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Schavemaker Terminal Kontenerowy Kąty
Wrocławskie - Schavemaker Invest sp. z o.o.

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Właściciel / zarządca SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O.

Dane kontaktowe

sales@schavemaker.com

Strona www www.schavemaker.pl

Godziny otwarcia 24/7

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy, kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych kontenery, naczepy, naczepy wymienne

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

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

A4
2 km
274

0,3 km

Pozostałe informacje -

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 7

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

300 000

Liczba przyłączy elektrycznych 30

Powierzchnia składowa [w TEU]  3 800

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Reachstacker - 9 szt.
• Wózki widłowe - 3 szt.
• Suwnica RTG - 1 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 2

http://www.schavemaker.pl


Informacje ogólne

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

2 tory o długości 609 i 605 metrów oraz jeden
postojowy o długości 540 metrów

Liczba suwnic kolejowych 0

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

1 754

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

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 60

Usługi

• Składowanie kontenerów;
• Odprawy celne;

• Naprawy awaryjne kontenerów;
• Elektroniczna wymiana danych EDI;
• Radiowe przesyłanie danych RFID;

• Składowanie kontenerów z towarami niebezpiecznymi;
• Czyszczenie kontenerów;

• Przyłącza elektryczne do kontenerów chłodniczych;
• Monitoring kontenerów;

• Ochrona kontenerów z towarami wartościowymi;
• Oznakowanie kontenerów z materiałami niebezpiecznymi;

• Plombowanie kontenerów;
• Transport kontenerów;
• Wynajem kontenerów;
• Ważenie kontenerów

• Obsługa RID

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

Stałe połączenia do Gdańska, Schwarzheide, Gądek, Małaszewicz (za listami SMGS do Chin), Moerdijk (NL)
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