Informácie o produkte

Námorná preprava
Spoločnosť Kuehne + Nagel je jedným z popredných svetových
poskytovateľov námornej prepravy. Vďaka silnému partnerstvu
s preferovanými dopravcami, efektívnemu monitorovaciemu a
kontrolnému online systému KN login a sadzbám „šitým priamo na
mieru”, ponúka Kuehne + Nagel vysokokvalitné a flexibilné služby.
Našou filozofiou je kompletná kontrola pohybu tovaru, prepravných
časov, výdavkov a presnosti poskytovaných informácií.
Prečo je Kuehne + Nagel celosvetovou jednotkou v poskytovaní námornej
prepravy? Vďačíme za to našim skúsenostiam, odbornosti a svetovému
prístupu. Poskytujeme vysokoflexibilné služby vďaka spolupráci
s poprednými poskytovateľmi námornej prepravy, sme schopní
garantovať miesto na lodi, čím sa vieme rýchlo a efektívne prispôsobiť
rastúcim námorným objemom.
Našu globálnu sieť tvorí viac ako 8 000 špecialistov z oblasti námornej
prepravy, ktorí vám dokážu ponúknuť celý rad riešení prispôsobených
vašim špecifickým požiadavkám. Kuehne + Nagel patrí na slovenskom
špedičnom trhu námornej prepravy medzi lídrov, a to s počtom
prepravených viac ako 19 000 TEU ročne.
služby
• Preprava celokontajnerových zásielok (FCL)
• Preprava kusových zásielok (LCL)
• Intermodálna preprava v rámci Európy/aj na kratšie vzdialenosti
• Colné služby a poistenie tovaru počas prepravy
• Dodávky z prístavu do prístavu aj z domu do domu
• Široká paleta logistických služieb pri realizácii projektov a
nadrozmernej prepravy po mori aj rieke

priemyselné riešenia šité na mieru
• Tovar vysokej hodnoty a High–Tech
• Priemyselný tovar a strojárstvo
• Automobilový priemysel
• Maloobchodný a rýchloobrátkový spotrebný tovar
• Logistika projektov
• Tepelne kontrolovaný a rýchlo sa kaziaci tovar
• Preprava v špeciálnych kontajneroch, ako aj konvenčná preprava
tovaru (Break Bulk)
Špeciálne služby
• Priamy servis pre LCL zásielky z/do Ázie – východnej Európy
• Priamy servis z Číny (Šanghaj, Ningbo, Shenzhen, Hongkong)
• Priamy servis pre LCL zásielky z/do USA – východná Európa
• Import kusových (LCL) a celokontajnerových (FCL ) zásielok zo
45 prístavov z Ďalekého východu
• Export kusových (LCL) a celokontajnerových (FCL ) zásielok z Európy
Objednávky neboli nikdy jednoduchšie
S Kuehne + Nagel si námornú prepravu celokontajnerových (FCL) a
kusových (LCL) zásielok objednáte rýchlo a jednoducho prostredníctvom
on-line rezervačného systému:
• 24-hodinový prístup do systému
• Automatické ukladanie vytvorených objednávok do šablón pre lepšiu
a pohodlnejšiu manipuláciu
• Práca v systéme v reálnom čase – online komunikácia pri
potvrdzovaní objednávky, vystavení dokladov, informáciách
o prepravných detailoch a pod. prostredníctvom e-mailu

V ÝHODY V YUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB
ÆÆ Spolupráca so stabilným partnerom prináša lepšiu
rokovaciu silu a transparentné náklady.
ÆÆ Nepretržité sledovanie stavu zásielky prostredníctvom
webového monitorovacieho nástroja KN Login,
dostupného cez štandardný internetový prehliadač.
ÆÆ Okamžitá ponuka náhradných prepravných riešení
zaručená flexibilnou kooperáciou s najvýznamnejšími
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lodiarskymi spoločnosťami.
ÆÆ Efektívna multimodálna preprava s dodaním od 15 do
25 dní (z Ďalekého východu) – kombinácia námornej a
leteckej prepravy.
ÆÆ Garantovaný lodný priestor.
ÆÆ Dodržiavanie vysokých štandardov pri manipulácii
s tovarom (nízky výskyt poškodenia a straty zásielok).
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špecifikácia kontajnerov
standard
(štandardný kontajner)

reefer
(chladiarenský kontajner)

Standard 20’ (Dry Container – DC)

Reefer 20’

Standard 40’

Reefer 40’

Standard 40’ (High Cube – HC)

Reefer 40’ (High Cube - HC)

open top
(kontajner s otvoreným vrchom)

flat rack
(kontajner s otvoreným vrchom aj bokmi)

Open Top 20’ (OT)

Flat Rack 20’ (FR)

Open Top 40’ (OT)

Flat Rack 40’ (FR)

Vyššie uvedené údaje predstavujú priemerné hodnoty. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od druhu kontajnera.
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