BEST LOGISTICS
Hala do montażu i składowania
BEST Logistics Sp. z o.o. rozszerzając swoją działalność, dysponuje krytą halą przemysłową w
Szczecinie.
Oferujemy:


składowanie



powierzchnie montażowe



usługi pakowania ładunków



przeładunki na statki morskie i śródlądowe wraz z mocowaniem ładunków

Położenie:
Powierzchnia:
Brama wjazdowa:
Wyposażenie:

Dostępność:

Pozostałe:

dawna Stocznia Szczecin
ok. 1.400 m² + pomieszczenie warsztatowe ok. 150 m²
szerokość/ wysokość 6 x 7,5 m
2 suwnice, każda o udźwigu 8 to, możliwość pracy w zespole.
Łoże konstrukcyjne jako powierzchnia montażowa, ok. 45x6 m.
Wiele podłączeń do wysokiego napięcia: 64 A.
Kontener biurowy.
Bezpośrednio przed halą znajduje się dawne uzbrojone nabrzeże stoczni z dwoma
żurawiami portowymi o udźwigu 50 ton każdy, stosowane do załadunków i
wyładunków ze statków morskich.
W odległości ok. 500 m od hali znajduje się suwnica stoczniowa o udźwigu 450 ton.
Tutaj mogą być obsługiwane statki mające do 85 m długości.
Lokalizacja stanowi dobre połączenie z dolnośląskim rejonem przemysłowym oraz
poprzez kanały z zachodnioeuropejskim systemem śródlądowym.
Możliwy jest przesuw ładunków przekraczających udźwig suwnic znajdujących się w
hali.
W skrzydle administracyjnym hali istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych
pomieszczeń biurowych.
Cały teren jest monitorowany i chroniony. Na życzenie klienta, istnieje możliwość
dodatkowej ochrony.
Możliwe jest wynajęcie dodatkowych powierzchni montażowych, w tym także w
zasięgu suwnicy stoczniowej o udźwigu 450 ton.
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BEST LOGISTICS
Hala idealnie nadaje się dla producentów komponentów przekraczających parametry transportu
samochodowego oraz kolejowego. Partie ładunków mogą być konsolidowane, opakowane i oznakowane
dla dalszego transportu.

BEST Logistics Sp. z o.o. oferuje swoim klientom cały pakiet usług dla ładunków ciężkich i
ponadgabarytowych z miejsca produkcji do odbiorcy:
 transport samochodowy
 transport kolejowy
 żegluga śrólądowa, przybrzeżna i dalekomorska
 usługi portowe
 montaż
Włączone będą także usługi przedsiębiorstw powiązanych ze spółką BEST Logistics:


HAEGER & SCHMIDT INTERNATIONAL, D-Duisburg (żegluga)



FELBERMAYR, A-Wels (transport samochodowy i kolejowy ładunków ponadnormatywnych)
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