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Szaklap 1: Területi közlekedési tilalom Tirolban
A területi közlekedési tilalom betartására az A 12-es „Inntal“ autópályán a következö ROLA – összeköttetések
állnak az önök rendelkezésére
Wörgl – Brenner v.v.
Wörgl – Trento v.v.

100 EUR –tól
222 EUR –tól

Azoknak az autótranszportoknak a szállitására, melyek a 4 m magasságot és a 19 m hosszúságot túllépik, a továbbiakig csak a WörglBrenner oda/vissza lehetöség áll rendelkezésre.

További informaciót kaphatnak a következö elérhetöségeken:
Rail Cargo Operator – Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 93000 41041;
e-mail: rola@railcargo.com vagy „rola.at“ alatt
Mely területek?
2016 november 1
A 12, mindkét közlekedési irányban Langkampfen településterület 6,35 km-töl Ampass településterület 72 km-ig.

Mely közlekedési eszközökre?
Tehergépkocsik vagy nyerges kamionok több mint 7,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeggel és pótkocsis tehergépjármüvek,
amelyeknél a megengedett legnagyobb össztömeg összege a két közlekedési eszköznél több mint 7,5 tonna

Mely áruosztályokra?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Minden hulladék, mely szerepel az Európai Hulladékjegyzéken (a bizottság döntésének megfelelöen a Hulladékjegyzékben
2000/532/EG, 2014/955/EU szövegváltozatában)
Kö, föld, kikapart anyag
Rönkfa és parafa
A következö fö és mellékcsoportba tartozó tehergépjármüvek L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 és N1
Nem vas- és vasércek
Fém, kivéve vasalat és fémszerkezet építési területhez szállítva
Márány és mészkö
Csempe (kerámia)

Kivételek








Küldemények gépjármüvekkel, melyek a magzónába be- vagy kirakásra kerülnek (forrás vagy cél a magzóna)
Küldemények gépjármüvekkel, melyek a kibövített zónába be- vagy kirakásra kerülnek (forrás vagy cél a kibövített zóna)
Vasúti rakodáshoz tartozó elöfuvarok Hall in Tirol vasúti terminálra keleti irányba illetve Vörgl vasúti terminálra nyugati irányba,, ha ez a
megfelelö dokumetumokkal igazolásra kerül
Vasúti rakodáshoz tartozó utófuvarok Hall in Tirol vasúti terminálról nyugati irányba illetve Vörgl vasúti terminálról keleti irányba,, ha ez a
megfelelö dokumetumokkal igazolásra kerül
Kinyithatatlan küldeményei a szövetségi hadseregnek vagy külföldi csapatoknak,a csapattartózkodási törvény alapján, a BGBL. I Nr.
57/2001, utoljára módosított törvény BGBL. I Nr. 181/2013 által, Ausztriai tartózkodásban, illetve elismerten szervezett
segélyszállítmányok
a 115-ös tartomanykormányzói szabalyozas szerint 2016 Október 16-tól, az ágazati (szektorális) közlekedéstilalom-szabályozással
módosul.

Figyelem! Ezek az információk a https://www.rola.at/ link alatt online is elérhetőek.
Ezen adatlapok tartalma a lehető legnagyobb gondossággal vannak elkészítve. A Rail Cargo Operator - Austria GmbH azonban nem felelős a
tartalom a helyességét, teljességét és időszerűségét illetően. Ezen adatlapok tartalmának használata a felhasználó saját felelősségére történik.
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