Informacje o produkcie

Spedycja morska

Spedycja morska - Polska
Kuehne + Nagel to jeden z czołowych dostawców usług spedycji morskiej na świecie. Dzięki współpracy z rzetelnymi i sprawdzonymi
armatorami firma zapewnia serwis o najwyższej jakości. Nasza doświadczona kadra oraz nowoczesne rozwiązania IT - KN Login,
gwarantują przejrzystość procesów logistycznych oraz kontrolę przepływu towarów. Nasza filozofia opiera się na obsłudze ładunków
wewnątrz naszej sieci, abyśmy mogli kontrolować czas przewozu, koszty oraz poprawność informacji.
Ponad 8.000 wykwalifikowanych specjalistów w przeszło 300 biurach spedycji morskiej na świecie pracuje, by sprostać Państwa unikalnym
potrzebom. W Polsce usługi spedycji morskiej świadczymy w trzech biurach: Poznaniu, Gdyni oraz Krakowie.
SERWIS
• Ładunki niepełnokontenerowe (LCL)
• Ładunki pełnokontenerowe (FCL)
• Rozwiązania intermodalne; rail-road
• Rozwiązania sea-air
• Usługi celne
• Dostawy od drzwi do drzwi, od portu do portu
• Ubezpieczenie transportowe

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE SEKTOROM BRANŻOWYM
• Towary wymagające temperatury kontrolowanej,
szybkopsujące się /ponadgabarytowe
• Zaawansowane technologie
• Przemysł
• Motoryzacja
• Handel/FMCG
• Produkty leśne
• Projekty logistyczne

PROSTY SPOSÓB PRZESYŁANIA ZLECEŃ
Kuehne + Nagel zapewnia klientom eksportowym zarówno LCL, jak i FCL dokonywanie zleceń przez Internet.
•
•
•

24 godzinna dostępność;
•
Zamówienia pozostają w systemie jako szablony do ponownego użycia.
Numer referencyjny zlecenia zostanie przesłany drogą mailową •
po dokonaniu zlecenia.

Dane armatora i szczegóły przewozu zostaną potwierdzone
przez Kuehne + Nagel wraz z potwierdzeniem zlecenia.
Instrukcje przewozu mogą być przekazane do Kuehne + Nagel
zaraz po potwierdzeniu zlecenia.

Korzyści
Wysokie standardy obsługi ładunków
Widoczność 24/7 poprzez KN Login - narzędzie dostępne przez
przeglądarkę internetową(dane historyczne oraz przewidywany
plan przewozu, podgląd dokumentów, faktur, list załadunkowych)
Dostępność przestrzeni załadunkowej oraz sprzętu,
na których można polegać

www.kuehne–nagel.pl

 iezawodny proces operacyjny na najwyższym poziomie
N
dzięki obsłudze ładuków we własnych magazynach
Natychmiastowa możliowść zaoferowania rozwiązań

alternatywnych, dzięki elastyczności i bliskiemu partnerstwu
z najlepszymi przewoźnikami
Efektywne rozwiązania intermodalne; morsko-lotnicze

rozwiazania Kuehne + Nagel DLA ŁADUNKÓW WIELKOGABARY TOWYCH
Dzięki współpracy z rzetelnymi podwykonawcami oraz możliwości wykorzystania naszych zasobów magazynowych jesteśmy w stanie
zaoferować korzystne i elastyczne rozwiązania kontrahentom importującym i eksportującym ciężkie oraz nietypowe ładunki

Dostawa autem (FTL)
Paletyzacja oraz magazynowanie towaru
 Przeładunki towaru z naczepy na kontenery, co pozwala na
formowanie cięższych kontenerów niż w transporcie drogowym
Doświadczenie w dopasowywaniu naszych możliwości
do indywidualnych potrzeb klienta
 Współpraca z terminalami, które posiadają dźwigi
o masie udźwigowej nawet do 95 ton
Umowy z przewoźnikami, którzy posiadają specjalny sprzęt
mogący przetransportować ciężkie i niestandardowe ładunki

 ykorzystywanie dźwigów portowych i wózków widłowych,
W
które są dostosowywane do potrzeb klienta (masa udźwigowa
wózka do 10 ton)
Ekspertyza w obsłudze sektorów branżowych, co pozwala na
efektywną implementacje projektów logistyczynych
Gwarancja profesjonalnej obsługi i nadzoru nad
zabezpieczeniem towarów przed wysyłką
Współpraca z wysokiej klasy specjalistami, którzy swoje
doświadczenie wykorzystują w codziennej pracy przy realizacji
niestandardowych zleceń

ROZWIĄZANIA INTERMODALNE
We współpracy z zaufanymi przewoźnikami możemy zaoferować
transport kolejowy typu block train z oraz do terminali portowych
w Polce i w Niemczech. Szczególnie polecamy to rozwiązanie
kontrahentom eksportującym i importującym dużą ilość ciężkich
kontenerów jednorazowo.

Korzyści
B
 ezpośrednie i szybkie połączenia z polskich
i niemieckich portów do terminali w Pruszkowie,
Dąbrowie Górniczej i Wrocławiu
Dowóz kontenerów z terminali do klienta
Regularny harmonogram połączeń między
terminalami
Konkurencyjne stawki

Dostawa kontenera z portu do klienta
Niskie ryzyko uszkodzenia
Możliwość przewozu większej ilości kontenerów
w tym samym czasie
Transport przyjazny środowisku
Kompleksowa obsługa ładunków
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