Dalli face trecerea pe calea ferată pentru
transporturile din și către România
2 martie 2021

Dalli, unul din cei mai mari producători europeni de produse pentru
îngrijirea casei și îngrijire corporală, ce deține o fabrică în Timișoara,
face următorul pas important în strategia sa de sustenabilitate.
Producătorul a luat decizia de a transfera cea mai mare parte a livrărilor
sale de la fabrica din România către Germania și Belgia de pe calea
rutieră pe calea ferată cu ajutorul companiei austriece LKW Walter.
Datorită noului concept de logistică pe calea ferată, dalli a reușit să își reducă amprenta
de CO2 la o treime din totalul emisiilor de CO2 de până acum.
LKW WALTER organizează până la 8 plecări săptămânale pentru dalli săptămânal pe
ruta feroviară între Curtici și Duisburg (Germania), respectiv Herne (Belgia). Distanța între
cele două locații este de circa 1.500 de kilometri. Prin această colaborare, ambele

companii își intensifică cooperarea. Deja din 2016, dalli folosește legătura feroviară
intermodală oferită de LKW WALTER între Viena și Herne.
Theo Göbbels, director de logistică al companiei dalli: „Transferul transporturilor
noastre pe calea ferată este o parte importantă a strategiei noastre de sustenabilitate.
Prin compania LKW WALTER avem exact partenerul potrivit pentru acest demers.”

Sustenabilitatea este parte a succesului dalli
Strategia grupului dalli stipulează: „Acționăm în mod responsabil din punct de vedere
ecologic pentru protecția mediului.” Acest principiu este pus în practică de ani de zile în
mod consecvent în logistică, producție și concepția produselor dalli. Toate măsurile de
sustenabilitate sunt concepute astfel încât să cuprindă întregul ciclu de viață al
produselor. Implementarea măsurilor sale relevante pentru mediu este verificată la
intervale de timp regulate în cadrul dalli prin audituri interne și externe efectuate de oficii
de certificare independente sau de autorități.
Pe lângă certificările regulate conform standardelor de mediu și energie recunoscute la
nivel internațional, precum și participarea activă la inițiative de sustenabilitate,
standardele referitoare la produse, ca de ex. standardul RSPO SCC pentru ulei sustenabil
din (sâmburi de) palmier sau standardul NaTrue pentru produse cosmetice naturale
certificate, sunt de asemenea implementate. Pe lângă acestea, prin evitarea utilizării
plasticului, dalli stabilește, de asemenea, standarde în dezvoltarea de ambalaje ecologice
care respectă mediul. Printre altele, prin introducerea unui ambalaj pentru pastile de
detergent, confecționat integral din carton, și care dispune de un dispozitiv de siguranță
împotriva accesului copiilor, unic în Germania până în prezent.
LKW WALTER este lider european pe piață în domeniul încărcăturilor complete și este,
de asemenea, considerat drept unul din furnizorii de top în domeniul soluțiilor de transport
care
protejează
mediul.
În
cadrul inițiativei
de
sustenabilitate „Green
Transport”, compania reduce emisiile de CO2 cu mai mult de 393.000 de tone anual
numai prin soluțiile de transport intermodale.
Pentru eforturile sale de a crea o rețea de transport combinat care să protejeze mediul la
nivel european, LKW WALTER a obținut în 2019 Premiul de sustenabilitate în domeniul
logisticii, oferit de BVL (Uniunea Federală a Companiilor de Logistică) din Austria și
Germania.

Sursa: https://www.intermodal-logistics.ro/

