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PCC INTERMODAL – TERMINAL PCC KUTNO

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Intermodalna 5, 99-300 Kutno

Właściciel / zarządca PCC Intermodal S.A.

Dane kontaktowe tel. 24 361 77 06
fax. 24 361 77 10

terminal.kutno@pcc.eu

Strona www www.pccintermodal.pl

Godziny otwarcia Obsługa pociągów: 24 h/7 dni w tygodniu
Obsługa samochodów:

poniedziałek-piątek: 6:00-22:00
sobota: 7:00-15:00

(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych)

Obsługiwany rodzaj transportu kolejowy, drogowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych Kontenery ISO, nadwozia wymienne, naczepy

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

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

DK92 (1km), węzeł „Kutno - Wschód” autostrady
A1(3km), DK 1 (22 km), DK60 (4 km),A2 (40 km)

E20, 131
bezpośrednie połączenie z linią E20, 70 km do linii

nr 131

Pozostałe informacje Cały terminal jest uznany przez UC jako Magazyn
Czasowego Składowania. W bezpośrednim

sąsiedztwie terminalu  znajduje się zaplecze
logistyczno-dystrybucyjne, magazyny drobnicowe i

chłodnicze.

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 11

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

250 000

Ilość przyłączy elektrycznych 76

Powierzchnia składowa [w TEU] 4 000

http://www.pccintermodal.pl/


Informacje ogólne

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Reachstacker - 7 szt.
• Suwnice kolejowe (RMG) – 2 szt.

• Ciągnik terminalowy – 1 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

4 x 700 m, 1 tor wyciągowy 700 m

Liczba suwnic kolejowych 2

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

3 500

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

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek Ogólnodostępny parking przed terminalem, ok. 100
miejsc

Usługi

• Przeładunek kontenerów
• Usuwanie materiałów sztauerskich

• Chłodzenie/grzanie elektryczne
• Montaż/demontaż/utylizacja flexi tanka
• Czyszczenie/wymiatanie kontenerów
• Naprawy i uszczelnianie kontenerów

• Plombowanie
• Aplikacja i usuwanie etykiet

• Mycie kontenerów

Stałe połączenia realizowane przez Terminal



Informacje ogólne

•
Regularne połączenia kolejowe KRAJOWE:

• Gdańsk (DCT)
• Gdynia (BCT, GCT)

• Brzeg Dolny
• Gliwice

• Kolbuszowa
• Poznań

•
Regularne połączenia kolejowe MIĘDZYNARODOWE:

• Frankfurt Oder
• Duisburg
• Hamburg

• Rotterdam
• Antwerpia
• Brest (BY)

•
Dowozy drogowe w promieniu do 200 km wokół terminalu m.in.:

• Łowicz – 50 km
• Płock – 55 km

• Sochaczew – 70 km
• Włocławek – 70 km

• Koło – 70 km
• Łódź – 75 km

• Warszawa – 130 km
• Toruń – 135 km

• Inowrocław – 135 km
• Kalisz – 140 km

• Ciechanów – 160 km


