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Cégünkről

A Trans-Sped magyar tulajdonban 
lévő vállalat, 1990 óta vagyunk jelen 
a logisztikai piacon. Nemzetközi szál-
lítmányozó vállalkozásként kezdtük 
tevékenységünket, az elmúlt évtize-
dekben azonban a logisztika külön-
böző ágait kiszolgáló leányvállalata-
inkkal, országos irodahálózatunkkal 
és divízióinkkal egy közel 900 főt 
foglalkoztató cégcsoporttá fejlőd-
tünk.

A TrAns-sped 
számokbAn

> árbevétel: 26,34 milliárd HUF
> dolgozói létszám: közel 900 fő
> országosan több mint 220.000 m2 

raktár
> teljesített fuvarfeladatok:   

120.000/év
> vámkezelések száma: ~25.000
> gépjárműflotta: 230 saját és 250 

auditált alvállalkozó fuvareszköz
> emelőgépek száma: 200 db
> 600 légi szállítmány, 500 tonnát 

meghaladó árumennyiség
> 1200 komplett konténer és közel 

800 tételnyi, 12.000 tonna összsúly
> évente több mint 3000 TEU tengeri 

és vasúti szállítmány

Az árbeVéTel ipArági 
megoszlásA

A TrAns-sped 
A logiszTikAi piAC 
élmezőnYében

TrAns-sped CsoporT

HAzAi TUlAJdonÚ 
VállAlAT

nemzeTközi VállAlATok/ 
leánYVállAlAT

7,5
MRD

15
MRD

22,5
MRD

30
MRD

37,5
MRD

45
MRD

52,5
MRD

60
MRD



TelepHelYeink

Komplex logisztikai szolgál-
tatásokat nyújtunk az ország 
egész területén: 13 regionális 
központunkkal gondosko-
dunk a megrendelők gyors 
és hatékony kiszolgálásáról, 
legyen szó fuvarozásról, szál-
lítmányozásról, raktározásról, 
vagy akár vámügyintézésről, 
termelési, illetve értéknövelő 
logisztikai tevékenységekről.

TársAdAlmi  
felelősségVállAlás

Cégcsoportunk tevékenysége jelen-
tős hatással van társadalmi és ter-
mészeti környezetére, ennek megfe-
lelően kiemelt figyelemmel követjük 
a társadalmi elvárásokat, aktívan 
hozzájárulva a lokális és globális 
problémák megoldásához, valamint 
folyamatos párbeszédet folytatunk 
a környezetünkben élőkkel és a helyi 
önkormányzatokkal. 

A Trans-Sped Csoport társadalmi fe-
lelősségvállalás programjában köz-
ponti helyet foglal el a közlekedés-
biztonság kérdése. 

Vállalatunk több száz közúti teher-
gépjárműve vesz részt folyamatosan 
a hazai és nemzetközi forgalomban, 
így nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy a közlekedés többi résztve-
vőjével megismertessük a holttér 
veszélyeit. Célkitűzésünk, hogy az 
esetleges baleseti kockázatokat 
csökkentsük és minél szélesebb kör-
ben tájékoztassuk a közönséget.

AEO
engedélyezett

gazdálkodói 
státusz

BISNODE
„A” minősítés

NATO
Beszéllításra

Alkalmas minősítés

DEKRA
ipari gépek és 

berendezések javítása 
és karbantartása

IFS
élelmiszerbiztonsági 
rendszer logisztikai 

tevékenységre

EcoVadis
ezüst fokozatú minősí-

tés CSR területen

TAPA TSR
magas biztonsági 

követelmények alatti 
közúti szállítás

ISO 9001
minőségirányítási 

rendszer

ISO 14001
környezetközpontú 
irányítási rendszer

ISO 45001
munkahelyi 

egészségvédelem 
és biztonság 

irányítási rendszer

minőségbizTosÍTás

A legmagasabb minőségű logisztikai szolgáltatást az alábbi szabványok és engedélyek biztosítják:

szállítmányozási iroda, 
vámiroda

raktárlogisztika, ipari park
e-kereskedelemi logisztika

termelési logisztika,
karbantartás

Székesfehérvár

Tatabánya
Tata, Környe

Kecskemét

Kiskunhalas

Vésztő

Körösladány

Szeghalom
Nagyvárad

DEBRECEN

Nyíregyháza

Tiszaújváros

Miskolc

Nagytarcsa

Budapest

Szenc

ROMÁNIA

UKRAJNA

SZERBIA
HORVÁTORSZÁG

SZLOVÉNIA

AUSZTRIA

SZLOVÁKIA



A Trans-Spednél kiváló minősé-
gű szállítmányozási és fuvaro-
zási szolgáltatást kínálunk saját, 
korszerű flottával és felkészült 

szakembergárdával. A ránk bízott ra-
komány nálunk garantáltan bizton-
ságban van, legyen szó akár belföldi, 
akár külföldi úticélról. Légi, tengeri, 
konténeres vagy vasúti fuvarozási 
igényeket egyaránt képesek vagyunk 
kielégíteni.

TrAns-sped floTTA 
 
Összesen: 480 db
Alvállalkozói járművek: 250 db
(auditált, stratégiai szerződött partnerek)

Saját gépjárműpark: 230 db

> ponyvás: normál, mega, ultralight 
(27 t), papírtekercs szállító

> hűtős: válaszfalas, dupla rakszintes,
>  konténerszállító, csereszekrényes
> tehergépkocsik (3,5-18 t): hűtős, 

ponyvás
Fuvarozó tevékenységünk során mi-
nőségi szolgáltatást nyújtunk meg-
bízóinknak, emellett a környezetet 
legkevésbé terhelő megoldásokra 
törekszünk.
> Euro 6 környezetvédelmi osztályú 

járműflotta
> a gépkocsipark átlagéletkora nem 

haladja meg a 1,5 évet
> a legmagasabb szintű kommuni-

kációs, technológiai és biztonsági 
megoldások

belföldi, nemzeTközi 
közÚTi fUVArozás és 
szállÍTmánYozás

> komplett, rész- és gyűjtőrakomá-
nyok továbbítása

> normál, hűtött és ADR-es áruk szál-
lítása

> gyártósorok JIT kiszolgálása

> online nyomkövető rendszer alkal-
mazása

> szaktanácsadás útvonaltervezésben 
és gépjármű-kiválasztásban

> árubiztosítás, szállítmányozói fele-
lősségbiztosítás, CMR és belföldi 
fuvarozói felelősségbiztosítás

> közvetlen összeköttetési lehetőség 
a megbízó és a Trans-Sped infor-
matikai rendszere között

> veszélyes áruk szállítása veszélyes 
áru szakértő koordinálásával történik

> folyamatosan ellenőrzött alvállal-
kozók

> nemzetközi gyűjtő szállítási tapasz-
talat az északi és keleti piacokon

> gyűjtő szállítási szolgáltatásunk 
kiterjedt partnerhálózattal rendel-
kezik

közúTi SzállíTmányozáS éS fuvarozáS 

rAklApos szállÍTás 
belföldre és  
külföldre

> raklapos áruk szállítására speciali-
zálódott belföldi disztribúciós há-
lózat

> felkészült szakembergárdával és 
auditált alvállalkozókkal

>  standard és express szállítási szol-
gáltatás



légi éS TengerenTúli SzállíTáS

légi szállÍTás rU-
gAlmAsAn, gYorsAn

A légi szállítmányozás a nagy távol-
ságokra lévő kereskedelmi partne-
rek közötti árumozgatás leggyor-
sabb és legmegbízhatóbb módja.   
A magasabb fajlagos szállítási költ-
ségek mellett ugyanis páratlan elő-
nyöket kínál.
A fuvarszervezők a budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az 
1-es Terminál Cargo épületében a 
hét minden napján, a nap 24 órájá-
ban a megbízók rendelkezésére áll-
nak. Az ATLAS Network magyaror-
szági képviselőjeként a Trans-Sped 
Csoport a világ minden jelentős 
tengeri és légikikötőjében rendel-
kezik szerződött partnerirodával. A 
megbízható, kiterjedt és költségha-
tékony szervizháttér bármilyen áru 
célba juttatását lehetővé teszi.

speCiális kezelésT 
igénYlő árUk

Cégünk nagy tapasztalattal rendel-
kezik speciális kezelést igénylő áruk 
légi szállításában is.

>  romlandó áru (PER)

>  veszélyes áru (DGR)

>  értékes áru (VAL)

>  túlméretes áru (BIG)

személYes árUk 
szállÍTásA

Szolgáltatásaink közé tartozik a kevés 
szállítmányozási vállalat palettáján 
található magánholmik szállítása is. 
Hosszabb külföldi útra vagy költö-

Tengeri szállÍTási 
megoldások kölT-
ségHATékonYAn és 
Jól szerVezeTTen

A tengeri szállítmányozás nagy 
volumenű áruk költséghatékony 
szállítási megoldása, amennyi-
ben az áru jellege és a megren-
delői igény megengedi a hosz-
szabb átfutási időt, a 35-40 napos 
szállítást. 
Milyen megoldásokat kínál a 
Trans-Sped a tengeri szállításra?

TelJes konTéner 
rAkománYok (fCl)

Mi a tengeri szállítás előnye a ked-
vező árak mellett? A felrakóhelytől 
az áru érintetlenül jut el a lerakó-
helyig, így nagyobb biztonságban 
vannak a termékek. Sőt az optimá-
lis helykihasználásra is lehetőség 
nyílik, ha a konténerrakodást a fel-
adó végzi.                                                                                                              
Speciális (például hűtős, nyitott) 
konténerre vonatkozó igényeket is 
ki tudunk elégíteni.

gYűJTőkonTéner 
rAkománYok (lCl) 

Kisebb, teljes konténert nem 
igénylő árumennyiség esetén is 
kedvező szállítási díjat biztosítunk 
gyűjtőkonténerrel történő tengeri 
áruszállítási megoldásainkkal.

zésre készülve sokakban felmerül a 
kérdés, hogyan oldható meg a leg-
olcsóbban a személyes tárgyak távoli 
helyekre szállítása. A légitársaságok 
által túlsúlyként felszámolt csoma-
gok ára sokszor drága, szinte meg-
fizethetetlen, így a számos ingóság, 
melyet magunkkal vinnénk, jelentős 
költségekkel terhelné az utazókat. A 
szolgáltatásunk ehhez képest ked-
vezőbb tarifákat kínál és azt is garan-
táljuk, hogy a csomagok biztosan a 
megfelelő helyen lesznek a megfe-
lelő időben.

Air CArgo

Ha kereskedelmi cikkeket nagy távol-
ságon szeretnénk rövid idő alatt moz-
gatni, a légi szállítás az elsődleges 
megoldás.  Az 50 kg-ot meghaladó, 
nagyobb árumennyiségek költség-
hatékony légi szállítására az air cargo 
szolgáltatás biztosítja a legkedve-
zőbb, egyedi megoldásokat. 

sürgős légi 
szállÍTás

A legsürgősebb szállítási igények 
esetén a courier-oknál is gyorsabb 
megoldásokat  kínál a légi szállítmá-
nyozásra specializálódott irodánk. 
Mit jelent ez pontosan? Irodánk képes 
légi úton eljuttatni az árut akár 24 órán 
belül a világ bármelyik országába. 



vámügyinTézéS a jogszabályoknak 
Megfelelően, köRültekintően, gyoRsan

elérHeTő VámügY- 
inTézések TÍpUsAi

kiViTeli és beHozATAli 
VámelJárások

Az EU-n kívüli országokba irányuló 
és az EU-n kívüli országokból érke-
ző szállítások esetén szükség van 
kiviteli vagy behozatali vámeljárások 
lefolytatására.

eseTi VAgY állAndó 
VámügYinTézés

Vámügyintézés eseti vagy állandó 
jelleggel, a megbízó igényei szerint 
normál vagy egyszerűsített eljárás-
ban, akár a megbízó telephelyén is 
történhet.

TelJes körű 
lebonYolÍTás

Az Ön megbízása alapján vállaljuk 
az export, import vámeljáráshoz 
szükséges gyors és szakszerű ad-
minisztráció elkészítését, továbbá a 
vámügyintézés teljes körű és zökke-
nőmentes lefolytatását.

A teljes körű export és import 
vámügynökségi szolgáltatást 
a Trans-Sped Csoport Magyar-
országon több telephelyen is 

végzi. Széles körű engedélyei se-
gítségével biztosítja a megbízók 
árujának zökkenőmentes és gyors 
határátléptetését. Évente közel 
25000 vámkezelést végez.

miérT A TrAns-sped?

A Trans-Sped Csoport évről évre egy-
re nagyobb mennyiségű export-im-
port áruforgalom vámkezelésében 
működik közre. Cégünk a komplex 
logisztikai szolgáltatók körében el-
ismert, vámszakmai tevékenységét 
már három évtizede a legmagasabb 
színvonalon űzi. Rendelkezünk AOE 
-F engedéllyel is, melynek köszön-
hetően a vámügyi szervek megbíz-
ható partnerként kezelnek minket, és 
különleges elbírálásban részesülünk. 

Minőségpolitikánk középpontjában 
ügyfeleink állnak, munkatársaink arra 
törekednek, hogy a vevői igényeket 
maximálisan kielégítsék. Ügyfeleink 
számára gyors, megbízható és zök-
kenőmentes vámügyintézési szol-
gáltatásokat tudunk nyújtani.

RAkTáRoZáS

>  vámraktározás, vámeljárás le-
folytatása

>  adóraktár üzemeltetése

VáMkeZeLÉSek

>  közúti forgalom teljes körű vám-
ügyintézése: 

>  export (helyi kiviteli engedély 
alapján)

>  import vámeljárásban

>  vasúti konténerforgalom teljes 
körű vámügyintézése (BILK, MA-
HART)

>  engedélyezett címzetti és feladói 
jogosultság (T1, T2 okmány indí-
tása TC33 összkezességi enge-
déllyel)

>  TIR Carnet kitöltése és indítása

>  CMR kitöltése

>  Certificate of Origin, EUR1, A.TR 
kitöltése és hitelesítése

egyÉb

>  Brexit információk

>  EORI/VPID-szám igénylése, ügy- 
intézés vállalkozások és magán-
személyek részére

>  kezességvállalás

>  intrastat adatszolgáltatás

>  vámtanácsadás



TranS-SPeD fulfillmenT szolgáltatás

miben Hoz VálTo-
zásT A TrAns-sped 
e-kereskedelmi 
logiszTikAi  

   szolgálTATásA?

A webáruházak számára jelentős 
terhet jelent a logisztikai folyama-
tok kialakítása és hatékony, rentá-
bilis működtetése. Az e-kereske-
delem piaca évről évre látványosan 
növekszik, de a kereskedőknek és 
a forgalmazóknak is gondot okoz-
nak a raktározással, készletezés-
sel járó problémák, a pontatlanul 
összekészített megrendelések, a 
lassú, határidőkből kicsúszó kiszál-

lítások. Havi pár ezer csomag fölött 
profi logisztikai szaktudás nélkül, 
házilag kialakított raktári struktú-
rával, megfelelő eszközök nélküli 
raktárakkal drága, lassú, nem meg-
felelő hatékonyságú lesz a termé-
kek tárolása és a fogyasztókhoz 
eljuttatása. A Trans-Sped olyan 
szolgáltatást kínál a legalább 3000 
csomag/hó forgalmat bonyolító 
vállalkozások számára, amely le-
veszi a logisztika terhét a webáru-
házakról, miközben gyorsabb és 
pontosabb kiszolgálást biztosít, ez-
zel javítva a vevői elégedettséget.

1. ÁRU BEVÉTELEZÉSE  
ÉS ELLENŐRZÉSE 

2. ÁRU TÁROLÁSA 

3. KOMISSIÓZÁS 

4. CÍMKÉZÉS, CSOMAGOLÁS  

5. KISZÁLLÍTÁS INDÍTÁSA 

6. ONLINE KÉSZLETKEZELÉS 
ÖSSZEHANGOLVA  
A WEBSHOP  
ÜZEMELTETŐJÉVEL 

7. RENDELÉSEK  
AUTOMATIKUS FOGADÁSA 
ÉS KEZELÉSE

8. KISZÁLLÍTÁS  
MEGSZERVEZÉSE 

9. RUGALMAS ALKALMAZ-
KODÁS A MEGRENDELŐ 
INFORMATIKAI  
RENDSZERÉHEZ 

10. NyOMON KÖVETHETŐ  
KISZÁLLÍTÁS
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TranS-SPeD zero

az árukat a Trans-Sped saját flot-
tája szállítja ki, zárható, többször 
használatos ládák rendszeresíté-
sével, teljesen csomagolóanyag-
mentesen. 
A vásárlók a megrendelt terméke-
ket egy láda segítségével veszik át 
a futártól, majd miután kipakolták 
azt, a láda visszakerül a rendszer-
be.

A környezetvédelmi szempontok 
mellett költségcsökkentést is biz-
tosítunk a webáruházaknak azál-
tal, hogy nem kell csomagonként 
több száz forintnyi csomagoló és 
térkitöltő anyagot felhasználniuk. A 
Trans-Sped ZERO egy egyedülálló 
megoldás a maga területén, ami 
egyaránt elnyerte a megbízóink és 
az ügyfeleik magas szintű elége-
dettségét.

kölTségHATékonY, 
zöld e-kereskedelmi 
szolgálTATás

>  zárható, mosható, többször 
használatos ládák

> megspórolható az egyszer 
használatos csomagolóanyag 
és térkitöltő költsége

> végfelhasználónak nincs gondja 
a csomagolási hulladékkal

> a csomagolóanyag elhagyá-
sával a folyamatból további 
környezetszennyező tevékeny-
ségek is kiesnek.

A Trans-Sped egyik kiemelt kül-
detése a logisztika hatékonyabbá, 
környezetbarátabbá tétele. Ennek 
keretében 2021 végén elindítot-
tuk ZERO nevű szolgáltatásunkat, 
amely először a nagytarcsai fulfill-
ment központunkból tett lehetővé 
egyszer használatos csomago-
lástól mentes kiszállítást az e-ke-
reskedelemben aktív partnereink 
számára, mára pedig már raktárlo-
gisztikai szolgáltatás nélkül is elér-
hető.
Az egyre bővülő ügyfélkörnek kö-
szönhetően a szolgáltatás kiszol-
gálási területe is egyre jobban nö-
vekszik.

A Trans-Sped ZERO kiszállítás a 
hagyományos megoldásoknál kör-
nyezetbarátabb áruszállítást tesz 
lehetővé. A szolgáltatás keretében 



nagyTarcSai RaktáRlogisztikai központ

A rAkTárCsArnok 
Jellemzői

A nagytarcsai raktár a Trans-Sped 
Csoport legújabb és egyben leg-
modernebb raktára, ami a leg-
speciálisabb tárolási igényeket 
is képes kielégíteni. Az új raktár a 
megbízó igényei szerint további 
csarnokokra is szeparálható, így  
többféle tárolási rendszer is kiala-
kítható abban. 

Tárolás és rAkodás

A raktárban megbízói igénytől 
függően számos tárolási mód ki-
alakítására nyílik lehetőség, le-
gyen szó például normál folyosós, 
szűkfolyosós, polcos, vagy éppen 
tömbös tárolásról. Az adott fel-
adat függvényében elképzelhető 
olyan megoldás is, hogy az anyag-
mozgatási folyamatokat egyéb (pl. 
conveyoros) rendszerek segítsék. 
A raktár hasznos belmagassága 
12 m. A raktár a szűkfolyosós rend-
szer követelményeinek is megfe-
lel, eszerint a padozat a DIN 15185 
szabvány alapján minősített. A tá-
rolási rendszert a megbízó speci-
ális igényeire szabva alakítjuk ki. A 
beérkező áruk fogadására 7-7 db 
dokkolókapuval ellátott kamionbe-
állási lehetőség elérhető.

A Trans-Sped Csoport 1999 óta 
végez raktározási tevékenységet 
több mint 200.000 m2 területen. 
A vállalat folyamatosan alkalmaz-
kodik a változó piaci igényekhez, 
és a kor kihívásainak megfelelő 
technológiai hátteret, valamint 
komplex logisztikai szolgáltatást 
nyújt partnereinek a raktározás 
területén is.

közponTi 
elHelYezkedés

Nagytarcsa Budapest és Pest me-
gye közvetlen határán elhelyez-
kedő település, melyet délről az 
M0-s, keletről az M31-es autópálya 
határol. Az új raktár a Budapest el-
kerülését segítő M0-s körgyűrű 55. 
km-énél, a Nagytarcsa–Rákosliget 
lehajtó lábánál, a nagytarcsai olda-
lon található, attól mindössze 200 
méterre.
A raktár a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtértől 20 km-re, a nagyobb 
vasúti és folyami konténerrakodó 
telephelyek 25 km-es körzetében 
helyezkedik el. Budapest közelsé-
ge rendkívüli lehetőséget bizto-
sít a piaci szereplők részére, hogy 
termékeiket a lehető legrövidebb 
időn belül akár közvetlenül a meg-
rendelőhöz is eljuttathassa a Trans-
Sped fulfillment szolgáltatásának 
igénybevételével. 

VilágÍTás

Tetőfelületi felülvilágítók biztosít-
ják a természetes megvilágítást. A 
mesterséges fényt a raktári tevé-
kenységhez állítottuk be, a mani-
pulációs területek munkáját pedig 
nagyobb fényerősségű LED-es vi-
lágítótestek segítik.

irodAi HáTTér

A raktárhoz kapcsolódik egy 584 
m²-es, kétszintes irodablokk is, 
amely WIFI és optikai hálózattal 
egyaránt lefedett, melynek sebes-
sége bérlői igény szerint alakítható. 

bizTonság

Körülkerített nagytarcsai raktárunk 
24 órás biztonsági szolgálattal,  
beléptető- és megfigyelőrendszer-
rel védett terület.



rakTározáS

rAkTárlogiszTikA 

A Trans-Sped Magyarországon 
220.000 m2-t meghaladó területen 
végez raktározási tevékenységet, 
több mint 200 db targoncával és 
emelőgéppel, fejlett informatikai 
háttérrel, illetve környezetkímélő 
megoldásokkal: legújabb épülete-
inkben és raktárcsarnokainkban a 
zöld energia egyre nagyobb mér-
tékű felhasználásával, hőszivattyús 
rendszerek kiépítésével. Fűtést, il-
letve hűtést igénylő termékek (pl. 
gyógyszerek) raktározását is a leg-
magasabb színvonalon látjuk el.

> 220.000 m2-t meghaladó fedett 
raktárkapacitás 

> fűtést, illetve temperálást igénylő 
termékek tárolása

> raktárcsarnokoban polcos és 
tömbös tárolást igénylő áru táro-
lása

szolgálTATások
> rövid és hosszú távú tárolás

> vonalkódos árukezelés

> igény szerint készlet- és forgalmi 

jelentés küldése

> tárhelyszintű nyilvántartás

> internetes készlethozzáférés

>  különböző vállalatirányítási rend-

szerek kezelése (pl. SAP, BPCS)

 

bizTonság
> készlet- és felelősségbiztosítás

>  őrszolgálat, beléptetőrendszer,
   portaszolgálat

> 24 órás tűz- és betörésriasztó jel-
zőrendszer

érTéknöVelő  
logiszTikA 

A logisztikai folyamatok sztender-
dizálásával a kiszolgálás és így a 
vevők munkafolyamatai egyszerű-
södnek. Ugyanakkor az ügyfelek 
versenyképességét a legtöbb eset-
ben az a hozzáadott plusz jelenti, 
amivel kitűnhetnek versenytársaik 
közül. Ennek megtalálásában, ru-
galmas, cégre szabott kivitelezés-
ében a Trans-Sped nagy gyakorlat-
tal rendelkezik.

pArTnerekre  
szAboTT rAkTározás  

> komplex raktárlogisztikai szol-
gáltatások

> x-docking, átrakás, konszignáci-

ós raktározás

> komissiózás, válogatás, egyedi 
folyamatok menedzselése

> outsourcing tevékenység teljes 
körű támogatása

> csomagolás, címkézés, jelölés

> logisztikai folyamatok átvizsgálá-
sa, tervezése, optimalizálása

> elosztás-előkészítés

> kiszerelés

> konfekcionálás

> egységrakomány-képzés

> visszárukezelés

> minőségellenőrzés

> átcsomagolás, összeszerelés, 
kitting

1. EGyEDI IGÉNyRE  
SZABOTT TÁROLÁS

2. VONALKÓDOS ÁRUKEZELÉS

3. JÁRMŰRE RAKÁS

4. MINŐSÉG ELLENŐRZÉS

5. KISZERELÉS KONFEKCIO-
NÁLÁS ÁTCSOMAGOLÁS

6. KÉSZLET- ÉS FORGALMI  
JELENTÉS KÜLDÉSE,  
TÁRHELySZINTŰ NyILVÁN-
TARTÁS, INTERNETES  
KÉSZLETHOZZÁFÉRÉS

7. LOGISZTIKAI FOLyAMATOK 
ÁTVIZSGÁLÁSA TERVEZÉSE 
OPTIMALIZÁLÁSA

8. ELŐKÉSZÍTÉS, CÍMKÉZÉS

rAkTárbázisAink országszerTe 
rendelkezésre állnAk

1

3

4

5

6

7
8

2



TermeléSi logiSzTika éS  
logiSzTikai Technológia 

logiszTikAi  
TeCHnológiA   

2007 óta a Trans-Sped Csoport lo-
gisztikai technológia üzletága végzi 
a megbízók kiszerelő gépsorainak 
műszaki karbantartását. A szakmai 
csapat villamossági és műszerész 
tevékenységeket is ellát, mérnökök-
kel, műszerészekkel, villanyszere-
lőkkel és gépészekkel szolgálja ki az 
ügyfelek igényeit.
Szakembereink többéves szakmai, 
illetve speciális vegyipari tapaszta-
lattal rendelkeznek a karbantartási 
területen.

Termelési 
logiszTikA 

A termelő vállalatok, árukibocsátók 
üzemeiben előállított különböző 
iparági termékek kiszerelése, cso-
magolása, tárolása, az ehhez kap-
csolódó anyagmozgatás, valamint 
az értékesítési rendelkezések sze-
rinti kiszolgálás  tartozik az üzletág fő 
tevékenységi körébe. A Trans-Sped 
a megbízó követelményrendszerét 
átveszi és a logisztikai folyamatokat 
integrálja a termelésbe.
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eredmények a vevőinknél:

> hatékonyság javulása

> szolgáltatási színvonal emelkedése

> összköltség csökkenése

> 100%-os rendelkezésre állás

> reklamáció csökkenése, selejt és 
hulladék minimalizálása

> az eszközpark szakszerű felügyelete

szolgálTATásAink

> beszállítás a technológiai folyamat 
megfelelő elemeihez

> késztermékek csomagolása és tá-
rolása, egységrakomány-képzés

> közbenső raktározás

> műveletközi szállítás ütemezése, 
telephelyen belüli belső szállítás, 
illetve kiszállítás

> teljes körű karbantartási tevékeny-
ség (gépész, műszerész, villamos)

> a megbízó követelményrendsze-
rének átvételével integráció a ter-
melői folyamatokba

1. TÁROLÁS A TERMÉKNEK 
SILÓPARKBAN

2. KISZERELÉSI / TERMELÉSI 
PROGRAM TERVEZÉSE

3. BESZÁLLÍTÁS A KISZERELŐ 
NAPI TARTÁLyÁBA

4. TERMELÉSI PROGRAM  
ALAPJÁN GÉPBEÁLLÍTÁSOK

5. CSOMAGOLÁS (ZSÁKOLÓ-
GÉP/PALETTÁZÓGÉP/FÓLIÁ-
ZÓGÉP - ZSÁKFELIRATOZÁS, 
PALETTAFELIRATOZÁS)

6. KÉSZTERMÉK ELLENŐRZÉSE

7. KÉSZTERMÉK BETÁROLÁSA A 
RAKTÁRBA

8. KÉSZTERMÉK BEVÉTELEZÉ-
SE A VÁLLALATIRÁNyÍTÁSI 
RENDSZERBE, KÖNyVELÉS

9. VEVŐI RENDELÉS ALAPJÁN 
KISZÁLLÍTÁSA A TERMÉKNEK

10. BEÉRKEZETT KAMIONOK 
RAKODÁSA

11. KÖNyVELÉS, SZÁLLÍTÓLEVÉL 
/ DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE

12. ÁRU KIADÁSA



iPari Parkjaink éS rakTáréPíTéS   

Az ipAri pArkok
szolgálTATásAi

> raktárbérlés

> raktári kiszolgálás megszervezése

> komplex logisztikai szolgáltatás

> egyedi igényekre szabott raktárak 
építése

debreCeni 
logoszTikAi köz-
ponT és ipAri pArk

Debrecen: 33 HA 

A vállalatcsoport legnagyobb ipari 
parkja, a Debreceni Logisztikai Köz-
pont és Ipari Park, amely 33 hektáros 
területen helyezkedik el. A betelepü-
lő vállalatok sikeréhez az egyedi igé-
nyekhez igazodó, korszerű, modern 
raktárak megépítésével járul hozzá a 
Trans-Sped Csoport. A park raktárte-
rülete bővíthető, a meglévő 6 csar-
nok 40.000 m2-es raktárkapacitása 
mellett további 34.000 m2 beépíthe-
tő terület áll a betelepülő vállalatok 
rendelkezésére.

épÍTési leHeTőségek
Az ország Több
ponTJán

A Trans-Sped Csoport az ország több 
pontján rendelkezik még szabadon 
beépíthető kapacitással. A Deb- 
receni Logisztikai Központ és Ipari 
Parkban 6.5 hektár, annak közvetlen 
szomszédságában további 5.6 hek-
tár, a Debreceni Nemzetközi Repülő-
tér közvetlen közelében további 7.5 
hektár beépíthető. Körösladányban 
5.4 hektár, míg az ország nyugati ré-
szén, Székesfehérváron 5 hektár to-
vábbi beépíthető kapacitás elérhető..

A Trans-Sped csoport további fej-
lesztési területtel rendelkezik Nagy-
váradon (Oradea, Románia): 4,45  
hektár méretű terület Bihar település 
kijárata (északi irány) és a bihari tég-
lagyár között helyezkedik el, közvet-
lenül az E671-es út mellett (Nagyvá-
rad - Szatmárnémeti út), kb. 1 km-re 
az autópálya feljárótól (Bors II határ-
átkelőhely), jobb oldalon.

Az ipAri pArk 
Jellemzői

> összközműves: víz-, csatorna-, elektro- 
mos és gázhálózattal ellátott

> teljes egészében körbekerített, be-
léptető- és térfigyelő rendszerrel 
működik

> épületekbe épített tűzjelző rend-
szeren túl létesítményi tűzoltóság

> tömegközlekedéssel könnyen meg- 
közelíthető

> korszerű személygépkocsi és ha-
szongépjármű parkoló

> a Debreceni Repülőtér 5 km-re, az 
autópálya 10 km-re, iparvágányi 
kapcsolattal

debreCeni 
logiszTikAi közponT 
és ipAri pArk

A
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D

BEJÁRAT / ENTRANCE
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IRODA/OFFICE

40 000 m2 raktár 
és 30 000 m2 beépíthető terület
a Debreceni Logisztikai
Központ és Ipari Parkban

rAkTárépÍTés

A Trans-Sped nemzetközi és ha-
zai nagyvállalatok sorával dolgozik 
együtt hosszú távon, sokszor úgy, 
hogy egy teljes gyártóegység műkö-
dését támogatja megbízható komp-
lex logisztikai és műszaki megoldá-
saival. A hatékonyságra mi sem jobb 
bizonyíték annál, mint hogy egyre 
több raktárat építünk, méghozzá 
legtöbbször speciális és egyedi ügy-
féligényekre szabva.



ParTnereink

AUTóipAr

közponTi elHelYezkedés, 
komplex logiszTikAi 
szolgálTATások

Miért Magyarország?
Magyarország fekvése ideális, Európa 
központjában helyezkedik el, így köz-
úton gyorsan elérhetőek mind a nyu-
gat-európai, mind a kelet-európai, bal-
káni sőt a nyugat-ázsiai desztinációk is. 
A Trans-Sped esetében az elhelyez-

A Trans-Sped az egyik legnagyobb 
magyar magántulajdonú logisztikai 
szolgáltatóként kiváló közép-euró-
pai logisztikai bázis a kereskedő és 
gyártó vállalatok számára, így a leg-
kedvezőbb feltételekkel képes mű-
ködtetni az ellátási láncokat.

kedésből származó előny a profesz-
szionális és hatékony logisztikai ki-
szolgálással párosul, hiszen az egyre 
szélesebbé váló ügyfélkört magas 
minőségű szolgáltatásokkal és ügy-
féligényekre szabott megoldásokkal 
támogatja a vállalat.

gYógYszeripAr

e-kereskedelem

VegYipAr

élelmiszeripAr



web: www.trans-sped.hu
e-mail: info@trans-sped.hu  |  ajanlat@trans-sped.hu telefon: +36 52 510 120

bővebb információért látogass el a honlapunkra!


