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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 ffii rrmm iinn tthhee ffiieelldd ooff eelleeccttrriicc

ssyysstteemmss..

SSiinnccee 11996666 ii tt hhaass mmaaiinn llyy aaddddrreesssseedd ii ttss

aaccttiivvii ttyy ttoo iinndduussttrriiaa ll eelleeccttrriiccaa ll ssyysstteemmss

wwoorrkkss aanndd,, oonn bbeehhaall ff ooff FFeerrrroovviiee ddeell lloo SSttaattoo

aanndd ii tt hhaass ttooookk ii ttss ffii rrsstt sstteeppss iinn tthhee ffiieelldd ooff

rraa ii llwwaayy ll iinneess’’ eelleeccttrrii ffiiccaattiioonn..

Portogruaro (VE), 1 967

Installation of a control board

TThheerreeffoorree tthhee ccoommppaannyy hhaass ddeevveellooppppeedd ii ttss

rreessoouurrcceess,, iimmpprroovviinngg wwoorrkkeerrss,, mmaacchhiinneerryy

aanndd eeqquuiippmmeennttss;; tthhee cclleeaarrllyy eevviiddeenntt

iimmpprroovveemmeenntt ooff ii ttss llooggiissttiicc ppllaattffoorrmm hhaass

aa ll lloowweedd tthhee aacchhiieevveemmeenntt ooff sseevveerraa ll wwoorrkkss

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

tthhee ssaammee ttiimmee,, aa ggrroowwiinngg eexxppeerriieennccee iinn

tthh iiss ffiieelldd..

Trieste-Campo Marzio, 1 976

Electrification



EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff TTrriieessttee CCaammppoo MMaarrzziioo --
AAqquuii ll iinn iiaa sseeccttiioonn..

1975

1977

1979

RReeaaccttiivvaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriiccaa ll ttrraaccttiioonn ll iinnee
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..

1982
RReeaall iizzaattiioonn ooff tthhee rreemmoottee ccoonnttrrooll oonn tthhee
ttrraaccttiioonn iissoollaattoorrss iinn ssoommee ssttaattiioonnss ooff tthhee

UUddiinnee -- TTaarrvviissiioo rraa ii llwwaayy ll iinnee..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff tthhee pprreell iimmiinnaarryy ddeevviiaattiioonn
ooff tthhee tthhrroouugghh ttrraacckkss iinn CCeerrvviiggnnaannoo ssttaattiioonn..

1985

Trieste, 1 980

Electrification of the belt tunnel

2. THE DEVELOPMENT

(1986 - 1999)

II nn 11998866,, tthhaannkkss ttoo tthhee pprrooppeell ll iinngg tthhrruusstt ooff tthhee ffoouunnddeerr,, tthhee ssoollee--pprroopprriieettoorr ffii rrmm bbeeccaammee TTRREEVVIISSAANN

ss..rr.. ll .. ,, aanndd ii tt rreeiinnffoorrcceedd iinn aa ssiiggnniiffiiccaanntt wwaayy ii ttss ccoommppeettii ttiivvee ppoossii ttiioonn iinn tthhee ffiieelldd ooff RRaaii llwwaayy EElleeccttrriicc

TTrraaccttiioonn..

II nn tthh iiss ppeerriioodd tthhee ccooll ll aabboorraattiioonn wwiitthh tthhee FFSS SSeeccttiioonn ooff TTrriieessttee aanndd wwiitthh tthhee 22nndd SSppeecciiaa ll UUnnii tt ooff

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

oobbttaa iinn iinngg iimmppoorrttaanntt wwoorrkkss nneeaarrbbyy tthhee SSeeccttiioonnss ooff BBoollooggnnaa,, FFlloorreennccee,, RRoommee aanndd AAnnccoonnaa..

WWee rreemmiinndd,, bbeettwweeeenn tthhee sseevveerraa ll wwoorrkkss tthhaatt

hhaavvee bbeeeenn ddoonnee iinn tthh iiss ppeerriioodd::

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff tthhee bbeell tt ttuunnnneell ffrroomm
TTrriieessttee--BBaarrccoollaa ttoo TTrriieessttee--CCaammppoo MMaarrzziioo..



EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff AArrtteeggnnaa--TTaarrcceennttoo sseeccttiioonn..

1986

1987

1988

DDeevveellooppmmeenntt ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn
ssyysstteemmss iinn VVii ll ll aa VViicceennttiinnaa ssttaattiioonn..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff aa ppaarrtt ooff tthhee rraa ii llwwaayy ll iinnee,,
GGoorriizziiaa--RReeddiippuuggll iiaa sseeccttiioonn..

1989

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn 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..MMiinn iiaattoo FF..-- PPiissaa CC..ll ee sseeccttiioonn..

II nnssttaa ll ll aattiioonn ooff tthhee iissoollaattoorrss wwiitthh aann eennggiinnee
ccoonnttrrooll iinn ssoommee ssttaattiioonnss ooff tthhee TTrriieessttee

sseeccttiioonn..

1991

RReenneewwaall ooff tthhee ccoonnttaacctt ll iinneess,, BBiivviioo SS..VVii ttaa llee--
MMiirraannddoollaa OOzzzzaannoo sseeccttiioonn,, rraa ii llwwaayy ll iinnee

BBoollooggnnaa--RRiimmiinn ii ..

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,, rraa ii llwwaayy ll iinnee UUddiinnee--TTaarrvviissiioo..

AAggrreeeemmeenntt ooff oorrddiinnaarryy mmaaiinntteennaannccee ooff tthhee
eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss wwiitthh TTrriieessttee
SSeeccttiioonnss -- ttwwoo--yyeeaarrss ppeerriioodd 11999955--11999966..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff tthhee CCaarrnn iiaa ssttaattiioonn ,,UUddiinnee--
TTaarrvviissiioo rraa ii llwwaayy ll iinnee,, 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 rraa ii llwwaayy ll iinnee RRoommee--

FFlloorreennccee bbeettwweeeenn CCaassttiigg ll iioonn FFiioorreennttiinnoo aanndd
CChhiiuussii ..

SSeeccoonndd pphhaassee ooff eelleeccttrrii ffiiccaattiioonn -- PPaaddoovvaa
IInntteerrppoorrttoo..

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

dd ’’EEssttee,, BBaattttaaggll iiaa TT..,, AAbbaannoo TT.. aanndd TTeerrmmee
EEuuggaanneeee,, rraa ii llwwaayy ll iinnee 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 ((MMii ll aannoo)) ..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn 33KKVV -- UUddiinnee--PPMM VVaatt sseeccttiioonn..

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

SSuubbssttii ttuuttiioonn ooff tthhee ccoonnttaacctt ll iinnee,, ssuussppeennssiioonn
aanndd iinnssuu ll aattiioonn ppaarrttss iinncclluuddeedd,, iinn tthhee ttuunnnneell
ooff ““MMoonnttoorrssoo”” ,, rraa ii llwwaayy ll iinnee RRoommaa--FFoorrmmiiaa ..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn wwoorrkkss ffoorr tthhee ccoommpplleettiioonn ooff
tthhee sseeccoonndd ttrraacckk bbeettwweeeenn MMoossssaa aanndd

CCoorrmmoonnss ssttaattiioonnss..

BBuuii lldd iinngg ooff ccoonnccrreettee bblloocckkss ffoorr tthhee ppii ll eess iinn
PPiinneettoo--SSii ll vvii aanndd CCaattttooll iiccaa--PPeessaarroo sseeccttiioonnss,,
aanndd ffrroomm kkmm 113300 ttoo kkmm 113333,, rraa ii llwwaayy ll iinnee

RRiimmiinn ii --TTeerrmmooll ii ..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss iinn tthhee ttuunnnneell ss ooff
SSaabbll iiccee,,SSaann GGiioovvaannnnii aanndd AAuurriissiinnaa,, rraa ii llwwaayy
ll iinnee VVeenneezziiaa--TTrriieessttee;; BBiivviioo SSaann PPoolloo--TTrriieessttee

sseeccttiioonn..

NNeecceessssaarryy eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwoorrkkss iinn PPaaddoovvaa
CC..ll ee 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//CCaassii ll iinnaa,, CCiiaammppiinnoo--CCaappaannnneell ll ee

sseeccttiioonn ((RRoommaa)) ..



3. NOWADAYS

(2000-2014)

TThhee ccoommppaannyy TTrreevviissaann ssrrll eenntteerrss tthhee nneeww

MMii ll ll eenniiuumm wwiitthh mmoorree aanndd mmoorree iimmppoorrttaanntt

wwoorrkkiinngg eexxppeerriieenncceess,, aanndd,, ffooll lloowwiinngg tthhee

eexxcceell ll eenntt rreessuu ll ttss aacchhiieevveedd iinn tthhee pprreevviioouuss

yyeeaarrss,, ii tt ccoonnttiinnuueess tthhee iimmpprroovveemmeenntt ooff ii ttss

rreessoouurrcceess,, aanndd nnoowwaaddaayyss ii tt ppllaacceess ii ttsseell ff

bbeettwweeeenn tthhee mmaajjoorr ccoommppaanniieess iinn tthh iiss ffiieelldd..

Treviso - Conegliano, 2000

Contact line renewal

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

Perforation for automatic regulation places



EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff CCaasstteellnnuuoovvoo,, MMoonntteebbeell lloo,,
AAll ttaavvii ll ll aa aanndd VViicceennzzaa ssttaattiioonnss,, rraa ii llwwaayy ll iinnee

MMii ll aann--VVeenniiccee,, aass ppeerr tthhee aarrrraannggeemmeenntt ooff tthhee
ttoowwnn ppllaann ..

2000

2001

2002

SSuubbssttii ttuuttiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn wwiirreess aanndd
rreevviissiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ll iinnee ––

SSoommmmaaccaammppaaggnnaa--BBrreesscciiaa aanndd DDeesseennzzaannoo--
BBrreesscciiaa sseeccttiioonnss..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ll iinnee rreenneewwaall ,, TTrreevviissoo--
CCoonneeggll iiaannoo sseeccttiioonn,, rraa ii llwwaayy ll iinnee VVeenniiccee--

UUddiinnee..

2003

SSuubbssttii ttuuttiioonn ooff tthhee ddoouubbllee ccoonnttaacctt wwiirree,,
CCoonneeggll iiaannoo--SSaaccii ll ee aanndd MMooggll iiaannoo--SSaaccii ll ee

sseeccttiioonnss..

2005

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

ttwwoo--yyeeaarrss ppeerriioodd 22000033--22000044..

SSeeccoonndd pphhaassee ooff ddeemmooll ii ttiioonn ooff ppoolleess aanndd ooff
sseeccuurrii ttyy eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ccii rrccuuii tt,, TTrreevviissoo --

CCoonneeggll iiaannoo sseeccttiioonn..

2006

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemm
-- SSaann PPiieettrroo iinn GGùù ssttaattiioonn..

II nnssttaa ll ll aattiioonn ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss iinn
VViiggoonnzzaa ssttaattiioonn,, PPaaddoovvaa--MMeessttrree AACC ll iinnee..

CCoonnttaacc ll iinnee 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 ffooll lloowwiinngg wwoorrkkss hhaavvee bbeeeenn ddoonnee::



Vigonza, 2005

Connection to the new electrical substation

Vigonza, 2005

Reinforcement concrete blocks



2007

2008

2009

RReenneewwaall ooff tthhee ccoonnttaacctt ll iinneess,, rreeppllaacceemmeenntt ooff
tthhee iinnssuu ll aattoorrss aanndd ootthheerr iinntteerrvveennttiioonnss iinn tthhee

tteerrrrii ttoorriiaa ll uunnii tt ooff VVeerroonnaa..

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

ttwwoo--yyeeaarrss ppeerriioodd 22000066--22000077..

RReessttoorraattiioonn ooff rraa ii llwwaayy iinnffrraassttrruuccttuurree oonn tthhee
ggaall ll eerryy ooff MMoonnttee AAddoonnee oonn tthhee rraa ii llwwaayy ll iinnee

BBoollooggnnaa -- FFii rreennzzee..

VVeerrii ffiiccaattiioonn aanndd ssaaffeettyy ooff tthhee ccoonnttaacctt ll iinnee iinn
tthhee ggrreeaatt ttuunnnneell ooff tthhee AAppeennnniinneess oonn tthhee

rraa ii llwwaayy ll iinnee BBoollooggnnaa -- FFii rreennzzee..

UUppggrraaddiinngg ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
oonn tthhee rraa ii llwwaayy ll iinnee ooff RRii tttteenn ((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 aa ll ll
ttuunnnneell ss oonn tthhee rraa ii llwwaayy ll iinnee BBoollooggnnaa -- PPiissttooiiaa ..

RReessoollvviinngg iinntteerrffeerreennccee ooff tthhee rraa ii llwwaayy
uunnddeerrppaassss oonn tthhee kkmm 111199++994422 --RRaaii llwwaayy ll iinnee
BBoollooggnnaa -- AAnnccoonnaa,, aass ppaarrtt ooff tthhee wwoorrkk ffoorr

tthhee wwiiddeenniinngg ooff tthhee tthh ii rrdd ll aannee ooff tthhee
sseeccttiioonn RRiimmiinn ii NNoorrdd -- PPeeddaassoo iinn tthhee AA1144

hhiigghhwwaayy BBoollooggnnaa -- BBaarrii -- TTaarraannttoo..

II nnssttaa ll ll aattiioonn ooff tthhee eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss
aass ppaarrtt ooff tthhee wwoorrkk ffoorr tthhee eexxppaannssiioonn ooff tthhee

rraa ii llwwaayy ppaarrkk ooff MMaarrgghheerraa--VVeenniiccee..

II nnssttaa ll ll aattiioonn ooff nneeww ccaabblleess ffoorr ssiiggnnaall iinngg aanndd
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss oonn tthhee rraa ii llwwaayy ll iinneess

UUddiinnee BB.. SS.. PPoolloo,, UUddiinnee--TTaarrvviissiioo BBoossccoovveerrddee,,
UUddiinnee--SSaaccii ll ee ee GGeemmoonnaa--SSaaccii ll ee..

EExxccaavvaattiioonnss,, ccoonnccrreettee ccaassttiinnggss,, ppoolleess
iinnssttaa ll ll aattiioonn oonn tthhee sseeccttiioonn SSaassssoo MMaarrccoonnii --
CCaassaa lleecccchhiioo GGaarriibbaalldd ii ,, ooff tthhee rraa ii llwwaayy ll iinnee

BBoollooggnnaa--PPiissttooiiaa ..

Venice, 201 2

Expansion of the railway park of Marghera



2013
EExxttrraaoorrddiinnaarryy rreevviieeww ooff tthhee ccoonnttaacctt ll iinnee ooff

tthhee ttrraammwwaayy RRii ttttnneerr -- RRii tttteenn ((BBoozzeenn)) ..

EElleeccttrrii ffiiccaattiioonn ooff tthhee ttrraacckk nn °° 11 00 ((ccaatteennaarryy 33
kkVV -- 2255 kkVV)) aatt tthhee WWoorrkksshhoopp ooff CCyyccll iicc
MMaaiinntteennaannccee ((OOMMCC)) EETTRR ooff VViicceennzzaa..

EExxppaannssiioonn ooff tthhee ttrraa iinn ggaarraaggee iinn OObbeerrbboozzeenn
-- RRii tttteenn ((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 ll iinnee aanndd
aassssoocciiaatteedd ppoowweerr ll iinneess ttoo tthhee ssttaannddaarrdd ooff
554400 mmmm22 wwiitthh ccaatteennaarryy wwiirree oonn ppllaa iinn ttrraacckk
iinn tthhee ffuu ll ll ll iinnee.. RReezzzzaattoo--BBrreesscciiaa sseeccttiioonn ooff

MMii ll aannoo--VVeenneezziiaa rraa ii llwwaayy ll iinnee..

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

MMii ll aannoo..

AAggrreeeemmeenntt ooff mmaaiinntteennaannccee ooff eelleeccttrriicc
ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss,, pprriimmaarryy ddiissttrriibbuuttiioonn,,

ssuubbssttaattiioonnss aanndd ssiiggnnaall iinngg -- VVeenneezziiaa SSeeccttiioonn,,
dduurriinngg tthhee yyeeaarrss 22001155--22001177

2015



4. CERTIFICATIONS

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

cceerrttii ffiiccaattiioonn ooff ii ttss QQuuaall ii ttyy 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 QQuuaall ii ttyy,,

EEnnvvii rroonnmmeenntt aanndd SSaaffeettyy..

II nn JJuu llee 22001144 TTrreevviissaann SS..rr.. ll .. hhaass oobbttaa iinneedd

tthhee UUNNII EENN IISSOO 1144000011 ::22000044

eennvvii rroonnmmeennttaa ll cceerrttii ffiiccaattiioonn..



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

QQuuaall ii ffiiccaattiioonn SSyysstteemm,, eessttaabbll ii sshheedd bbyy ““RRFFII --

RReettee FFeerrrroovviiaarriiaa II ttaa ll iiaannaa””,, ffoorr tthhee

ccoommppaanniieess tthhaatt ddeeaall wwiitthh eelleeccttrriicc

ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss aanndd ppoowweerr ssuuppppllyy

wwoorrkkss,, iinn LLTTEE--000022 ccaatteeggoorryy,, aammoouunntt ccll aassss

nn .. 44 -- wwoorrkkss ttii ll ll €€ 44,,1133 mmii ll ll iioonnss,, LLTTEE--000033

ccaatteeggoorryy,, aammoouunntt ccll aassss nn .. 11 -- wwoorrkkss ttii ll ll €€

00,,5522 mmii ll ll iioonnss aanndd LLTTEE--000044 aammoouunntt ccll aassss

nn .. 22 -- wwoorrkkss ttii ll ll €€ 11 ,,0033 mmii ll ll iioonnss..

FFuurrtthheerrmmoorree ii tt ii ss ppaarrtt ooff tthhee QQuuaall ii ffiiccaattiioonn

SSyysstteemm,, eessttaabbll ii sshheedd bbyy RR..FF.. II .. ,, ffoorr tthhee

ccoommppaanniieess tthhaatt ddeeaall wwiitthh tthhee rreeaall iizzaattiioonn

ooff rraa ii ll ssiiggnnaall ll iinngg ssyysstteemmss,, iinn LLIISS--000066

ccaatteeggoorryy,, aammoouunntt ccll aassss nn .. 33 -- wwoorrkkss ttii ll ll

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

ii ttaa ll iiaann cceerrttii ffiiccaattiioonn ffoorr tthhee rreeaall iizzaattiioonn ooff

ppuubbll iicc wwoorrkkss ((SSOOAA)) ,, ccaatteeggoorryy OOSS2277,, ccll aassss

VVII –– wwoorrkkss ttii ll ll €€ 11 00,,3333 mmii ll ll iioonnss..



5. COMPANY

SSTTAAFFFF

TTRREEVVIISSAANN SS..rr.. ll .. ooffffeerrss qquuaall ii ffiieedd tteecchhnniiccaa ll ppeerrssoonnnneell ,, tteecchhnniiccaa ll

eexxppeerrttiissee aanndd aa fflleeeett eeqquuiippppeedd ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn,, iinnssttaa ll ll aattiioonn

aanndd mmaaiinntteennaannccee ooff eelleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss ffoorr rraa ii llwwaayy..

- 33 wwoorrkkssii ttee mmaannaaggeerrss

-- 1199 qquuaall ii ffiieedd ll iinneessmmaann

-- 33 tteecchhnniiccaa ll eemmppllooyyeeeess

- 22 tteecchhnniiccaa ll eemmppllooyyeeeess

aanndd aammoonngg tthheemm

-- 1111 ppoosssseessss cceerrttii ffiiccaattee ooff ccoommppeetteennccyy iissssuueedd bbyy RRFFII SS..pp..AA.. ffoorr

““RRaaii llwwaayy ccoonnssttrruuccttiioonn ssii ttee pprrootteeccttiioonn””

-- 55 ppoosssseessss cceerrttii ffiiccaattee ooff ccoommppeetteennccyy iissssuueedd bbyy RRFFII SS..pp..AA.. ffoorr

““GGuuiiddee rraa ii ll vveehhiicclleess””

CCoouurrsseess hhaavvee bbeeeenn hheelldd ffoorr ffii rree hhaazzaarrddss,, ffii rrsstt aa iidd,, ffaa ll ll pprrootteeccttiioonn

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

TThhee CCoommppaannyy hhaass ii ttss hheeaadd ooffffiiccee aanndd ooppeerraattiinngg hheeaaddqquuaarrtteerrss

iinn VViiaa SSaann GGiiaaccoommoo 114433,, PPoorrttooggrruuaarroo ((VVeenniiccee)) ,, II ttaa llyy..

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

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg sskkii ll ll ss,, bbuutt aatt tthhee ssaammee ttiimmee hhiigghh llyy qquuaall ii ffiieedd

aanndd eeqquuiippppeedd wwiitthh aa eexxtteennssiivvee eexxppeerriieennccee iinn rraa ii llwwaayy

eelleeccttrrii ffiiccaattiioonn..

TThhee ccoommppaannyy ppeerrffoorrmmss aa ccoonnttiinnuuoouuss rreesseeaarrcchh ffoorr

ooppttiimmiizzaattiioonn ooff iinntteerrvveennttiioonn ttiimmeess aanndd ffoorr mmooddeerrnn iizzaattiioonn ooff

tthhee mmaacchhiinneerriieess iinn oorrddeerr ttoo eennssuurree tteecchhnnoollooggiiccaa ll

iimmpprroovveemmeenntt iinn tteerrmmss ooff ggrreeaatteerr pprroodduuccttiivvii ttyy,, ssaaffeettyy aanndd

eennvvii rroonnmmeennttaa ll pprrootteeccttiioonn..



FFLLEEEETT

MMaacchhiinneerryy

-- 11 mmoobbii ll ee ppllaanntt ffoorr ccoonnccrreettee pprroodduuccttiioonn

-- 11 ttrruucckk ffii tttteedd wwiitthh ccrraannee aanndd llooww llooaaddeerr ddeecckk

-- 22 ttrruucckkss ffii tttteedd wwiitthh ccrraannee

-- 22 eexxccaavvaattoorrss

-- 22 mmiinn ii eexxccaavvaattoorrss

-- 66 vvaannss

RRaaii ll vveehhiicclleess

-- 33 LLooccoommoottiivveess

-- 11 00 LLooccoommoottiivveess wwiitthh ccrraannee

-- 55 MMuull ttiippuurrppoossee ddrreessiinneess

-- 77 MMoottoorriisseedd llaaddddeerr wwaaggoonnss

-- 11 OOvveerrhheeaadd WWiirriinngg wwaaggoonn

-- 11 WWaaggoonnss ffoorr ttrraannssppoorrttaattiioonn ooff ccooii ll

-- 11 SSttrreettcchhiinngg wwaaggoonn

-- 44 CCoonnccrreettee mmiixxeerr wwaaggoonnss

-- 11 00 FFll aatt wwaaggoonnss

-- 11 CCoonnccrreettee mmii ll ll iinngg 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 rraa ii ll vveehhiicclleess..

EElleeccttrriicc ttrraaccttiioonn ssyysstteemmss

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

- SSAATTFFEERRRR SS..rr.. ll .. -- EEuurrooppeeaann RRaaii llwwaayy 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..

RRaaii ll vveehhiicclleess

-- DDEELLTTAA GGAAMMMMAA IINNGGEEGGNNEERRIIAA EEeennggiinneerriinngg CCoommppaannyy


