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1. THE ORIGINS
(1961  1985)

TThhee CCoommppaannyy TTrreevviissaann ss..rr..ll.. wwaass ffoouunnddeedd bbyy

GGiiuusseeppppee TTrreevviissaann iinn 11996611,, aass aa ssoollee‐‐

pprroopprriieettoorr ffiirrmm iinn tthhee ffiieelldd ooff eelleeccttrriicc

ssyysstteemmss..

SSiinnccee 11996666 iitt hhaass mmaaiinnllyy aaddddrreesssseedd iittss

aaccttiivviittyy ttoo iinndduussttrriiaall eelleeccttrriiccaall ssyysstteemmss

wwoorrkkss aanndd,, oonn bbeehhaallff ooff FFeerrrroovviiee ddeelllloo SSttaattoo

aanndd iitt hhaass ttooookk iittss ffiirrsstt sstteeppss iinn tthhee ffiieelldd ooff

rraaiillwwaayy lliinneess’’ eelleeccttrriiffiiccaattiioonn..

Portogruaro (VE), 1 967

Installation of a control board

TThheerreeffoorree tthhee ccoommppaannyy hhaass ddeevveellooppppeedd iittss

rreessoouurrcceess,, iimmpprroovviinngg wwoorrkkeerrss,, mmaacchhiinneerryy

aanndd eeqquuiippmmeennttss;; tthhee cclleeaarrllyy eevviiddeenntt

iimmpprroovveemmeenntt ooff iittss llooggiissttiicc ppllaattffoorrmm hhaass

aalllloowweedd tthhee aacchhiieevveemmeenntt ooff sseevveerraall wwoorrkkss

iinn tthhee sseeccttiioonnss ooff TTrriieessttee aanndd UUddiinnee,, aanndd,, aatt

tthhee ssaammee ttiimmee,, aa ggrroowwiinngg eexxppeerriieennccee iinn

tthhiiss ffiieelldd..

Trieste-Campo Marzio, 1 976

Electrification



EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff TTrriieessttee CCaammppoo MMaarrzziioo ‐‐
AAqquuiilliinniiaa sseeccttiioonn..

1975

1977

1979

RReeaaccttiivvaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriiccaall ttrraaccttiioonn lliinnee
bbeettwweeeenn tthhee ssttaattiioonnss ooff GGeemmoonnaa aanndd

PPoonntteebbbbaa aafftteerr tthhee eeaarrtthhqquuaakkee..

MMooddiiffiiccaattiioonn ooff tthhee aauuttoommaattiicc rreegguullaattiioonn ‐‐
BBiivviioo dd’’AAuurriissiinnaa ‐‐ BBiivviioo SSaann PPoolloo aanndd BBiivviioo

SSaann PPoolloo ‐‐ UUddiinnee sseeccttiioonnss..

1982RReeaalliizzaattiioonn ooff tthhee rreemmoottee ccoonnttrrooll oonn tthhee
ttrraaccttiioonn iissoollaattoorrss iinn ssoommee ssttaattiioonnss ooff tthhee

UUddiinnee ‐‐ TTaarrvviissiioo rraaiillwwaayy lliinnee..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevviiaattiioonn
ooff tthhee tthhrroouugghh ttrraacckkss iinn CCeerrvviiggnnaannoo ssttaattiioonn..

1985

Trieste, 1 980

Electrification of the belt tunnel

2. THE DEVELOPMENT
(1986  1999)

IInn 11998866,, tthhaannkkss ttoo tthhee pprrooppeelllliinngg tthhrruusstt ooff tthhee ffoouunnddeerr,, tthhee ssoollee‐‐pprroopprriieettoorr ffiirrmm bbeeccaammee TTRREEVVIISSAANN

ss..rr..ll..,, aanndd iitt rreeiinnffoorrcceedd iinn aa ssiiggnniiffiiccaanntt wwaayy iittss ccoommppeettiittiivvee ppoossiittiioonn iinn tthhee ffiieelldd ooff RRaaiillwwaayy EElleeccttrriicc

TTrraaccttiioonn..

IInn tthhiiss ppeerriioodd tthhee ccoollllaabboorraattiioonn wwiitthh tthhee FFSS SSeeccttiioonn ooff TTrriieessttee aanndd wwiitthh tthhee 22nndd SSppeecciiaall UUnniitt ooff

UUddiinnee ccoonnttiinnuueedd aanndd,, ssiinnccee tthhee eeaarrllyy NNiinneettiieess,, tthhee ccoommppaannyy hhaass bbeegguunn ttoo eexxtteenndd bbeeyyoonndd iittss aarreeaa,,

oobbttaaiinniinngg iimmppoorrttaanntt wwoorrkkss nneeaarrbbyy tthhee SSeeccttiioonnss ooff BBoollooggnnaa,, FFlloorreennccee,, RRoommee aanndd AAnnccoonnaa..

WWee rreemmiinndd,, bbeettwweeeenn tthhee sseevveerraall wwoorrkkss tthhaatt

hhaavvee bbeeeenn ddoonnee iinn tthhiiss ppeerriioodd::

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee bbeelltt ttuunnnneell ffrroomm
TTrriieessttee‐‐BBaarrccoollaa ttoo TTrriieessttee‐‐CCaammppoo MMaarrzziioo..



EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff AArrtteeggnnaa‐‐TTaarrcceennttoo sseeccttiioonn..

1986

1987

1988

DDeevveellooppmmeenntt ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn
ssyysstteemmss iinn VViillllaa VViicceennttiinnaa ssttaattiioonn..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff aa ppaarrtt ooff tthhee rraaiillwwaayy lliinnee,,
GGoorriizziiaa‐‐RReeddiippuugglliiaa sseeccttiioonn..

1989

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee tthhrroouugghh ttrraacckk bbeettwweeeenn
tthhee ssttaattiioonnss ooff GGoorriizziiaa aanndd MMoossssaa..

1990

MMooddiiffiiccaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
iinn tthhee ssttaattiioonnss ooff PPoonntteeddeerraa,, CCaasscciinnaa aanndd
NNaavvaacccchhiioo,, iinn SSaann FFrreeddiiaannoo ssttoopp aanndd iinn

SS..MMiinniiaattoo FF..‐‐ PPiissaa CC..llee sseeccttiioonn..

IInnssttaallllaattiioonn ooff tthhee iissoollaattoorrss wwiitthh aann eennggiinnee
ccoonnttrrooll iinn ssoommee ssttaattiioonnss ooff tthhee TTrriieessttee

sseeccttiioonn..

1991

RReenneewwaall ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinneess,, BBiivviioo SS..VViittaallee‐‐
MMiirraannddoollaa OOzzzzaannoo sseeccttiioonn,, rraaiillwwaayy lliinnee

BBoollooggnnaa‐‐RRiimmiinnii..

AAddaappttaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
iinn tthhee ssttaattiioonnss ooff VViiaarreeggggiioo‐‐PPrraattoo aanndd LLuuccccaa‐‐

PPiissaa sseeccttiioonnss..

Villa Vicentina (UD), 1 986

Laying of cantilevers on three tracks



Venzone (UD), 1 988

Laying of a gateway

1992

1993

1994

1995
EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss oonn tthhee nneeww sseeccoonndd

ttrraacckk,, rraaiillwwaayy lliinnee UUddiinnee‐‐TTaarrvviissiioo..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff tthhee
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss wwiitthh TTrriieessttee

SSeeccttiioonnss ‐‐ ttwwoo‐‐yyeeaarrss ppeerriioodd 11999955‐‐11999966..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee CCaarrnniiaa ssttaattiioonn ,,UUddiinnee‐‐
TTaarrvviissiioo rraaiillwwaayy lliinnee,, aass ppeerr tthhee aarrrraannggeemmeenntt

ooff tthhee ttoowwnn ppllaann..

Carnia (UD), 1 992

Laying of a station gateway

RReenneewwaall ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss iinn
ssoommee sseeccttiioonnss ooff tthhee rraaiillwwaayy lliinnee RRoommee‐‐

FFlloorreennccee bbeettwweeeenn CCaassttiigglliioonn FFiioorreennttiinnoo aanndd
CChhiiuussii..

SSeeccoonndd pphhaassee ooff eelleeccttrriiffiiccaattiioonn ‐‐ PPaaddoovvaa
IInntteerrppoorrttoo..

AAddaappttaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
iinn tthhee ssttaattiioonnss ooff SS..GGiioorrggiioo ddii PPiiaannoo,, SS..EElleennaa

dd’’EEssttee,, BBaattttaagglliiaa TT..,, AAbbaannoo TT.. aanndd TTeerrmmee
EEuuggaanneeee,, rraaiillwwaayy lliinnee BBoollooggnnaa‐‐PPaaddoovvaa..



San Rocco Tunnel (Carnia–Pontebba section), 1 995

Perforation for automatic regulation places

1996

1997

1998

1999

CCoommpplleettee oovveerrhhaauull ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn
ssyysstteemmss ooff tthhee iinntteerrmmooddaall ffrreeiigghhtt cceenntteerr iinn

SSeeggrraattee ((MMiillaannoo))..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn 33KKVV ‐‐ UUddiinnee‐‐PPMM VVaatt sseeccttiioonn..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss –– CChhiiuussii‐‐RRiigguuttiinnoo aanndd
RRiigguuttiinnoo‐‐FFlloorreennccee sseeccttiioonnss..

SSuubbssttiittuuttiioonn ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinnee,, ssuussppeennssiioonn
aanndd iinnssuullaattiioonn ppaarrttss iinncclluuddeedd,, iinn tthhee ttuunnnneell

ooff ““MMoonnttoorrssoo”” ,, rraaiillwwaayy lliinnee RRoommaa‐‐FFoorrmmiiaa..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn wwoorrkkss ffoorr tthhee ccoommpplleettiioonn ooff
tthhee sseeccoonndd ttrraacckk bbeettwweeeenn MMoossssaa aanndd

CCoorrmmoonnss ssttaattiioonnss..

BBuuiillddiinngg ooff ccoonnccrreettee bblloocckkss ffoorr tthhee ppiilleess iinn
PPiinneettoo‐‐SSiillvvii aanndd CCaattttoolliiccaa‐‐PPeessaarroo sseeccttiioonnss,,
aanndd ffrroomm kkmm 113300 ttoo kkmm 113333,, rraaiillwwaayy lliinnee

RRiimmiinnii‐‐TTeerrmmoollii..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss iinn tthhee ttuunnnneellss ooff
SSaabblliiccee,,SSaann GGiioovvaannnnii aanndd AAuurriissiinnaa,, rraaiillwwaayy
lliinnee VVeenneezziiaa‐‐TTrriieessttee;; BBiivviioo SSaann PPoolloo‐‐TTrriieessttee

sseeccttiioonn..

NNeecceessssaarryy eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss iinn PPaaddoovvaa
CC..llee ssttaattiioonn,, aass ppeerr tthhee aarrrraannggeemmeenntt ooff tthhee

ttoowwnn ppllaann..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ‐‐ TTrriieessttee sseeccttiioonn ‐‐

ttwwoo‐‐yyeeaarrss ppeerriioodd 11999999‐‐22000000..

RReenneewwaall ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
CCiiaammppiinnoo//CCaassiilliinnaa,, CCiiaammppiinnoo‐‐CCaappaannnneellllee

sseeccttiioonn ((RRoommaa))..



3. NOWADAYS
(20002014)

TThhee ccoommppaannyy TTrreevviissaann ssrrll eenntteerrss tthhee nneeww

MMiilllleenniiuumm wwiitthh mmoorree aanndd mmoorree iimmppoorrttaanntt

wwoorrkkiinngg eexxppeerriieenncceess,, aanndd,, ffoolllloowwiinngg tthhee

eexxcceelllleenntt rreessuullttss aacchhiieevveedd iinn tthhee pprreevviioouuss

yyeeaarrss,, iitt ccoonnttiinnuueess tthhee iimmpprroovveemmeenntt ooff iittss

rreessoouurrcceess,, aanndd nnoowwaaddaayyss iitt ppllaacceess iittsseellff

bbeettwweeeenn tthhee mmaajjoorr ccoommppaanniieess iinn tthhiiss ffiieelldd..

Treviso - Conegliano, 2000

Contact line renewal

San Rocco Tunnel (Carnia–Pontebba section), 1 995

Perforation for automatic regulation places



EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff CCaasstteellnnuuoovvoo,, MMoonntteebbeelllloo,,
AAllttaavviillllaa aanndd VViicceennzzaa ssttaattiioonnss,, rraaiillwwaayy lliinnee

MMiillaann‐‐VVeenniiccee,, aass ppeerr tthhee aarrrraannggeemmeenntt ooff tthhee
ttoowwnn ppllaann..

2000

2001

2002

SSuubbssttiittuuttiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwiirreess aanndd
rreevviissiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn lliinnee ––

SSoommmmaaccaammppaaggnnaa‐‐BBrreesscciiaa aanndd DDeesseennzzaannoo‐‐
BBrreesscciiaa sseeccttiioonnss..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn lliinnee rreenneewwaall,, TTrreevviissoo‐‐
CCoonneegglliiaannoo sseeccttiioonn,, rraaiillwwaayy lliinnee VVeenniiccee‐‐

UUddiinnee..

2003

SSuubbssttiittuuttiioonn ooff tthhee ddoouubbllee ccoonnttaacctt wwiirree,,
CCoonneegglliiaannoo‐‐SSaacciillee aanndd MMoogglliiaannoo‐‐SSaacciillee

sseeccttiioonnss..

2005

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ‐‐ VVeenniiccee sseeccttiioonn,,

ttwwoo‐‐yyeeaarrss ppeerriioodd 22000033‐‐22000044..

SSeeccoonndd pphhaassee ooff ddeemmoolliittiioonn ooff ppoolleess aanndd ooff
sseeccuurriittyy eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn cciirrccuuiitt,, TTrreevviissoo ‐‐

CCoonneegglliiaannoo sseeccttiioonn..

2006

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemm
‐‐ SSaann PPiieettrroo iinn GGùù ssttaattiioonn..

IInnssttaallllaattiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss iinn
VViiggoonnzzaa ssttaattiioonn,, PPaaddoovvaa‐‐MMeessttrree AACC lliinnee..

CCoonnttaacc lliinnee rreenneewwaall aanndd ffuurrtthheerr eelleeccttrriicc
ttrraaccttiioonn wwoorrkkss iinn UUddiinnee ssttaattiioonn..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss‐‐BBoollooggnnaa sseeccttiioonn,,

ttwwoo yyeeaarrss ppeerriioodd 22000055‐‐22000066..

Treviso - Conegliano, 2000

Contact line renewal

SSiinnccee 22000000 tthhee ffoolllloowwiinngg wwoorrkkss hhaavvee bbeeeenn ddoonnee::



Vigonza, 2005

Connection to the new electrical substation

Vigonza, 2005

Reinforcement concrete blocks



2007

2008

2009

RReenneewwaall ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinneess,, rreeppllaacceemmeenntt ooff
tthhee iinnssuullaattoorrss aanndd ootthheerr iinntteerrvveennttiioonnss iinn tthhee

tteerrrriittoorriiaall uunniitt ooff VVeerroonnaa..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss –– TTrriieessttee sseeccttiioonn,,

ttwwoo‐‐yyeeaarrss ppeerriioodd 22000066‐‐22000077..

RReessttoorraattiioonn ooff rraaiillwwaayy iinnffrraassttrruuccttuurree oonn tthhee
ggaalllleerryy ooff MMoonnttee AAddoonnee oonn tthhee rraaiillwwaayy lliinnee

BBoollooggnnaa ‐‐ FFiirreennzzee..

VVeerriiffiiccaattiioonn aanndd ssaaffeettyy ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinnee iinn
tthhee ggrreeaatt ttuunnnneell ooff tthhee AAppeennnniinneess oonn tthhee

rraaiillwwaayy lliinnee BBoollooggnnaa ‐‐ FFiirreennzzee..

UUppggrraaddiinngg ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
oonn tthhee rraaiillwwaayy lliinnee ooff RRiitttteenn ((BBoozzeenn))

Ritten (Bozen), 2009

Upgrading of the railway line

Ritten (Bozen), 2009

Upgrading of the railway line



2010

2011

2012

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ‐‐ VVeenniiccee SSeeccttiioonn,,

ttwwoo‐‐yyeeaarrss ppeerriioodd 22001122‐‐22001133..

RReeppllaacceemmeenntt ooff tthhee ssuussppeennssiioonnss ooff aallll
ttuunnnneellss oonn tthhee rraaiillwwaayy lliinnee BBoollooggnnaa ‐‐ PPiissttooiiaa..

RReessoollvviinngg iinntteerrffeerreennccee ooff tthhee rraaiillwwaayy
uunnddeerrppaassss oonn tthhee kkmm 111199++994422 ‐‐RRaaiillwwaayy lliinnee
BBoollooggnnaa ‐‐ AAnnccoonnaa,, aass ppaarrtt ooff tthhee wwoorrkk ffoorr

tthhee wwiiddeenniinngg ooff tthhee tthhiirrdd llaannee ooff tthhee
sseeccttiioonn RRiimmiinnii NNoorrdd ‐‐ PPeeddaassoo iinn tthhee AA1144

hhiigghhwwaayy BBoollooggnnaa ‐‐ BBaarrii ‐‐ TTaarraannttoo..

IInnssttaallllaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
aass ppaarrtt ooff tthhee wwoorrkk ffoorr tthhee eexxppaannssiioonn ooff tthhee

rraaiillwwaayy ppaarrkk ooff MMaarrgghheerraa‐‐VVeenniiccee..

IInnssttaallllaattiioonn ooff nneeww ccaabblleess ffoorr ssiiggnnaalliinngg aanndd
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss oonn tthhee rraaiillwwaayy lliinneess

UUddiinnee BB.. SS.. PPoolloo,, UUddiinnee‐‐TTaarrvviissiioo BBoossccoovveerrddee,,
UUddiinnee‐‐SSaacciillee ee GGeemmoonnaa‐‐SSaacciillee..

EExxccaavvaattiioonnss,, ccoonnccrreettee ccaassttiinnggss,, ppoolleess
iinnssttaallllaattiioonn oonn tthhee sseeccttiioonn SSaassssoo MMaarrccoonnii ‐‐
CCaassaalleecccchhiioo GGaarriibbaallddii,, ooff tthhee rraaiillwwaayy lliinnee

BBoollooggnnaa‐‐PPiissttooiiaa..

Venice, 201 2

Expansion of the railway park of Marghera



2013
EExxttrraaoorrddiinnaarryy rreevviieeww ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinnee ooff

tthhee ttrraammwwaayy RRiittttnneerr ‐‐ RRiitttteenn ((BBoozzeenn))..

EElleeccttrriiffiiccaattiioonn ooff tthhee ttrraacckk nn °° 1100 ((ccaatteennaarryy 33
kkVV ‐‐ 2255 kkVV)) aatt tthhee WWoorrkksshhoopp ooff CCyycclliicc
MMaaiinntteennaannccee ((OOMMCC)) EETTRR ooff VViicceennzzaa..

EExxppaannssiioonn ooff tthhee ttrraaiinn ggaarraaggee iinn OObbeerrbboozzeenn
‐‐ RRiitttteenn ((BBoozzeenn))

Vicenza, 201 3

Electrification of the track n ° 1 0 at the Workshop of Cyclic

Maintenance (OMC) ETR



Ritten, 201 3

Expansion of the train garage in Oberbozen



Ritten, 201 3

Train garage in Oberbozen - Management system for safety and disconnection of electric traction lines

2014
RReeppllaacciinngg ppaarrtt ooff tthhee ccoonnttaacctt wwiirree aatt tthhee

TTrraammwwaayy TTrriieessttee ‐‐ OOppiicciinnaa

AAddaappttaattiioonn ooff tthhee ccoonnttaacctt lliinnee aanndd
aassssoocciiaatteedd ppoowweerr lliinneess ttoo tthhee ssttaannddaarrdd ooff

554400 mmmm22 wwiitthh ccaatteennaarryy wwiirree oonn ppllaaiinn ttrraacckk
iinn tthhee ffuullll lliinnee.. RReezzzzaattoo‐‐BBrreesscciiaa sseeccttiioonn ooff

MMiillaannoo‐‐VVeenneezziiaa rraaiillwwaayy lliinnee..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ‐‐ BBaarrii SSeeccttiioonn,, ffoorr aa

ppeerriioodd ooff eeiigghhtteeeenn mmoonntthhss..

AAddaappttaattiioonn ttoo ssttaannddaarrdd ooff ppllaannttss ssttaattiioonnss ooff
MMeeddaa aanndd EErrbbaa.. WWoorrkk ffoorr FFeerrrroovviieennoorrdd

MMiillaannoo..



4. CERTIFICATIONS

SSiinnccee 22000022 TTrreevviissaann SS..rr..ll.. hhaass tthhee

cceerrttiiffiiccaattiioonn ooff iittss QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee

SSyysstteemm aaccccoorrddiinngg ttoo UUNNII EENN IISSOO 99000011..

AAtt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff 22001144,, TTrreevviissaann SS..rr..ll..

hhaass ddeecciiddeedd ttoo aaddoopptt aann IInntteeggrraatteedd

MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ffoorr QQuuaalliittyy,,

EEnnvviirroonnmmeenntt aanndd SSaaffeettyy..

IInn JJuullee 22001144 TTrreevviissaann SS..rr..ll.. hhaass oobbttaaiinneedd

tthhee UUNNII EENN IISSOO 1144000011::22000044

eennvviirroonnmmeennttaall cceerrttiiffiiccaattiioonn..



TThhee CCoommppaannyy TTrreevviissaann ss..rr..ll.. iiss ppaarrtt ooff tthhee

QQuuaalliiffiiccaattiioonn SSyysstteemm,, eessttaabblliisshheedd bbyy ““RRFFII ‐‐

RReettee FFeerrrroovviiaarriiaa IIttaalliiaannaa””,, ffoorr tthhee

ccoommppaanniieess tthhaatt ddeeaall wwiitthh eelleeccttrriicc

ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss aanndd ppoowweerr ssuuppppllyy

wwoorrkkss,, iinn LLTTEE‐‐000022 ccaatteeggoorryy,, aammoouunntt ccllaassss

nn.. 44 ‐‐ wwoorrkkss ttiillll €€ 44,,1133 mmiilllliioonnss,, aanndd LLTTEE‐‐

000044 aammoouunntt ccllaassss nn.. 22 ‐‐ wwoorrkkss ttiillll €€ 11,,0033

mmiilllliioonnss..

FFuurrtthheerrmmoorree iitt iiss ppaarrtt ooff tthhee QQuuaalliiffiiccaattiioonn

SSyysstteemm,, eessttaabblliisshheedd bbyy RR..FF..II..,, ffoorr tthhee

ccoommppaanniieess tthhaatt ddeeaall wwiitthh tthhee rreeaalliizzaattiioonn

ooff rraaiill ssiiggnnaalllliinngg ssyysstteemmss,, iinn LLIISS‐‐000066

ccaatteeggoorryy,, aammoouunntt ccllaassss nn.. 33 ‐‐ wwoorrkkss ttiillll

€€ 11,,3300 mmiilllliioonn..
MMoorreeoovveerr TTrreevviissaann SS..rr..ll.. hhaass aacchhiieevveedd tthhee

iittaalliiaann cceerrttiiffiiccaattiioonn ffoorr tthhee rreeaalliizzaattiioonn ooff

ppuubblliicc wwoorrkkss ((SSOOAA)),, ccaatteeggoorryy OOSS2277,, ccllaassss

VVII –– wwoorrkkss ttiillll €€ 1100,,3333 mmiilllliioonnss..



5. COMPANY

SSTTAAFFFF

TTRREEVVIISSAANN SS..rr..ll.. ooffffeerrss qquuaalliiffiieedd tteecchhnniiccaall ppeerrssoonnnneell,, tteecchhnniiccaall

eexxppeerrttiissee aanndd aa fflleeeett eeqquuiippppeedd ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn,, iinnssttaallllaattiioonn

aanndd mmaaiinntteennaannccee ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ffoorr rraaiillwwaayy..

- 33 wwoorrkkssiittee mmaannaaggeerrss

‐‐ 1199 qquuaalliiffiieedd lliinneessmmaann

‐‐ 33 tteecchhnniiccaall eemmppllooyyeeeess

- 22 tteecchhnniiccaall eemmppllooyyeeeess

aanndd aammoonngg tthheemm

‐‐ 1111 ppoosssseessss cceerrttiiffiiccaattee ooff ccoommppeetteennccyy iissssuueedd bbyy RRFFII SS..pp..AA.. ffoorr

““RRaaiillwwaayy ccoonnssttrruuccttiioonn ssiittee pprrootteeccttiioonn””

‐‐ 55 ppoosssseessss cceerrttiiffiiccaattee ooff ccoommppeetteennccyy iissssuueedd bbyy RRFFII SS..pp..AA.. ffoorr

““GGuuiiddee rraaiill vveehhiicclleess””

CCoouurrsseess hhaavvee bbeeeenn hheelldd ffoorr ffiirree hhaazzaarrddss,, ffiirrsstt aaiidd,, ffaallll pprrootteeccttiioonn

eeqquuiippmmeenntt ffoorr wwoorrkk aatt hheeiigghhtt,, uussee ooff ccrraanneess..

TThhee CCoommppaannyy hhaass iittss hheeaadd ooffffiiccee aanndd ooppeerraattiinngg hheeaaddqquuaarrtteerrss

iinn VViiaa SSaann GGiiaaccoommoo 114433,, PPoorrttooggrruuaarroo ((VVeenniiccee)),, IIttaallyy..

TTRREEVVIISSAANN SS..rr..ll.. iiss aa ddyynnaammiicc aanndd fflleexxiibbllee iinn tteerrmmss ooff ccoossttss aanndd

ddeecciissiioonn‐‐mmaakkiinngg sskkiillllss,, bbuutt aatt tthhee ssaammee ttiimmee hhiigghhllyy qquuaalliiffiieedd

aanndd eeqquuiippppeedd wwiitthh aa eexxtteennssiivvee eexxppeerriieennccee iinn rraaiillwwaayy

eelleeccttrriiffiiccaattiioonn..

TThhee ccoommppaannyy ppeerrffoorrmmss aa ccoonnttiinnuuoouuss rreesseeaarrcchh ffoorr

ooppttiimmiizzaattiioonn ooff iinntteerrvveennttiioonn ttiimmeess aanndd ffoorr mmooddeerrnniizzaattiioonn ooff

tthhee mmaacchhiinneerriieess iinn oorrddeerr ttoo eennssuurree tteecchhnnoollooggiiccaall

iimmpprroovveemmeenntt iinn tteerrmmss ooff ggrreeaatteerr pprroodduuccttiivviittyy,, ssaaffeettyy aanndd

eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn..



FFLLEEEETT

MMaacchhiinneerryy

‐‐ 11 mmoobbiillee ppllaanntt ffoorr ccoonnccrreettee pprroodduuccttiioonn

‐‐ 11 ttrruucckk ffiitttteedd wwiitthh ccrraannee aanndd llooww llooaaddeerr ddeecckk

‐‐ 22 ttrruucckkss ffiitttteedd wwiitthh ccrraannee

‐‐ 22 eexxccaavvaattoorrss

‐‐ 22 mmiinnii eexxccaavvaattoorrss

‐‐ 66 vvaannss

RRaaiill vveehhiicclleess

‐‐ 33 LLooccoommoottiivveess

‐‐ 1100 LLooccoommoottiivveess wwiitthh ccrraannee

‐‐ 55 MMuullttiippuurrppoossee ddrreessiinneess

‐‐ 77 MMoottoorriisseedd llaaddddeerr wwaaggoonnss

‐‐ 11 OOvveerrhheeaadd WWiirriinngg wwaaggoonn

‐‐ 11 WWaaggoonnss ffoorr ttrraannssppoorrttaattiioonn ooff ccooiill

‐‐ 11 SSttrreettcchhiinngg wwaaggoonn

‐‐ 44 CCoonnccrreettee mmiixxeerr wwaaggoonnss

‐‐ 1100 FFllaatt wwaaggoonnss

‐‐ 11 CCoonnccrreettee mmiilllliinngg mmaacchhiinnee





DDEESSIIGGNNIINNGG

TTRREEVVIISSAANN SS..rr..ll.. wwoorrkkss cclloosseellyy wwiitthh tthhee mmaajjoorr ddeessiiggnn ssttuuddiiooss ffoorr

tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss aanndd ffoorr tthhee

ppllaannnniinngg aanndd ccoonnssttrruuccttiioonn ooff rraaiill vveehhiicclleess..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss

- GGEENNEERRAALL SSEERRVVIICCEE && CCOONNSSUULLTTIINNGG SS..rr..ll..

- SSAATTFFEERRRR SS..rr..ll.. ‐‐ EEuurrooppeeaann RRaaiillwwaayy SSeerrvviiccee

- EEMMMMEEPPII EEeennggiinneerriinngg CCoommppaannyy

‐‐ iinngg RROOBBEERRTTOO CCAARROOLLLLOO mmeemmbbeerr ooff tthhee BBooaarrdd ooff EEnnggiinneeeerrss

ooff tthhee PPrroovviinnccee ooff TTrriieessttee ‐‐ ffoorrmmeerr eexxeeccuuttiivvee ooff IITTAALLFFEERRRR SS..pp..AA..

RRaaiill vveehhiicclleess

‐‐ DDEELLTTAA GGAAMMMMAA IINNGGEEGGNNEERRIIAA EEeennggiinneerriinngg CCoommppaannyy




