


Inżynieria mechaniczna i 
motoryzacja

Metalurgia
i obróbka metali

Przemysł chemiczny, lekki, 
spożywczy 

Rolnictwo
i ogrodnictwo 

Obróbka drewna i przemysł 
drzewny

Produkcja materiałów 
budowlanych 

Przemysł
celulozowo-papierniczy

Przemysł elektroniczny i 
elektrotechniczny 

korzystne rozwiązania dla przemysłu 



RU

lokalizacja biur



dlaczego klienci
wybierają nas? 

Import i eksport ładunków:
џ przewóz ładunków drobnicowych, kompletnych;
џ transport multimodalny i kontenerowy.

Obsługa ładunków w terminalach i w 
magazynach:
џ magazyny konsolidacyjne w Polsce, we Włoszech,
w Niemczech;
џ obsługa ładunków na terminalu w Małaszewiczach.

Zespół profesjonalistów:
џ eksperci pracujący zgodnie ze standardami FIATA;
џ specjaliści ze znajomością języków obcych.

Gwarancja jakości:
џ limit odpowiedzialności spedytora 750 000 USD;
џ monitoring przewozów 24/7;
џ system zarządzania jakością ISO 9000:2015.



Wewnątrzeuropejskie
przewozy drogowe

Geograa przewozów:
џ z krajów UE do Polski
џ z Polski do krajów UE
џ w UE, jeśli trasa przebiega przez Polskę

Główne kraje UE: Indyk, Austria, Belgia, Bułgaria, 
Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, 
Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Francja, 
Czechy, Szwajcaria i Szwecja.

Rodzaje przewozów: 
џ  przewozy ładunków kompletnych
џ  przewozy drobnicowe

Nasze atuty:
џ magazyn konsolidacyjny;
џ rozwinieta siec przewoznikow-partnerow;
џ organizacja transportu w ciągu 3 godzin po 

potwierdzeniu zamówienia.



Przewozy drogowe
ładunków kompletnych  

Jesteśmy ekspertami z przewozów 
międzynarodowych wszystkich rodzajów ładunków: 

џ Ładunki standardowe;
џ Ładunki niebezpieczne;
џ Ładunki wymagające przewozu przy 

temperaturze;
џ Ładunki o wysokiej wartości.

 
Geograa dostaw obejmuje Europę Środkową, 
Zachodnią i Wschodnią, kraje Azji Środkowej 
(Kazachstan, Uzbekistan), Mongolię, Chiny i inne 
kraje.. .



џ odbiór ładunków w Europie od nadawców „w 
dniu dostawy”;

џ bezpieczne przechowywanie w magazynie 
konsolidacyjnym w Polsce (Pruszków), Włochy i 
Niemcy;

џ bezpieczna obsługa ładunków;

џ sporządzenie dokumentów w Europie, a także 
kontrola sporządzonych dokumentów przed 
opuszczeniem UE;

џ terminowa dostawa ładunku do ostatecznego 
odbiorcy.

Sprawdzeni dostawcy i magazyny pozwalają
nam organizować się dla naszych klientów:  

Transport drogowy
ładunków
drobnicowych  



FCL LCL

џ przewozy kontenerowe pociągami ekspresowymi
    z Chin do Europy
џ odbiór z magazynu nadawcy w Chinach;
џ odprawa eksportowa ładunku, w tym uzyskanie 

licencji eksportowej;
џ przewozy drogowe ze stacji przyjazdu pociągu do 

odbiorcy ładunku.

Główne usługi kolejowe dla dostaw LCL z Chin:

Polska
Chengdu, Xian, Taiyuan - Warsawa (14-16 dni)
Taiyuan - Warsaw (18-20 dni)
Niemcy
Xian, Zhengzhou - Hamburg, Monachium (16-18 dni)
Zhengzhou - Duisburg (20 dni)
Francja
Zhengzhou - Paris, Lyon (22 dni)

Transport z Chin
do Europy

Belgia, Holandia
Zhengzhou  - Liege (16-18 dni)
Chengdu - Rotterdam (18-20 dni)
Włochy
Zhengzhou - Mediolan (22 dni)
Czechy 
Zhengzhou - Praga (22 dni)



Transport
kombinowany

Organizujemy transport kombinowany ładunków ciężkich i ponadgabarytowych według 
schematu „samochód + kolej” według taryfów importowo-eksportowych z obsługą 
terminalową w Małaszewiczach (Polska). 
Trasa główna: z Europy do Kazachstanu, Uzbekistanu, Mongolii i z powrotem. 



PL- 02235, Warsaw,
Rownolegla 2
info@belts-spedycja.pl
tel.: +48 502 834 758
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