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O Firmie
Maxlogistics rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku, jednak możemy się wykazać blisko
18 letnim doświadczeniem w branży logistycznej.
Zajmujemy się przemieszczaniem ładunków transportem: drogowym, morskim, kolejowym
i lotniczym.

W ofercie posiadamy też usługi magazynowe, ubezpieczenia, obsługę celną oraz doradztwo,
a nawet możliwość zbudowania i prowadzenia dla Państwa całego łańcucha dostaw zgodnie
z Waszymi wymogami.
W oparciu o doświadczenie naszych pracowników, gwarantujemy profesjonalny serwis oraz
pewność realizacji zleceń. Proponujemy optymalne rozwiązania w dziedzinie logistyki w oparciu
o indywidualne potrzeby naszych klientów. Działanie naszej firmy nastawione jest na szczególną
dbałość o klienta.
Jesteśmy w stanie zapewnić stabilność, bezpieczeństwo oraz wysoki standard realizowanych przez nas usług. Cenimy partnerstwo i harmonijną współpracę. Uważnie słuchamy naszych Klientów po to, by każde zadanie realizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami, bez względu na to, czy w grę wchodzą proste przewozy, czy złożone projekty.
Jest to dla Państwa duży komfort: jeden operator, który zorganizuje całość obsługi, począwszy
od importu, przez odprawy i magazynowanie, aż do dystrybucji krajowej.
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Spedycja lądowa
W naszej firmie istnieje rozwinięty dział transportu lądowego. Dysponujemy różnorodnym taborem
drogowym:
• pojazdy do przewozu ładunków o małym tonażu,
• standardowe naczepy pod plandeką,
• chłodnie,
• naczepy typu Coilmulde (do transportu blachy w kręgach),
• zestawy do ładunków przestrzennych,
• specjalistyczne naczepy do transportu ładunków nadgabarytowych.

Różnorodność taboru pozwala nam wywiązać się z każdego powierzonego nam zadania, zarówno w relacjach eksportowych jak i importowych. Dostawy ładunków drobnicowych realizujemy z wykorzystaniem magazynów logistycznych lub na bazie doładunków,
w zależności od wymaganego czasu dostawy towaru. Podejmujemy się zarówno transportu pojedynczych ładunków, jak również obsługi kontraktów w systemie „just in time”. Pomożemy zaprojektować system dostaw tak, aby wszystko przebiegało płynnie i zgodnie z oczekiwaniami klienta. W ruchu poza Unią Europejską wykorzystujemy dokumenty T lub TIR.
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Spedycja lądowa
Zakres usług:
• transport ładunków drobnicowych i całopojazdowych;
• linie drobnicowe do Turcji, Białorusi, Litwy;
• monitoring ładunków;
• 24 h serwis odbiorczo - dostawczy;
• otwieranie i zamykanie dokumentów tranzytowych;
• doradztwo w zakresie transportu i dokumentacji.
• organizacja odpraw celnych
Realizując nasze cele i zapewniając wysoką jakość świadczonych usług, tworzymy przedsiębiorstwo nowocześnie zarządzane, cieszące się
opinią solidnego i niezawodnego partnera, wykorzystujące w codziennej pracy zaawansowane narzędzia oraz technologie. Powierzone nam
towary traktujemy z największą starannością,
a wykupione polisy ubezpieczeniowe zabezpieczają nas przed wszelkimi zdarzeniami losowymi,
zarówno w czasie transportu jak i w magazynie.
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Spedycja morska
Transport morski umożliwia przemieszczanie ładunków przy uwzględnieniu położeń geograficznych, jednak z pominięciem problemów z przekraczaniem wielu granic. Tą gałąź transportu charakteryzuje dłuższy czas dostawy, powiązany ze stosunkowo niskimi kosztami jednostkowymi.
Zajmujemy się transportem morskim kontenerów w relacjach eksportowych jak i importowych.
Dzięki agentom działającym na rzecz naszej firmy, jesteśmy w stanie przenieść ładunek
z i do większości portów morskich na świecie. Podejmujemy się organizacji transportu
multimodalnego,dzięki temu jesteśmy w stanie zorganizować transport w systemie „door to door”,
przewożąc ładunek od drzwi nadawcy do drzwi odbiorcy.

Zakres usług:
• Ładunki całokontenerowe FCL (Full Container Load);
• Ładunki drobnicowe LCL (Less than Container Load);
• Konsolidacja przesyłek od wielu dostawców w jednym kontenerze;
• Kompleksowa obsługa dostaw w systemie „door-to-door”;
• Obsługa celna w eksporcie i imporcie;
• Załatwienie wszelkich formalności w porcie, związanych ze zwolnieniem przesyłki;
• Dystrybucja w Kraju i Europie
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Spedycja lotnicza
Transport lotniczy przeznaczony do przesyłania różnego rodzaju towarów, jednak ograniczonych
wagowo i wymiarowo. Charakteryzuje się szybkim czasem dostawy oraz pozwala na pominięcie
problemów z przekraczaniem wielu granic.
W transporcie lotniczym działamy w oparciu o agentów oraz linie lotnicze pracujące na rzecz
naszej firmy. Prowadzimy serwis lotniczy dla pojedynczych przesyłek paczkowych ważących
kilka lub kilkanaście kilogramów, ale też zajmiemy się przesyłką ważącą kilka ton, spełniając
szczególne wymagania naszych klientów.

Zakres usług:
• Odbiór przesyłki od nadawcy;
• Dostawa na lotnisko;
• Odprawa celna w kraju wysyłki;
• Fracht lotniczy;
• Odprawa celna w kraju dostawy;
• Dostawa do odbiorcy.
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Nadgabaryty
Oferujemy profesjonalną obsługę ładunków nienormatywnych czyli nadgabarytowych.
Zlecenia realizowane są przez doświadczony zespół specjalistów, we współpracy z naszymi
partnerami, co gwarantuje rzetelną i sprawną realizację.
Ten specyficzny rodzaj transportu wymaga indywidualnych rozwiązań. Tylko prawidłowe
przygotowanie i realizacja transportu, umożliwia osiągnięcie sukcesu, jakim jest bezpieczne
i terminowe dostarczenie ładunku. Niemalże każda większa inwestycja powiązana jest
z koniecznością przemieszczania urządzeń i innych elementów o gabarytach przekraczających
wymiary standardowych naczep czy kontenerów. W takim przypadku niezbędne są odpowiednie
zezwolenia transportowe, uzgodnienia z osobami zarządzającymi terenami, po których ma
przebiegać transport oraz dodatkowe ubezpieczenie ładunku.
Zarówno transport pojedynczego ładunku nadgabarytowego, jak i kompleksowa obsługa dostaw
inwestycyjnych, to wyzwania organizacyjne, których obsługi podejmie się Maxlogistics.
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Usługi magazynowe
Notując dynamiczny wzrost liczby klientów, a w związku z tym stale zwiększającą się liczbę ładunków
zlecanych nam do obsługi, podjęliśmy decyzję o korzystaniu z magazynów logistycznych.
Przyjęty do obsługi magazynowej towar, na zlecenie klienta kompletujemy zgodnie
z zamówieniem, paletyzujemy, foliujemy i według dokładnych wytycznych, możemy również
dystrybuować towar do finalnych odbiorców.
Dysponujemy możliwością korzystania magazynów logistycznych w Mszczonowie, Gdyni,
Pruszkowie, Lublinie i Krakowie. W razie potrzeby jesteśmy w stanie dopasować miejsce
magazynowania według potrzeb.

Zakres usług:
• Cross docking - przeładunek i skompletowanie ładunków od kilku dostawców według dokładnych zleceń w taki sposób, aby odpowiedni asortyment trafił do wskazanego odbiorcy. Ogranicza
to istotnie koszty magazynowania, towar przebywa w magazynie tylko w czasie dzielenia.
• Etykietowanie;
• Konfekcjonowanie;
• Co-packing - pakowanie na zlecenie;
• Foliowanie;
• Paletyzowanie;
• Dystrybucja;
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Lokalizacja
Lokalizacje naszych współpracujących baz logistycznych nie zostały wybrane przypadkowo.
Nasze biuro główne usytuowane jest w Żółwinie (okolice Warszawy), a magazyny znajdują się
w Mszczonowie Pruszkowie, Gdyni, Krakowie Na terenie magazynu w Pruszkowie znajduje się odnoga torów, więc jest możliwość bezpośredniego załadunku i rozładunku kolejowego.

Nasze placówki znajdują się pomiędzy głównymi arteriami dróg. Dzięki temu możemy bez ograniczeń
transportować powierzone nam ładunki w każdą stronę świata, a zawsze będzie to po drodze do nas.
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Informacje końcowe
Jeżeli przedstawiona Państwu oferta nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, a uznacie Państwo ją
za interesującą, celowym byłyby zorganizowanie spotkania, podczas którego będziemy w stanie
odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i rozwiązać ewentualne wątpliwości. W celu kontaktu
w stopce podany jest nasz adres i numery kontaktowe.

Zapraszamy do współpracy!

Max Logistics Centrala
JAN DZIERZBICKI
mob.: +48 606 956 100
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