Transporturi
internaționale
Transporturi şi expediții internaționale de mărfuri

Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul expedițiilor internaționale şi al
transportului rutier de mărfuri, echipa Transgor Logistik construieşte şi
consolidează zi de zi relații de parteneriat durabile, creând un mediu de afaceri
bazat pe încredere, etică şi profesionalism.
Soluțiile de transport pe care le oferim sunt întotdeauna pe specificul de nevoi
ale clientului. Acestea au ajuns să cuprindă atât planificarea şi desfăşurarea
transporturilor cu mijloace proprii şi/sau subcontractate, cât şi manipularea,
depozitarea şi redistribuirea mărfurilor în tranzit, prin intermediul propriei
platforme logistice din Tomeşti, Iaşi, cât și din birourile de expediții din ClujNapoca si București.

www.transgor.com/servicii/transport/

Transport intern,
Depozitare & Logistică
Cu un pas mai aproape de clienții noştri
Avem o experiență de peste 20 ani în servicii de transport, expediții rutiere
interne şi internaționale, distribuție națională, depozitare, transbordare,
manipulare şi picking, transport aerian şi maritim. Suntem partenerul ideal atât
pentru afaceri mici cât şi pentru cele mari, prin adaptabilitatea echipei cât şi
scalabilitatea serviciilor pe care le oferim.
Căutați spațiu de depozitare temporar?
Aveți mărfuri în tranzit ce trebuiesc depozitate pentru o perioadă de timp şi nu
ştiți unde şi cum s-o faceți? Transgor Logistik este soluția. Vă oferim cele
mai bune servicii de logistică, depozitare, manipulare la costurile corecte
pentru afacerea Dumneavoastră.

www.transgor.com/servicii/transport/

Transgor Logistik oferă clienților săi soluții de logistică şi transport rutier
sigure şi personalizate pentru diferite tipuri de mărfuri în regim de grupaj
(LTL), complet (FTL) sau exclusivitate, atât intern cât şi internațional.

Începând cu luna mai 2016 Transgor Logistik prin depozitul propriu construit
la cele mai înalte standarde europene, având o capacitate de 1000 Ep vă
oferă servicii de înaltă calitate de depozitare / manipulare / sortare / picking,
la cele mai înalte standarde, prin profesionalismul personalului şi
instrumentele de lucru de ultimă generație.

Servicii depozitare
 Capacitate 1000 euro paleți
 Manipulare și pick & pack
 Sortare și etichetare
 Cross-docking

www.transgor.com/servicii/transport/

Transgor Logistik oferă o paletă largă de servicii de transport rutier
internaționale, efectuate în mod particular între România, Ungaria şi/sau
Rep. Moldova şi cele mai importante țări din Vestul şi Centrul Europei:
Efectuăm
transporturi şi
expediții rutiere
regulate, pentru
companii foarte
importante cum sunt:
BOSCH, DELPHI,
GENERAL MOTORS,
FIAT, YAZAKI,
VALEO, HUF,
CONTINENTAL,
MICHELIN, TRW,
FUJIKURA,
şi nu numai.

Serviciile noastre de transport de bază includ:
 FTL / LTL / grupaj de mărfuri generale şi mărfuri ADR;
 Mărfuri urgente şi express;
 Produse alimentare, frigorifice;
 Mărfuri agabaritice.
Flota noastră include diferite tipuri de vehicule complet echipate cu centuri
de siguranță şi bare de aluminiu, XL cod, colțuri şi covoraşe antiderapante:






Semiremorcă cu prelată (trailer şi tautliner);
Camioane ADR de diferite tipuri;
Camioane frigorifice şi termo (cu temperatură controlată şi registru de aer);
Camioane Mega cu înălțime 3m;
Camioane speciale, pentru transporturi excepționale şi agabaritice.
Evolutia cifrei de afaceri
2013

5.787.109,65 €

2014

5.823.753,76 €

2015

6.198.069,86 €

2016

6.794.345,90 €

2017

8.254.306,96 €

www.transgor.com/servicii/transport/

Air & Ocean
Freight Forwarding
Transport cargo oriunde în lume
Air Freight
 Oferim soluții inovatoare cu acces global
 Servicii door to door și door to airport
 Formalități vamale
 Charter rent
 Curier on board (COB)

Ocean Freight
 Expedieri Full Container Load (FCL)
 Expedieri Less-than Container Load (LCL)
 Transport rutier
 Transporturi agabaritice

www.transgor.com/servicii/transport/

Proiecte speciale
Transport mărfuri supradimensionate și agabaritice
Departamentul Cargo Projects specializat în transporturi de mărfuri
supradimensionate și agabaritice, poate crea soluții unice atât rutier, feroviar, aerian
și maritim, sau combinându-le, pentru a depăși așteptările clienților noștri.
Proiecte speciale
 Consultanță, proiectare și managementul proiectului
 Planificare detaliată a manipulărilor la încărcare, transport, descărcare și
asigurarea mărfurilor
 Echipamente performante, potrivite pentru transport și manipulare
 Autocamioane și platforme heavy-duty și macarale heavy-lift cu capacitate de
până la 500To și 150m înălțime
 Escorta auto și permise de transport
 Rapoarte, status transport.

www.transgor.com/servicii/transport/

Transgor Logistik membru afiliat rețelei Pall-Ex Romania vă oferă un serviciu de
distribuție mărfuri paletizate expres în întreaga țară, la cel mai înalt nivel şi la un
cost avantajos.
Cu operare zilnică în întreaga țară, Transgor Logistik / Pall-Ex furnizează o gamă
largă de servicii ce pot fi adaptate nevoilor companiei dumneavoastră.
Operațiunile logistice ale rețelei sunt coordonate în România de la Hub-ul de
sortare localizat central, în Sibiu şi mai nou de Hub-ul din Bucureşti, de unde
mărfurile sunt redirecționate către destinațiile finale.

pallex@transgor.com
+40 736 369 471
www.transgor.com / servicii / transport-express /

Certificări și
Contact
Suntem cerificați ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 by TUV Rheinland.
Membri International Federation of Freight Forwarders FIATA.
Operator Economic Autorizat (AEO).
Asigurare CMR cu acoperire de până la 1.500.000 euro.

Cu respect,
TRANSGOR LOGISTIK SRL
Stupinelor 41, 707515, Tomești, Iași România
Telefon: +4 0332 146 986
Fax:
+4 0332 146 988
E-mail: info@transgor.com

www.transgor.com

