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Loconi Intermodal Terminal Kontenerowy Warszawa

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
(wjazd na teren FSO bramą nr 3 od ulicy Kotsisa

przy stacji Orlen)

Właściciel oraz zarządca Loconi Intermodal S.A.

Dane kontaktowe Kontakt terminal:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00

tel: 502 177 722 lub 515 770 348
email: depot.waw@loconi.pl

Centrala: Loconi Intermodal SA,
ul.Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Strona www www.loconi.pl

Godziny otwarcia
Czynny bez przerwy:

od 22.00 w niedzielę do 22.00 w piątek,
w sobotę od 8.00 do 16.00

Obsługiwany rodzaj transportu kolejowy, drogowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych kontenery, 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]
 

Droga S8/E67 w odległości 2km przy węźle Żerań
Droga A2 w odległości 21km

Warszawa Praga
W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej ,

skrzyżowanie linii kolejowej E65 i E20

Pozostałe informacje  

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 8 ha

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

140 000 TEU

Ilość przyłączy elektrycznych 3

Powierzchnia składowa [w TEU] 4 300 TEU

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

6 x Kalmar DRF, udźwig do 42 i 45 ton

http://www.loconi.pl


Informacje ogólne

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku      
   i wyładunku

560 m

Liczba suwnic kolejowych 0

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

1040 m

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

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek

-

Usługi

• Tucking
• Remonty kontenerów

• Mycie, czyszczenie kontenerów
• Plombowanie kontenerów, zakładanie i usuwanie znaków, nalepek

• Miejsce uznane do wykonywania odpraw celnych
• Ważenie kontenerów

• Obsługa pociągów
• Przeładunki kontenerów

• Składowanie jednostek intermodalnych

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

    Gdynia, Gdańsk


