Parteneriat pentru extinderea transportului
feroviar de marfuri pe continentul eurasiatic
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Filiala pentru transportul de marfa a
Cailor ferate austriece, RCG, si
transportatorul de marfuri al Cailor ferate
turce, Pasifik Eurasia, vor sa dezvolte
impreuna
transportul
feroviar
pe
continentul eurasiatic.
Grupul ÖBB Rail Cargo (RCG) si Pasifik Eurasia au incheiat un nou parteneriat pentru
extinderea transportului feroviar de marfuri pe continentul eurasiatic. Terminalul Köseköy
din Turcia va juca un rol important, fiind punctul central al colaborarii.
Cooperarea va consolida conexiunea dintre Europa si Asia prin terminalul Köseköy, ca o
legatura importanta pentru transportul catre si din Turcia si, mai departe, spre tarile CSI
si China.
Ca parte a acordului, Pasifik Eurasia va aduce marfurile din Asia la Köseköy, de unde vor
fi preluate de RCG si transportate in Europa. Pe de alta parte, RCG va transporta
marfurile din Europa catre Köseköy, de unde Pasifik Eurasia le va prelua catre
Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan si China.
Extinderea traseului Europa-Turcia-China
Pasifik Eurasia este transportatorul de marfuri al Cailor ferate turcesti (TCDD) si membru
al rutei de transport international trans-caspice, Uniunea Coridorului de Mijloc. Köseköy
este unul dintre cele 19 centre logistice ale TCDD, operate de Pasifik Eurasia si cel mai
apropiat terminal de marfa de Istanbul. Terminalul este utilizat in principal de companiile
auto, siderurgice si de material lemnos, fiind un hub important pentru transportul pe
continentul eurasiatic.
Potrivit companiei, ÖBB RCG si Pasifik Eurasia joaca un rol de lider in logistica europeana
pentru transporturile din China prin Turcia in Europa. Cu 17 angajati in Istanbul, ÖBB Rail
Cargo Group ofera in prezent transport de marfuri din Europa in Turcia prin terminalul
Halkali, cu o frecventa de zece calatorii dus-intors pe saptamana. Odata cu inceperea
cooperarii, aceste trenuri vor deservi si terminalul Köseköy, amplasat in partea asiatica a
Turciei.
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