
ŠĶIDRO KRAVU
LOĢISTIKA 20' ISO

TANK-KONTEINEROS



SIA “ Eiropas Tranzīts” sadarbībā ar starptautisko operatoru
NewPort Tank Containers, piedāvā multimodālus šķidro un
ķīmisko kravu pārvadājumus tank-konteineros.                                 .
Sadarbībā ar mūsu principālu mēs nodrošinām pārvadājumus
caur  Baltijas valstu ostām, Centrālo un Ziemeļeiropu, ASV,
Dienvidameriku, Tuvajiem Austrumiem, ĶTR un pārvadājumus
pa  NVS valstīm  pa dzelzceļu un ar autotransportu.                         .



Šķidro kravu pārvadāšanas priekšrocības
tank-konteineros

* Izturīga un droša konstrukcija aizsargā no mehāniskiem
   bojājumiem
* Samazina izdevumus, pārvadājot ar diviem vai vairākiem
   transporta veidiem
* Piegādes apjomu minimizācija - nav nepieciešams izmantot

3   auto vai dzelzceļa cisternu, ja Jums jāpārvadā tikai 24-26 m
* Pārvadājumu izmaksas  samazinājums par produkcijas litru,
   salīdzinot ar pārvadājumiem 200 l mucās, IBC konteineros
   un fleksicisternās (nevar pārvadāt bīstamas kravas)
Šobrīd konteiner-cisternas ir pats drošākais ķīmiski bīstamo
produktu pārvadāšanas veids



NewPort Tank Containers - starptautiskais tank-konteineru
operators: 

* Kompānija dibināta 1995.gadā
* Aprīkojums  šķidrās ķīmijas, pārtikas  un gāzes produktu
   pārvadājumiem
* Globāls NPTC biroju un aģentu tīkls
* Loģistikas  ķēdes risinājums “no durvīm līdz durvīm”
* Vairāk nekā 300 darbinieku
* Aprīkojuma pieejamība pasaules stratēģiskajās ostās.

Aprīkojums:

Ķīmisko produktu pārvadājumi
* 20'ISO  T11 tipa tank-konteineri 
* Ietilpība 24 000-26 000 litri
* Maksimālais darba spiediens 4,00 bāri
* 316 L markas nerūsējošā tērauda katls 
* Tvaika uzsildes pārvalks  10 kv.m
* Konteineru vidējais vecums - 4,5 gadi
* Vairāk kā 17 200 vienību, ikgadējais parka programmas
   palielinājums

Pārtikas produktu pārvadājumi
* Speciāls parks, ko izmanto tikai pārtikas produktu
   pārvadāšanai
* Aprīkojumu veido vairāk kā 1000 vienību
* Ietilpība 26 000 litru ar 12,6 kv.m lielu apsildes laukumu
* Speciāli apmācīts komerciālais un operāciju personāls
* Pārvadājumi  tiek veikti šādos  virzienos:
   EMEA (Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika)
   Dienvidamerika 
   Ziemeļamerika 
   Āzija 

Speciālais aprīkojums:

* T50 konteineru parks sašķidrināto gāzu pārvadāšanai
* Konteineri ar speciāliem iekšējiem aizsargpārklājumiem
   pret tiešu kontaktu ar agresīviem ķīmiskiem produktiem
* Citi cisternu tipi: ar viļņu slāpētājiem (baffled tanks)
   – T12, T14, T20



SIA ”Eiropas Tranzīts” dibināts 2000. gadā. Mūsu dibinātāji  un
darbinieki ir speciālisti ar darba pieredzi kuģniecībā,
autotransporta uzņēmumos un Latvijas dzelzceļa nodaļās.
Mēs piedāvājam nogādāt jūsu kravu pa ūdensceļiem un pa
sauszemi ar dažādiem transporta veidiem.                                            .
Mēs nodrošinām tranzīta muitas noformēšanu.                                   .
Elastīga tarifu politika, virzība uz ilgtermiņa un savstarpēji
izdevīgu sadarbību, darbinieku profesionālisms un individuāla
pieeja katram klientam ir kompānijas darbības pamatprincips. 
Mūsu zināšanas, pieredze un starptautisks partneru tīkls (tai
skaitā apakšaģenti Centrālāzijā) garantē  augstvērtīgu uzdevumu
izpildes līmeni.                                                                                                 .
Sīkāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs varat  izlasīt
mūsu interneta vietnē.                                                                                  .



ООО "Eiropas Tranzīts"
Kr. Valdemāra 118-401, Rīga

LV-1013, LATVIJA

T: +371 67397025
F: +371 67397026

e-pasts:
ac@eiropas-tranzits.lv
ey@eiropas-tranzits.lv

www.eiropas-tranzits.lv
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