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A vállalat
Thomas Beier
Ügyvezető

Otthon vagyunk Eurázsiában
A tulajdonos közvetlen irányítása alatt álló cég már több mint 25
éve gyorsan, rugalmasan és egyedi módon tudja a piac és az
ügyfelek elvárásait és igényeit kiszolgálni.
Az ázsiai és európai piacok részletes ismerete mellett következetes és fenntartható vállalati politikával is rendelkezünk. Küldetésünk nem a rövid távú sikerek elérése, hanem az ügyfelek hosszú
távú elégedettségének megtartása.

Ralf Fischer
Ügyvezető helyettes

A LANDO Csoport az ügyfelek számára teljes körű szolgáltatást
nyújt. A kollégák minden munkacsoportban beszélik a célország nyelvét, így könnyedén értik az ügyfeleket, a sofőröket, a
megrendelőket és a címzetteket. Hosszú évek tapasztalata és
az adott ország specifikumainak ismerete a garancia arra, hogy
a szállítmányokat problémamentesen bonyolítjuk le – a nap 24
órájában, a hét minden napján.
További előnyünk, hogy a célországokban is mi tartjuk Önnel a
kapcsolatot a külföldi és társult cégeink, valamint a velünk állandó
szerződésben álló szállítmányozási vállalatokon keresztül.

Andrée Witt
Ügyvezető helyettes
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Network

Nyugat-Európai
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A LANDO csoport szervezeti felépítése
Menedzsment

Projektek

Értékesítési
központok

Ügyfélszolgálat

Szolgáltatások

Minőségbiztosítás

Adminisztráció

Aachen

Aachen

Gyűjtőszállítmány,
Logisztika

Könyvelés

Biebesheim

Essen

Fuvarszervezés,
Közvetlen forgalom

Pénzügyek és
kontrolling

Partnereink
DE Essen · LANDO Eurasia GmbH
DE Hamburg · CS Conti-Service GmbH

BG Berkovitza · Lando Bulgaria O.O.D.

Essen

Hamburg

Raktár logisztika

Erőforrásmenedzsment
CZ Brno · Lando Logistic spol. s.r.o.

Hamburg

Beszerzés/Flotta
menedzsment

IT

Lage

Kereszt-forgalom

Marketing

Túlsúlyos és túlméretes szállítmányok
valamint Ipari gépek
és berendezések
szállítása
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HU Budapest · Lando Hungaria Kft.

HU Szeged · Tisza-Express Kft.
PL Niemodlin · MTD Skuratowicz

RO Iasi · Lando Spedition SRL
SK Šaľa · Lando Slowakei s.r.o.

www.landogmbh.de - 4

Közúti szállítás
Minősített beszerzési folyamat biztosítja a
megfelelő gépjármű rendelkezésre bocsátását.
Az Önök megbízásait végrehajtó gépjárművek külföldi és társult
cégek, valamint a velünk állandó szerződésben álló fuvarozó
partnereink tulajdonában vannak. Az Önök megrendelései alapján
a következő, a Minőségbiztosítási rendszer által ellenőrzött
különböző forrásokból biztosítunk megfelelő rakteret:

• Saját, valamint társult- és külföldi cégek
tulajdonában lévő járművek
• Exkluzív bérleti szerződésben lévő járművek
• Független, de előzetesen ellenőrzött alvállalkozók
A DIN EN ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszer
segítségével megbízható és rugalmas szolgáltatást
nyújtunk a piaci árak megtartása mellett.
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Minőség és Biztonság
Szállítóinkat és fuvarozóinkat minden Az Önök elvárásai:
alkalommal egy a Minőségbiztosítási
a szállítási szolgáltatások folyamatos
rendszer alapján meghatározott szigorú
megújulása
eljárás szerint választjuk ki, mely rendaz ügyfélközpontúság erősítése
szer követelményeinek a külföldi kirena versenyképesség hosszú távú biztosítása
deltségek és társcégek is megfelelnek.
a hatékony kármegelőzés
a Red-Flag-Menedzsment
A számítógépes rendszer beállításainak
köszönhetően - például egy hiányzó
engedély vagy egy letiltás miatt - egy Amit mi kínálunk:
nem minősített vagy negatív értékeléssel
a sokéves vegyipari tapasztalatot a veszélyes
rendelkező fuvarozó már csak technikai
anyagok szállításában (ADR),
okokból sem kaphat tőlünk megbízást. A
a DIN EN ISO 9001:2008 szerinti tanúsítványt,
LANDO németországi kirendeltsége 50
SQAS 30002-rendszer alapján minősített 		
munkatárssal, az elmúlt évben havonta
céget,
kb. 2000 megrendelést (külföldi kiren2 EU-s biztonsági tanácsadót (ADR),
deltségeink nélkül) teljesített az európai
napi ADR-szállításokat,
és ázsiai export-import forgalomban.
a rakterek szigorú kiválasztását és kezelését,
A megrendelések magas száma elkevés káreseményt,
lenére, a szigorú minőségbiztosítási
a konstruktiv és proaktív hozzáállást a
rendszernek köszönhetően évek óta
raktérbiztosításhoz, védőfelszerelésekhez, a
tartósan alacsony a káresemények
pontos szállításokhoz (On-Time-Delivery) és
száma.
nem utolsó sorban a Red-Flag
Managementhez.
… nekünk ez a mindennapi munkánk!

•
•
•
•
•
•
•
•
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Gyűjtőszállítmányok/
gyűjtőforgalom/
Logisztika
Együtt az európai és ázsiai utakon
A LANDO Csoport európaszerte kínál gyűjtőszállítmányozást
hamburgi, aacheni, esseni és budapesti fuvarozási csomópontjain
keresztül
a következő irányokba:

EU
NON-EU
A logisztikai szolgáltatásokat a Hammer
csoport együttműködésével végezzük.
Stand 03.12.2014
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Nagy értékű áruk biztonságos szállítása
Egyedi szállítási megoldásokat igénylő megrendeléseket kerülő utak nélkül
teljesítünk nap mint nap, a Time Shuttle cég együttműködésével.
A Time Shuttle TAPA A és AEO Status
Minőségbiztosítási rendszere és az átlátható
folyamatok biztosítják a lopás, a károk és a
veszteségek bekövetkezésének
megelőzését. A magas minőségű
ügyfélszolgálat
érdekében a személyes
kapcsolattartó napi
24 órában elérhető az év minden napján.
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• 2 sofőr
• Minden folyamati lépés automatikus dokumentálása
• Saját biztonsági csoport
• Árukíséret akkreditált biztonsági szolgálattal
• Testreszabott Pre-Alert (korai riasztás) rendszer
• Műholdas útvonaltervezés
• Biztonságos parkolás
• TAPA FSR Kat. A minősítésű
biztonságos raktár
• Biztonságos trailerek és vontatógépek
• Track & Trace (App. Version)
• GPS und GSM-es szállításkövetés
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Túlsúlyos és túlméretes szállítás
Különleges figyelmet biztosítunk a sokrétű és speciális
igényekkel rendelkező szállítási projektekhez Kelet- és
Délkelet-Európába és vissza, valamint Oroszország és
Ázsia térségeiben. Mi nemcsak a megfelelő szállítási
eszközt biztosítjuk ügyfeleink számára, hanem teljeskörű
szolgáltatást nyújtunk. Sokéves tapasztalatunk, valamint a széleskörű magán és üzleti kapcsolati hálózatunk biztosítja a legmagasabb szakmai színvonalat. A mi
ügyfeleink egy helyen adhatják le megrendeléseiket,
hiszen a LANDO Eurasia GmbH Schwerlast- und Speditionsgesellschaft túlsúlyos és túlméretes szállításokra
szakosodott vállalat képes az összetett feladatok összefogására és lebonyoltására, úgy, mint:
• a gépek és berendezések szét- és összeszerelése
• mérnöki szolgáltatások
• a szükséges szakértők és speciális eszközök
biztosítása
A LANDO Eurasia a Kazimir Skuratowicz MTD
együttműködésével, valamint a gondosan megválasztott alválallkozók bevonásával kiemelten modern
gépjárműparkkal rendelkezik, így minden szállítási igény
teljesítése gyorsan és rugalmasan megoldható.
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Győződjön meg Ön is!
• Túlsúlyos szállítmányok kezelése
• Nemzeti és nemzetközi túlméretes
szállítmányok kezelése
• Speciális szállítmányok földön, vízen,
levegőben és vasúton.

LANDO Eurasia GmbH Schwerlast- und Speditionsgesellschaft a következő további, a szállítmányozáshoz
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanácsadás
Csomagolás és a szállítás megtervezése
Rakodás
Országspecifikus engedélyezési feladatok ellátása
Útvonalvizsgálat
Az épületek statikus felmérése
Útvonalbejárás
Szállítmány kíséret és forgalomirányítási intézkedések
Emeléstechnikai szolgáltatások
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Kapcsolat
LANDO Eurasia GmbH
Schwerlast- und
Speditionsgesellschaft
Hauptsitz Essen
Karl-Legien-Straße 3
D-45356 Essen
Tel.: +49 201 / 85 334-0
Fax: +49 201 / 85 334-599
Mail: essen@landogmbh.de

Lando Hungaria Kft.
Kiss Ernő u. 3.
H-1046 Budapest
Tel.: 0036 1 231-0956
Fax. 0036 1 231-0957
Mail: info@lando.hu
Mail: budapest@landogmbh.de
www.lando.hu

www.eurasiatransports.com
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