet közben is a megszakítatlan hűtőláncot. En
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nek a követelménynek a BTZ a proTime GmbH távközlési vállalattal együtt-
működve tud eleget tenni (1. ábra). Ehhez felhasználja

– az utóbbi cég SAM Cool márkanevű készülékeit, amelyek összekötte-
tést létesítenek egyfelől az internetes megjelenítés és kiszolgálás,
másfelől a járműveken levő hűtőberendezések között, 

– a Fleet Servicer információs központjának módosított változatát.

1. ábra
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2. ábra Térkép a képernyőn (www.mobilehound.de)

A SAM Cool készülékek műhold segítségével meghatározzák a jármű
helyét, a szállítmány és a hűtőberendezések állapotát, majd ezeket az infor-
mációkat a központnak továbbítják, ahonnan a menetrend automatikusan el-
lenőrizhető. Ez a tájékoztatás a viszonylag olcsó SMS útján folyik. A folyama-
tos közlések kiterjedhetnek a hűtőtartályok hőmérsékletére (a kívánt értéktől
való nagy eltérés esetén riasztójelzéssel), valamint a hűtőgépek működési mu-
tatóira.

A szállítás irányítója munkahelyéről tudja interneten át változtatni a ké-
szülékek elhelyezését. De nemcsak a hűtőberendezés van állandó felügyelet
alatt, hanem a teljes járműegység, pl. ellenőrizhető a tartalom, az ajtók álla-
pota. Mindezen információk adattárolóba kerülnek, hogy igazolják a szállítás
szabályszerűségét.

A proTime-rendszer segítségével a BTZ információkat hívhat le az
interneten vagy WAP-on keresztül, és azokat, vagy az esetleges riasztásokat
SMS-ben vagy e-mail-ben továbbíthatja. A BTZ Vectura nevű szoftverjének
felhasználásával a szállítási adatok is felügyelhetők, az ellentétes irányban
pedig helyzetinformációk juttathatók el az üzemi elektronikus adatfeldolgozó
rendszerbe. A FleetServicer többnyelvű menüi által a veronai BTZ kirendelt-
ség is optimálisan bekapcsolódhat a rendszerbe.

(Dr. Boros Tiborné)
Bielmeier, S.: Überwachung und Fernsteuerung von Kühltransporten durch Telekom-
munikationssysteme. = EI-Eisenbahningenieur, 52. k. 10. sz. 2001. p. 54–55.
FleetServicer FAQ. = www.mobilehound.de/fs40/english/faq.htm.


