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Centrostal Terminal Łódź S.A.
Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa
Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje
Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne
Lokalizacja

ul. Brukowa 24, 91-341 Łódź

Współrzędne

DG: 19,4111; SG:51.8025

Właściciel oraz zarządca

Centrostal Łódź S.A.

Dane kontaktowe

tel.+48 42 254 92 11,
tel. kom.+48 604 607 746;
e-mail: awizacje@centrostal-lodz.pl

Strona www

www.centrostal-lodz.pl

Data otwarcia

29.04.2019

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 6:00-22:00
sobota 6:00-14:00

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy, samochodowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych

wszystkie rodzaje: kontenery standardowe i
niestandardowe

Droga krajowa i / lub autostrada
Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km]
Linia kolejowa: nr linii kolejowej
Odległość Terminalu od linii kolejowej [w km]

DK 72; A1;A2
1,4km do DK 72,
015
torowiska terminala odgałęziają się bezpośrednio
od torów stacji Łódź-Żabieniec

Pozostałe informacje

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha]

6,2 ha

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

72 000 TEU

Ilość przyłączy elektrycznych

3

Powierzchnia składowa [w TEU]

6000 TEU

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

Kontenerowe wozy wysięgnikowe Reachstackery
Kalmar o udźwigu 45 t - 2 szt,
Kontenerowe wozy wysięgnikowe Reachstackery
Kalmar o udźwigu 12 t – 1 szt,
Suwnice natorowe kolejowe w halach
magazynowych 25 t x1szt; 8 t x 2 szt.

Informacje ogólne
Infrastruktura kolejowa
Liczba bocznic kolejowych

1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

1 tor 240
2 tory w halach magazynowych 2x 40 m

Liczba suwnic kolejowych

3 suwnice do rozładunku z torów w halach
magazynowych

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

1 690 m

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

0

Infrastruktura drogowa
Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek

15
Usługi

Formowanie i rozformowywanie kontenerów,
Przeładunek i magazynowanie palet, LTL, drobnicy,
• Przeładunek ładunków gabarytowych i ciężkich,
• Przeładunki w halach magazynowych towarów różnych w tym wyrobów hutniczych,
• Magazyn celny dla drobnicy i kontenerów,
• Depot kontenerowy z serwisem naprawczym,
Stałe połączenia realizowane przez Terminal
—

