Usługi transportowe
i logistyczne

Firma M&R Logistics

Wszystkie usługi
w jednym miejscu

Ciężko pracujemy
na pozycję lidera

Firma M&R Logistics działa na rynku od 1996 roku i specjalizuje się
w świadczeniu usług transportowych zarówno w kraju jak i za
granicą. Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu spedycji,
organizacji procesów transportowych oraz zagadnień logistycznych
co sprawia, że jesteśmy firmą o ugruntowanej i stabilnej pozycji na
rynku usług TSL.

Od początku działalności systematycznie pracujemy na pozycję
lidera, otwartego na zmiany dokonujące się na rynku. Naszym
celem jest budowa długofalowych, trwałych i opartych na
wzajemnym zaufaniu relacji z klientami. Bogate doświadczenie,
znakomita kadra pracownicza oraz wykorzystywanie najnowszych
rozwiązań, pozwalają nam podejmować strategiczne decyzje,
dzięki którym stale utrzymujemy najwyższą jakość usług.
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Dynamika zatrudnienia w latach 2015-2019
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Dynamczny rozwój
kluczem do sukcesu
Wzrost zapotrzebowania na usługi transportowo-logistyczne
oraz potrzeba stałego podnoszenia ich jakości daje nam
możliwość stałego i zrównoważonego rozwoju. Z roku na rok
nasz zespół zasijalą kolejni specjaliści, którzy pełni pasji i
zaangażowania pozwalają nam oferować najwyższy poziom
obsługi.
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Transport

Obszerna flota
gotowa do działania
Dzięki szerokiej gamie pojazdów jesteśmy w stanie
przewieźć niemal kazdy rodzaj ładunku. W skład naszej
floty wchodzi kilkadziesiąt własnych pojazdów o
całkowitej ładowności od 3,5T (43 cbm) do 24T (120 cbm)
Do dyspozycji naszych klientów oddajemy:

naczapy standard (+ADR)
naczepy mega (+ADR)
firany z rozsuwanym dachem
zestawy objętościowe 120 cbm
Cała nasza flota jest corocznie odświeżana, dzięki czemu
spełniamy aktualne i rygorystyczne normy emisji spalin a
nasi kierowcy pracują w bardzo przyjaznych warunkach.
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Transport

Jesteśmy przygotowani
na każdą sytuację
Każdy, nawet najwyższej klasy pojazd użytkowy może ulec
awarii w najmniej oczekiwanym miejscu i czasie. My jednak
jesteśmy doskonale przygotowani na taką ewentualność.
Posiadamy nowoczesny pojazd serwisowy, dzięki któremu
możemy w ekspresowym tempie reagować na wszelkie
awarie podczas przewozu ładunku i minimalizując ryzyko
opóźnienia dostawy.
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Transport

Większe bezpieczeństwo
dzięki monitoringowi
Wszystkie samochody są wyposażone w system
nawigacji GPS co umożliwia nam ciągły i bezpośredni
monitoring realizacji transportu oraz zapewnienie
większego bezpieczeństwa przewożonego ładunku.
Dzięki temu, możecie mieć Państwo pewność, że
Wasz ładunek zostanie dostarczony na miejsce
szybko i sprawnie, a w przypadku wystąpienia
niespodziewanych sytuacji, pozwala nam podjąć
szybkie działanie zmierzające do minimalizacji ryzyka
opóźnienia transportu.
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Transport

Główne kierunki
działania
Głównym profilem działalności M&R Logistics jest transport
kołowy oraz spedycja na terenie Unii Europejskiej. Obsługujemy
większość kierunków tego rejonu jednak zdecydowana większość
usług realizowana jest na terenie Niemiec, Holandii, Francjii, Belgii,
Szwajcarii, Austrii, Danii oraz Włoch.
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Transport

Transport kabotażowy
na terenie niemiec
Dzięki doskonałej znajomości rynku niemieckiego, możemy
z powodzeniem oferować usługi na tym terytorium. Na chwilę
obecną ponad 70% naszych usług realizujemy właśnie na tym
terytorium. Posiadmy pełną infrastrukturę pozwalającą nam w pełni
profesjonalnie wykonywać usługi transportowe, dystybucyjne oraz
logistyczne.
Szczegółowo opracowana strategia działania zakłada, ze nasze
pojazdy nigdy nie zjeżdzają do bazy transportowej w Polsce.
Relokacja pojadów odbywa się w trybie ciągłym a kierowcy są
przemieszczani w miejsce aktualnego postoju pojazdów co
przekłada się na możliwość nieprzerwanej pracy floty i skrócenie
czasu dostawy do niezbędnego minimum.
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Dystrybucja
na terenie Niemiec
4
Dzięki szerokiej ofercie pojazdów możemy z
powodzeniem oferować usługi dystrybucji na
tertytorium Niemiec. Posiadmy pełne spektrum
pojazdów o różnych kubaturach i ładownościach
dlatego też jesteśmy w stanie przyjmować niemal
każdy typ zlecenia, od ładunków całopojazdowych po
drobnicowe.
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Posiadamy szereg pojazdów o DMC nieprzekracającej
3,5T wyposażonym m.in. w windy hydraluiczne
dlatego jesteśmy w stanie z powodzniem realizować
usługi dystrybucji nawet w trudnodostępne miejsca
takie jak centra miast czy osiedlowe sklepiki.
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Logistyka

Powierz usługi
w dobre ręce
Aby skutecznie konkurować na rynku trzeba
umiejętnie planować, realizować i kontrolować
przepływ surowców, materiałów i towarów gotowych.
Dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy w ciągu wielu
lat działalności całkowicie profesjonalnie możemy
realizować usługi logistyczne w pełnym zakresie.
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Logistyka

Pełna i fachowa
obsługa zleceń
Dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy w ciągu wielu
lat działalności całkowicie profesjonalnie możemy
realizować usługi logistyczne w pełnym zakresie.
Nowoczesne rozwiązania pozwalają nam składować
różnorodne towary. Naszym celem jest realizowanie
zleceń logistycznych w taki sposób, aby zawsze
przygotowywać właściwy produkt, w odpowiedniej
ilości, dla odpowiedniego odbiorcy. Wszystko to
oczywiście we właściwym czasie.
Naszym kontrahentom pozwala to optymalizować
koszty składowania i przygotowania towarów do
wysyłek. Jednocześnie dzięki dużej elastyczności
jesteśmy w stanie dopasować się do niemal każdego
rodzaju zlecenia.
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Logistyka

Składowanie
Rozbudowana infrastruktura techniczna zapewnia
nam szybkość i niezawodność działań w zakresie
składowania wszelkiego rodzaju towarów.
Oferujemy:
składowanie krótko i długoterminowe
całkowitą powierzchnię magazynową: 1800 m²
2400 miejsc paletowych
strefę produkcji i kompletacji
pełną ewidencja składowanego towaru
magazyn przystosowany do ADR z zadaną temperaturą
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Logistyka

Logistyka magazynowa
Dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy w ciągu wielu
lat działalności całkowicie profesjonalnie możemy
realizować usługi logistyczne w pełnym zakresie, a
profesjonalne podejście do wszelkich procesów jest
gwarantem szybkiej i bezproblemowej obsługi.
W zakresie logistyki magazynowej zapewniamy:
przeładunki
rozładunki kontenerów
kontrolę ilościową i jakościową towaru przy przyjęciu
konfekcjonowanie i etykietowanie
rozładunek ręczny i automatyczny
bezpieczeństwo składowania towarów
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Logistyka

Dystrybucja
na terenie UE
Dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy w ciągu wielu lat
działalności całkowicie profesjonalnie możemy realizować usługi
logistyczne w pełnym zakresie.
Nowoczesne rozwiązania pozwalają nam składować różnorodne
towary. Naszym celem jest realizowanie zleceń logistycznych w
taki sposób, aby zawsze przygotowywać właściwy produkt, w
odpowiedniej ilości, dla odpowiedniego odbiorcy. Wszystko to
oczywiście we właściwym czasie.
Naszym kontrahentom pozwala to optymalizować koszty
składowania i przygotowania towarów do wysyłek. Jednocześnie
dzięki dużej elastyczności jesteśmy w stanie dopasować się do
niemal każdego rodzaju zlecenia.

14

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

M&R Logistics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kolejowa 20
64-300 Nowy Tomyśl
POLAND
tel: +48 61 44 22 559
fax.: +48 61 44 23 238
e-mail: biuro@mrlogistics.pl

www.mrlogistics.pl

