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TRANSPORT & SPEDYCJA KRAJOWA I
MIĘDZYNARODOWA

W imieniu firmy transportowej ML TRANS zwracam się do Państwa z
ofertą transportową na terenie całej Unii Europejskiej.
Współpracując z naszą firmą zapewniają sobie Państwo gwarancję i 100%
satysfakcję. Oferujemy kompleksową obsługę transportową zorientowana na
potrzeby Klienta. Transport wykonujemy w oparciu o własny tabor. Bazujemy
wyłącznie na doświadczonych kierowcach i rzetelnych przewoźnikach. Jesteśmy
nowoczesną i dynamicznie rozwijająca się organizacją transportową wyrosłą z
grona tradycyjnych firm transportowych.
Profil naszej działalności jest skoncentrowany na segmencie transportu i
logistyki. Cechy jakie nas wyróżniają to przede wszystkim wysoka jakość usług
oparta na bezpieczeństwie, elastyczności i szybkości powierzonych nam zadań a
także co najważniejsze, rzetelna i szybka informacja o statusie dostawy. O każdej
porze są Państwo w stanie skontaktować się z naszymi pracownikami, uzyskać
odpowiedzi na pytania i otrzymać niezbędną pomoc. Naszym celem jest
zapewnienie Państwu najbardziej odpowiedzialnego rozwiązania na wysokim
poziomie.
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W skład Naszej Floty wchodzą pojazdy do 3,5t. (bez tachografu) które
umożliwiają poruszanie się bez ograniczeń oraz jazdę w weekendy i dni
świąteczne na terenie całej Europy. Pojazdy są wyposażone w system GPS w
celu monitorowania wykonywanego zlecenia 24/7 jak i śledzenie pozycji
pojazdów co podnosi znacznie bezpieczeństwo świadczonych usług.
Dysponujemy szerokim taborem samochodowym typu bus 8-12 euro palet o
wymiarze: długość 4,9 m. szerokość 2,45 m. i wysokość 2,7 m. Samochody typu
kontener, sztywna zabudowa, plandeka, chłodnia, samochody z windami
załadowczymi. Posiadamy również pojazdy 24 paletowe, długość 9,8 m
szerokość 2,45 m i wysokości 2,7 m. Nasze pojazdy przystosowane są do
przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
Jako jedni z nielicznych zapewniamy wolumen danego ładunku
prowadzony od początku do końca przez tego samego logistyka.
Różnorodność oraz specyfikacje naszej floty pozwala na wykonywanie
rozmaitych i skomplikowanych zadań. Posiadamy własna bazę pojazdów
wykonującą usługi transportowe, a także współpracujemy ze sprawdzonymi
przewoźnikami, co pozwala nam zaoferować rozwiązania do praktycznie
każdego zamówienia transportowego od 1 kg do 27000 kg na terenie Polski oraz
Europy.
Nawiązując współpracę z nasza firmą otrzymują Państwo pewność, że
powierzony towar dotrze bezpiecznie i terminowo do miejsca przeznaczenia.
Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!!
Mamy certyfikat ISO 28000: 2007.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy ‒ odpowiemy na każde
zapytanie.
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