"Транспорт и логистика" 2010 представи първия
интермодален терминал у нас
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От 26 до 29 май в Зала 4 на Международния Експо център в София се проведе редовната
изложба "Транспорт и логистика". Участваха 47 компании, специализирани в сухопътния,
въздушния, морския, речния, железопътния превоз на товари и на свързаните с тях
логистични дейности, спедиторски, митнически и куриерски услуги. Представени са
дейности на оператори за интермодални превози, свързани с транспортните системи до
различни части на света, складова техника, оборудване, GPS системи и ИТ решения,
съвременен софтуеър и техника за качествено съхранение и бързо обслужване на
товарите. Сред участниците в изложението беше "Интермодален контейнерен терминал
гара Яна - София" за прехвърляне на товари от автомобилен на железопътен транспорт.
Това ще е първият в историята на България специализиран терминал за иновации и
екологични форми на транспрот, проектиран с модерна площадка, подходи, складове,
рампа за директно товарене и разтоварване на вагони с автомобили на собствен ход,
модерен диспечерски пункт за обработка на товарите (побира до 1000 контейнера
наведнъж) и т.н. Очакваният ефект от изграждането на терминала е в много посоки - да
бъде облекчен международния превоз на товари през страната, част от инфраструктурата
да се освободи от замърсяващите автомобилни транспортни трафици, като се пренасоат
към железница, с което пътната мрежа и пристанищата се разтоварят от трафика на сток,
постига се по-бързо предвижване до краен потребител, без да има загуби от транзитните
времена, ниската цена и много други.
На "Транспорт и логистика" се представиха "Порше БГ" - официален вносител на марките
Фолксваген леки и лекотоварни автомобили и Ауди за България и София Ауто официален дилър на автомобилите "Кадилак", "Корвет", "Хамър", "Опел" и "Шавролет".
Имаше и полезни предложения за продукти, части и аксесоари за добра експлоатация на
техниката - индивидуални гуми и батерии за електро и мотокари, за автомобили с голяма
товароподемност и автобуси, горива и смазочни материали, резервни части за всички
известни на пазара марки подемно оборудване, покривала за камиони, надписи, дигитален
печат и други аксесоари. За превозвачите, вносителите на автомобили, застрахователни и
лизингови компании, куриерски и дистрибутурски фирми и други потребители
високотехнологични интегрирани GPS/GSM решения и GPS системи за проследяване и
охрана на автомобили, ремаркета, контейнери, товари и други услуги предложиха
мобилните оператори GPS-България, GPS-Контрол, VIVACOM и Фротком.

