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Metrans Gądki

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Magazynowa 8, 62-023 Gądki

Właściciel / zarządca właściciel - HHLA
Zarządca: METRANS (Polonia) Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Tel: +48 616 343 700 ;  616 343 707               
 

terminal.gadki@metrans.eu
Osoba kontaktowa: pan Tomasz Lange

Strona www www.metrans.eu

Godziny otwarcia 24/7

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy, kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych • kontenery (20'-40' / 40' HC / 45' / TC)
• nadwozia wymienne

• naczepy siodłowe

Droga krajowa i / lub autostrada
Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km]

Linia kolejowa: nr linii kolejowej
Odległość Terminalu od linii kolejowej  [w km]

S11 Poznań - Katowice
1,2 km

linia kolejowa nr 272 Poznań-Kluczbork (stacja
kolejowa Gądki)

0,4 km

Pozostałe informacje -

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 17,5

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

210 000

Liczba przyłączy elektrycznych 32A/18

Powierzchnia składowa [w TEU] 1 500 (depot)

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Nadwozia podkontenerowe - 32 szt.
• Reachstacker - 6 szt.

• Ciągniki terminalowe - 2 szt.
• Naczepy do transportu wewnętrznego - 4 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

http://www.metrans.eu


Informacje ogólne

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

4 x 610 m do załadunku i wyładunku
1x 610 m tor manewrowy/postojowy/dojazdowy

Liczba suwnic kolejowych -

Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej –
1435 mm [w m]

3 050

Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej –
1520 mm [w m]

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 16

Usługi

 
• odprawa celna

• elektroniczny system zgłoszeń
• usługi dowozów/odwozów samochodem i własnymi naczepami

• składowanie (kontenerów pełnych)
INNE USŁUGI:
NA ŻĄDANIE:

• składowanie (kontenerów pustych)
• składowanie towarów niebezpiecznych

• czyszczenie kontenerów
• naprawy awaryjne kontenerów

• przyłącza dla kontenerów chłodniczych wymagających kontrolowanej temperatury oraz monitoringu
• nadzorowanie przewozów kontenerów z ładunkiem wysokowartościowym

• umieszczanie i usuwanie nalepek na kontenerach z towarami niebezpiecznymi
• plombowanie kontenerów

• Wynajem i dzierżawa powierzchni logistycznych
• przeładunek kontenerów ciężkich

• mycie kontenerów
• certyfikaty czystości (dla artykułów spożywczych)

• surveys
• przewozy kontenerów z ładunkiem o wysokiej wartości

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

Gdynia, Gdańsk, Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Pruszków, Hamburg, Sestokai, Brest, Schwarzheide,
Ludwigshafen, Antwerpia, Duisburg


