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EUROTERMINAL SŁAWKÓW

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Właściciel / zarządca „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Dane kontaktowe +48 32 71 42 400
info@euterminal.pl

Strona www www.euterminal.pl

Godziny otwarcia 24/7 - oprócz świąt

Obsługiwany rodzaj transportu kolejowy: normalnotorowy 1435 mm i
szerokotorowy 1520 mm, drogowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych Kontenery ISO, 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]

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

DK94/A1/A4
6,5 km/8 km/10 km

665
Jaworzno Szczakowa 5,7 km

674
Sławków LHS 4,9 km

Pozostałe informacje -

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 9,33

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

284 810

Ilość przyłączy elektrycznych 90

Powierzchnia składowa [w TEU] 3 500

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Suwnica 45 t - 1szt.
• Reachstacker 40 t - 3 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 2

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

7 x 700 (dotyczy usług UTI)

http://www.euterminal.pl


Informacje ogólne

Liczba suwnic kolejowych 3

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

26 325

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

16 154

Infrastruktura drogowa

Liczna miejsc parkingowych dla ciężarówek 90

Usługi

• Pełny zakres obsługi celnej
• Kruszenie, sortowanie towarów masowych

• Ważenie wagonów i samochodów
• Usługi spedycji kolejowej i samochodowej w kraju i zagranicą

• Usługi przeładunkowe
• Naprawy kontenerów

• Wynajem powierzchni biurowych oraz magazynowych

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

 
Regularne połączenia ES - DCT Gdańsk i v.v.

Regularne połączenia ES Sławków – Maddaloni (Włochy) i v.v.
Codzienne wysyłki do krajów WNP


