CAPTRAIN POLSKA:
TWÓJ SPECJALISTA OD LOGISTYKI
W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

www.captrain.pl

SILNI W TRANSPORCIE
KOLEJOWYM

W drodze z Twoimi towarami w Europie
Środkowej i Wschodniej
Captrain Polska Sp. z o.o. – firma
założona w roku 2006 z siedzibą we
Wrocławiu – oferuje szeroki zakres
usług transportu kolejowego wewnątrz,
do i z Europy Środkowej i Wschodniej.
W roku 2008 uzyskaliśmy wymagany
certyfikat bezpieczeństwa i od tego
czasu realizujemy usługi kolejowego
transportu towarów na terenie Polski.
Wraz z grupą Captrain Deutschland
oferujemy również usługi transportu
międzynarodowego w ramach
korytarza komunikacyjnego wschódzachód, a dzięki współpracy z kolejami
na Litwie, Białorusi i Ukrainie – „szyte

na miarę” usługi logistyki kolejowej
z i do Europy Wschodniej.
Obsługujemy różne gałęzie przemysłu,
w tym przemysł stalowy, chemiczny,
budowlany i energetyczny. Przewozimy
Państwa towary bezpiecznie, pewnie i
na czas do miejsca przeznaczenia.
Zdobycie odpowiedniego know-how
było możliwe dzięki wieloletniemu
doświadczeniu zebranemu przez nasze
zespoły fachowców w wielu
segmentach rynku. Co jest naszą siłą
napędową? Zadowolenie naszych
klientów!

W roku 2018 obroty
Captrain Polska wyniosły
23 mln euro.
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LOGISTYKA BEZ GRANIC
Captrain Polska – przedsiębiorstwo należące do francuskiej grupy
SNCF Logistics – przewozi Państwa towary, współpracując z grupą
Captrain Deutschland w całej Europie. Oferujemy nieograniczone
możliwości w zakresie kolejowego transportu towarów.

NASZE USŁUGI

» Transport kolejowy towarów
masowych: paliwa, chemia (w tym
substancje niebezpieczne), stal,
kruszywa, węgiel, samochody

» Transport intermodalny
» Usługi manewrowe
» Utrzymanie taboru kolejowego

» Transport specjalistyczny: maszyny
specjalistyczne do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej,
towary ponadgabarytowe, szyny
(30m / 60m / 90m / 120m)

» Szkolenie / kształcenie maszynistów
» Usługi doradcze dotyczące organizacji przewozu w całej Europie

Jako jeden z nielicznych
polskich przewoźników
kolejowych, Captrain Polska
oferuje kompleksowe usługi
transportowe przez granice z
Białorusią, Ukrainą i Litwą.

www.captrain.pl

ODPOWIEDNIE ZASOBY
DLA TWOJEGO SUKCESU

Tabor ma kluczowe znaczenie dla
jakości i efektywności kosztowej
transportu kolejowego. Będąc
ekspertem w zakresie logistyki
kolejowej, a przy tym częścią grupy
działającej w całej Europie, Captrain
Polska jest w stanie zapewnić
odpowiednie zasoby – zarówno wagony,
jak i lokomotywy.
Flota Captrain Polska obejmuje
lokomotywy elektryczne, w tym w razie

potrzeby lokomotywy wielosystemowe,
lokomotywy spalinowe oraz
lokomotywy manewrowe. Wagony
towarowe są optymalnie
dostosowywane do Państwa wymagań
w zależności od przewożonego towaru.
Optymalizując tabor, zapewniamy
wysoki stopień wykorzystania
zasobów, krótki czas załadunku oraz
bezpieczny i niezawodny transport.

KONTAKT

Captrain Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2 – 4
Biurowiec, 12 piętro
53-333 Wrocław
Poland
Tel. +48 71 780 78 99
biuro@captrain.pl
www.captrain.pl
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