ТРАНС-СЕРВІС-1
вантажні перевезення
по Україні та Європі

«Транс-Сервіс-1» -

це понад 600 одиниць транспорту, які відповідають
екологічним нормам ЄВРО-5 та ЄВРО-6,
з них:

150

170

тентованих автопоїздів

самоскидів

230
цистерн

ТОВ «Транс-Сервіс-1» - це сучасна українська транспортна
компанія заснована в 2003 р. для перевезення рідких харчових та
хімічних, насипних і палетованих вантажів спеціалізованими автоцистернами, тентованими напівпричепами та самоскидами.
Підприємство перевозить вантажі по Україні та в міжнародному
сполученні. Транс-Сервіс-1 спеціалізується на перевезенні вантажів різних галузей промисловості.

ЄКМТ
GMP+B4
«Transport»

дозволи ЄКМТ

Наш автопарк постійно оновлюється сучасними зразками техніки
найкращих європейських виробників. Це, зокрема, нові автомобілі
MAN еко-стандарту EURO-6 та сучасні напівпричепи.
Постійний моніторинг ринку і вивчення потреб Клієнтів в сегменті
логістичних послуг розвинув у нас напрямок експедиторської
діяльності.
Компанія "Транс-Сервіс-1" тісно співпрацює як з провідними українськими, так і з європейськими транспортними компаніями
(понад 500 підприємств власників транспортних засобів) та може
забезпечити повне і безперебійне перевезення будь-якого вантажу чи об'єкту включаючи всі види та типи транспорту, створюючи
додаткові переваги для Клієнта.

ВОЗИМО В 25
КРАЇН ЄВРОПИ

Перевезення
небезпечних
вантажів

«ТРАНС-СЕРВІС-1»
НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:
ПЕРЕВЕЗЕННЯ:
- автоцистернами
- танк-контейнерами
- тентованими напівпричепами
- самоскидами
- цистернами-самоскидами
- великогабаритними причепами
- індивідуальний підхід
та відповідальність
- гарантії
- підхід до кожного продукту
цілодобову підтримку клієнтів
за схемою 24/7

ПРОДУКТИ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЯКИХ МИ ЗДІЙСНЮЄМО
В ЦИСТЕРНАХ:
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ:
соки та концентрати соків, олії та жири
рослинного походження, шоколад,
харчові добавки, молочні продукти,
глюкозно-фруктозні та мальтозні
сиропи, меляса, спиртовмісні рідини
(спирти, бренді, виноматеріали та інші).

ЦИСТЕРНИ
Цистерни компанії «Транс-Сервіс-1» від провідних європейських виробників і виготовлені з харчової нержавіючої
сталі, призначені для перевезення харчових наливних вантажів. Окремим напрямком в підрозділі цистерни є перевезення хімічних безпечних та небезпечних вантажів в цистернах,
які виготовлені з спеціалізованих сталей. Цистерни мають
термоізоляцію, яка дозволяє підтримувати потрібну температуру, а при необхідності мають можливість підігріву або
охолодження вантажу при транспортуванні згідно вимог
клієнта. Наш автопарк нараховує понад 230 спеціалізованих
автоцистерн об’ємом від 24 до 48 м³ з кількістю секцій від 1-ї
до 6-ти, що дозволяє одночасно перевозити різні продукти з
різними якісними показниками.
Частина автопарку цистерн обладнані автономними системами підігріву та охолодження вантажу, а також компресорами, що дають можливість викачування вантажу під тиском.
Надаємо послуги перевезення екіпажами водіїв, що мають
відповідні дозволи на право перевезення безпечних і небезпечних вантажів харчової та хімічної групи.

КОРМОВІ ПРОДУКТИ:
згідно стандартів GMP+
ПРОДУКТИ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ:
поверхнево-активні речовини (ПАВ),
дисперсії, рідкі мінеральні добрива,
продукти органічної і неорганічної
хімії, небезпечні хімічні вантажі
(2, 3, 8 і 9 класи небезпеки).

ТЕНТОВАНІ АВТОПОЇЗДИ
Найбільш поширений тип вантажного автотранспорту. Придатний для перевезень більшості видів
вантажів для доставки вантажів, як в міжнародному
напрямку, так і по території України.
Процес перевезення супроводжується постійним
моніторингом місцезнаходження вантажу. Всі наші
водії мають пакет супровідних документів, оформлених відповідно до міжнародних вимог, СМR-страхування, TIR carnet та обов'язковий мобільний
зв'язок. Наявність багаторазових дозволів ЄКМТ
дозволяє здійснювати перевезення вантажів в треті
країни-члени ЄКМТ. У своїй діяльності використовує парк автомашин провідних світових виробників: - тягачі виробництва DAF і MAN класу ЄВРО-5 і
ЄВРО-6; - причіпи виробництва Schmitz,

Schwarzmüller - об’ємом 92 м2. Конструкція
напівпричепа дозволяє згортати тент і тим
самим дає можливість здійснювати будь-які
варіанти завантаження / розвантаження: бічне,
верхнє і заднє.
Загалом, автопарк тентових автопоїздів компанії постійно оновлюється та наразі налічує
понад 150 тентових напівпричіпів.

17 РОКІВ
ДОСВІДУ

САМОСКИДИ
Компанія «Транс-Сервіс-1» здійснює перевезення сипучих вантажів зернових та олійних
культур (соняшник, пшениця, кукурудза,
ячмінь, овес, горох і т.п.), та продуктів переробки зернових і олійних культур, таких як:
макуха, шрот, лушпиння соняшника, а також
продукти деревообробної промисловості та
будівельних сипучих матеріалів (щебінь,
метал, пісок, асфальтні суміші і т.п.).
Це спеціалізовані причіпи-самоскиди, обладнані гідравлікою, з об'ємом від 45 до 70 м3 , та з
різною вантажопідйомністю.
На сьогодні наш автопарк налічує більше як 150
автопоїздів-самоскидів та 17 автоцистерн

силосного типу - для перевезення комбікормів,
борошна та солоду.
Причепи та тягачі активно оновлюються сучасними
зразками техніки.

Автопарк
обладнано
системою
GPS

Наша адреса:
м. Львів, Кільцева дорога,
поворот Скнилів-Басівка
trans-service-1.com.ua
office@trans-service-1.com.ua
+38 (032) 242 12 88
Для листів:
79018, Україна, м. Львів,
вул. Городоцька, 155

Пакет
супровідних
документів

Сarnet

TIR
carnet

СMR
страхування

Трекінг
автопарку
здійснюється
в режимі 24/7

Відділ цистерн:
+38 (032) 242 12 20
tank@trans-service-1.com.ua
Відділ тентів:
+38 (032) 242 00 16
tilt@trans-service-1.com.ua
Відділ самоскидів:
+38 (032) 242 25 50
tipper@trans-service-1.com.ua

