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Nowa podnośnia statków Niederfinow -
otwarcie planowane na koniec 2022 r.

Olbrzymi kolos w Barnimer Land już teraz się porusza - kilka razy dziennie
gigantyczna winda dla statków śródlądowych pracuje w trybie próbnym.
Nowo wybudowana druga podnośnia statków w Niederfinow pokonuje
różnicę poziomów wynoszącą 36 metrów. Po 13 latach budowy, do trzeciego
kwartału 2022 r. potrwają prace testowe, po czym obiekt zostanie oficjalnie
oddany do użytku. Jest on obsługiwany przez jednego pracownika, którego
stanowisko sterownicze znajduje się prawie 50 metrów nad ziemią.
Podnośnia statków łączy nadbałtycki port w Szczecinie z Berlinem poprzez
Kanał Odra-Hawela. Nowa winda musiała zostać wybudowana, ponieważ



stara z 1934 roku stała się zbyt mała dla nowoczesnych kabotażowców i
kontenerowców. Bezpośrednim sąsiadem nowej jest właśnie ta już wysłużona
podnośnia statków, która w przyszłości nadal będzie stanowić regionalną
atrakcję turystyczną. Każdego roku przybywa tu około 150 000 zwiedzających.
Wielu z gości doświadcza całego procesu przejścia przez śluzę. Rezerwują
bilet na rejs statkiem i wsiadają kilkaset metrów za podnośnią, skąd parowiec
wjeżdża do windy okrętowej, płynie w górę rzeki, a następnie zawraca i
ponownie spływa w dół. Jest to bardzo wyjątkowe przeżycie, które trwa około
1,5 godziny!

Więcej informacji:https://niederfinow.de/schiffshebewerk
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