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Spedcont Terminal Kontenerowy Łódź

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź

Właściciel / zarządca Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. w Łodzi

Dane kontaktowe tel.: 42 613 74 00
sekretariat@spedcont.pl

Strona www www.spedcont.pl

Godziny otwarcia 24/7

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy, kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych wszystkie rodzaje kontenerów, nadwozia wymienne
i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego

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

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

713/A1
6 km/4 km

25
0,5 km

Pozostałe informacje W ramach współpracy zapewniamy naszym
Klientom kompleksową usługę transportu

kolejowego i drogowego. Znajdujemy się w centrum
zaplecza logistyczno-dystrybucyjnego Łodzi.

Posiadamy własny Magazyn Czasowego
Składowania mieszczący się na naszym Terminalu

Kontenerowym.

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 12,8

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

450 000

Liczba przyłączy elektrycznych 10

Powierzchnia składowa [w TEU] 8 000

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Reachstackery- 7 szt.
• Suwnice bramowe - 2 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

http://www.spedcont.pl


Informacje ogólne

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

2 x 600 m

Liczba suwnic kolejowych 2

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

2 x 720

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

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 0

Usługi

 
 

• Odprawy celne eksportowe, importowe i tranzytowe (T1), usługi magazynu celnego w Łodzi
• Pociągi Blokowe Gdynia i Gdańsk

• Pełna obsługa przeładunkowa na terminalu w Łodzi
• Depot, naprawa i mycie kontenerów

• Składowanie kontenerów chłodniczych (reefer) z możliwością podłączenia do prądu
• Ważenie kontenerów, w tym wystawianie dokumentów VGM

• Sprzedaż i dzierżawa kontenerów morskich, z możliwością dostawy na terenie kraju
• Samochodowy i kolejowy transport kontenerów w kraju i za granicą

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

Gdańsk, Gdynia, Małaszewicze - krajowe
Chiny - Chengdu, Mongolia - Ułan Bator, Rumunia - Oradea - międzynarodowe

Dowozy drogowe w promieniu do 150 km wokół terminalu np.:
Bełchatów - 62 km, Częstochowa - 130 km,Jarosty - 36 km, Koniń - 140 km, Łęczyca - 66 km, Łowicz - 64

km, Mszczonów - 95 km, Piotrków Trybunalski - 45 km, Płock - 115 km, Rawa Mazowiecka - 58 km, Stryków
- 29 km, Tomaszów Mazowiecki - 50 km


