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EURO - TRANS TO LIDER ZINTEGROWANYCH 
ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH, DEDYKOWANYCH 
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE

Na rynku polskim obecni jesteśmy 
ponad 15 lat

Specjalizujemy się w transporcie kruszyw, cementu oraz betonu. 

Świadczymy usługi wynajmu pomp do betonu (wysięg do 70 metrów), 

koparek do rozładunku wagonów kolejowych oraz ładowarek kołowych 

do załadunku kruszyw. Zarządzamy nowoczesnym terminalem 

przeładunkowym (Warszawa Główna Towarowa) gotowym do przyjęcia 

kilku milionów ton kruszyw rocznie.

Kompetencje EURO-TRANS potwierdzone są realizacją licznych projektów. 

Zaangażowanie naszych specjalistów oraz zróżnicowane i nowoczesne 

zaplecze logistyczne, obejmujące ponad 300 jednostek transportowych 

renomowanych marek (Liebherr, Putzmeister, Schwing, Spitzer 

Silo-Fahrzeugwerke, Caterpillar (CAT), Mercedes, Scania) - sprawiają, 

że z naszych usług korzystają najwięksi producenci betonu w Polsce, 

kopalnie kruszyw oraz liderzy branży budowlanej.
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DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO W OPARCIU 
O NAJWYŻSZE STANDARDY BRANŻOWE 

Nasze osiągnięcia doceniane są wielu Klientów oraz niezależne 

organizacje audytorskie, lokujące EURO-TRANS w gronie największych 

i najefektywniej zarządzanych firm transportowych w Polsce.

ZREALIZOWALIŚMY TYSIĄCE PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH 
DLA LIDERÓW BRANŻY BUDOWLANEJ

300 specjalistycznych
jednostek transportowych

Ponad 15 lat
doświadczenia

Ponad 8 mln ton ładunków
przewożonych w ciągu rok

25 baz transportowych
na terenie Polski

Zespół kilkuset 
specjalistów

Zarządzanie terminalem
przeładunkowym w Warszawie
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FLOTA I SPRZĘT

Potencjał EURO-TRANS, to przede wszystkim ludzie i ich kompetencje, 

nowoczesne systemy IT oraz ponad 300 jednostek transportowych 

renomowanych marek, takich jak Liebherr, Putzmeister, Schwing, Spitzer 

Silo-Fahrzeugwerke, Caterpillar (CAT), Mercedes, Man oraz Scania.

CECHĄ NASZEJ FLOTY JEST JEJ ZRÓŻNICOWANIE, 
POZWALAJĄCE NA REALIZACJĘ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW 
TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNYCH.

wysokotonażowe wywrotki (do transportu kruszyw)

pompy do przepompowywania mieszanki betonowej 
(o rozpiętości od 24 do 70 m)

ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi

betoniarkomieszarki

specjalistyczne cementowozy

ładowarki kołowe i koparki przystosowane do rozładunku wagonów kolejowych
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ZREALIZOWANE PROJEKTY

Partnerzy biznesowi EURO-TRANS to głównie polskie przedsiębiorstwa 

oraz koncerny międzynarodowe.Dzięki wysokiej jakości oferowanych 

usług regularnie współpracujemy z największymi producentami betonu, 

kopalniami kruszyw i piasku, a także firmami budowlanymi wykonującymi 

projekty infrastrukturalne oraz mieszkaniowo-komercyjne.

NASZE POJAZDY DOSTARCZAŁY BETON ORAZ KRUSZYWA PODCZAS REALIZACJI 
TAKICH INWESTYCJI JAK:

Trasa Siekierkowska 
Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie 
Terminal nr 2 na warszawskim lotnisku 
Przebudowa drogi S8
Budowa Mariny w Sopocie 
Most Rędziński we Wrocławiu
Przebudowa drogi DK-8 do parametrów drogi ekspresowej 
Budowa autostrady A1, A2 i A4 
Budowa obwodnicy Białegostoku 
Budowa zachodniej obwodnicy Poznania 
w ciągu drogi krajowej S 11 

Przebudowa Mostu Grota-Roweckiego 
Budowa stacji metra w Warszawie 
(m.in.: Szwedzka, Trocka, Świętokrzyska, STP Kabaty) 
Rozbudowa mostu Grota i całej trasy AK
Warsaw Spire
Hala Koszyki w Warszawie
Rozbudowa Portu Lotniczego w Warszawie
Centrum Handlowe Łacina w Poznaniu
Budowa Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu
Budowa Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku
Budowa Dworca Łódź Fabryczna
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TRANSPORT KRUSZYW

Transport kruszyw stanowi jedną z kluczowych kompetencji EURO-TRANS. 

Blisko 200 pojazdów z naszym logo to flota dedykowana temu obszarowi. 

Zapewniamy transport ładunków zarówno wysokotonażowymi wywrotkami, 

jak również nowoczesnymi ciągnikami siodłowymi z naczepami samowyładowczymi.

OFEROWANE PRZEZ EURO-TRANS  ROZWIĄZANIA 
W ZAKRESIE TRANSPORTU KRUSZYW OBEJMUJĄ:

nowoczesny i niezawodny tabor (pojazdy spełniające normy, EURO5 
i EURO6 wyposażone w systemy nawigacji satelitarnej, naczepy samowyładowcze 
wykonane z aluminium)
sprzęt i doświadczenie kierowców sprawdzone w wymagających warunkach 
(nasze pojazdy przemieszczają się na terenach kopalni kruszyw i piasku, placach budowy 
dróg i autostrad)
pełne wsparcie logistyczne związane z alokacją sprzętu 
dostęp do bazy serwisowej (w razie potrzeby wymiana na inny zestaw transportowy)  
bieżące informacje dotyczące statusu przewożonych ładunków
precyzyjne estymacje związane z realizacją projektów (dzięki temu nasi Klienci 
mogą jeszcze dokładniej szacować budżety związane ze swoimi inwestycjami)
niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz świadectwo Homologacji Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki Wodnej
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POMPOWANIE BETONU

Park maszynowy EURO-TRANS obejmuje, między innymi 40 pomp 

do przepompowywania mieszanki betonowej o wysięgu od 24 do 70 metrów. 

Nasze usługi realizujemy z użyciem sprzętu marki Putzmeister oraz Schwing 

- renomowanych producentów, wyznaczających światowe standardy w tej branży. 

Oferowane przez EURO-TRANS systemy można wykorzystać zarówno 

przy budowie niewielkiego budynku, jak również w miejscach o utrudnionym 

dostępie, gdzie transport mieszanki musi odbywać się na znaczne odległości. 

Posiadamy również pojazdy typu pompo-gruszka „PUMI” (o pojemności 7 m3) 

z systemem transportu mieszanki betonowej na odległość do 24 metrów.

Pompy o rozpiętości
do 24 do 70 metrów

Sprzęt światowych
marek Putzmeister 

oraz Schwing

Doświadczeni
operatorzy

Mobilność sprzętu
na terenie całej Polski
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TRANSPORT CEMENTU

Wiemy, że wydajność naszych usług determinuje również sukcesy naszych 

Klientów. Regularnie inwestujemy w najlepszych specjalistów, praktyki 

logistyczne oraz nowoczesną flotę specjalistycznych pojazdów do transportu 

cementu.

Jesteśmy ekspertami od transportu cementu, popiołów dymnicowych oraz innych 

materiałów sypkich, używanych na przykład do produkcji betonu, asfaltu lub klejów. 

Usługę realizujemy z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów marki Spitzer

Silo-Fahrzeugwerke, wyposażonych w cementonaczepy o pojemności 37 m3. 

Każdy cementowóz EURO-TRANS wyposażony został w wydajną sprężarkę (2/3 bary), 

przestrzeń ładunkową 37m3 (o temperaturze pracy od -40°C / + 80°C)  oraz system 

rurociągów, przeznaczonych do wypompowania przewożonego ładunku. Nasz tabor 

dostosowany jest do operacji logistycznych bezpośrednio przy silosach oraz 

placach budowlanych, gdzie stosuje się doraźne rozwiązania magazynowe. 

Naczepy posiadają systemy pneumatyczne umożliwiające ich postój na utwardzonej 

powierzchni, dzięki temu mogą również stanowić mobilne magazyny.

SUMA NASZYCH DOŚWIADCZEŃ ORAZ ZAAWANSOWANE I ROZBUDOWANE 
ZAPLECZE TECHNICZNE POWODUJĄ, ŻE NA STAŁE WSPÓŁPRACUJEMY 
Z WIELOMA LIDERAMI BRANŻY CEMENTOWEJ W POLSCE.
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Transport mieszanki betonowej realizujemy specjalistycznymi pojazdami 

przeznaczonymi do zachowania jednorodności mieszanki betonowej oraz jej ochrony 

przed działaniem czynników zewnętrznych. Dysponujemy nowoczesnym taborem 

betonomieszarek o pojemności: 7 m3, 9 m3 i 10 m3.

Niezawodność oraz ilość jednostek transportowych, skutecznie wspiera te projekty 

naszych Klientów, które wymagają relatywnie dużej dostępności, w kontekście 

zachowania ciągłości dostaw mieszanki betonowej na plac budowy. W ten sposób 

możemy zagwarantować cykl dostaw odbywający się przez 24h/dobę. 

Dysponujemy również pojazdami o napędzie na cztery osie, co ułatwia dostarczenie 

betonu, na przykład w trudno dostępne miejsca.

EURO-TRANS



WYNAJEM ŁADOWAREK KOŁOWYCH

Oferta EURO-TRANS obejmuje wynajem nowoczesnych ładowarek kołowych 

(o pojemności łyżek od 3,5 do 5 m3) cenionych producentów, takich jak Caterpillar 

(CAT) oraz Libeherr. W zależności od potrzeb Klientów proponujemy wynajem samego 

sprzętu, jak również taboru obsługiwanego przez naszych operatorów. 

ELASTYCZNE FORMY WYNAJMU

W zależności od preferencji Klientów, możemy wynająć ładowarki na 1 dzień, ale także

na okres kilku dni lub miesięcy. W ramach świadczonej usługi zapewniamy 

obsługę logistyczną w zakresie dostarczenia oraz odbioru ładowarek, na przykład 

z terenu budowy. Dzięki naszym 25 bazom transportowym na terenie całego kraju, 

dostęp do sprzętu jest szybki. W razie potrzeby istnieje możliwość skalowania usługi,

np. przedłużenia wynajmu lub dostarczenia ładowarki o innych parametrach 

technicznych.

ZASTOSOWANIE

Nasi Klienci wykorzystują ładowarki głównie do obsługi węzłów betoniarskich, oraz 

do załadunku pojazdów przewożących kruszywa i piasek w kopalniach kruszyw 

naturalnych. Wysoka jakość oferowanego przez nas sprzętu sprawia, iż załadunek 

samochodu ciężarowego trwa zaledwie kilka minut, z zachowaniem bezpieczeństwa 

i komfortu pracy operatora.
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CECHY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Zaplecze techniczne EURO-TRANS to sprzęt najwyższej jakości. Zdecydowaliśmy 

się na wprowadzenie do naszej oferty ładowarek wyłącznie wiodących producentów, 

takich jak Libeherr oraz Caterpillar (CAT). Dzięki temu nasz park maszynowy jest 

niezawodny i zyskuje szerokie uznanie naszych Klientów.  

WYBRANE CECHY I ZALETY OFEROWANEGO SPRZĘTU:

wydajny układ kierowniczy oraz pneumatyczny, pozwalający na wykonanie płynnych 
manewrów

inteligentny system zarządzania mocą, dzięki czemu maszyna pracuje z najwyższą 
wydajnością, a także zapewnia operatorowi możliwość dostosowania ustawień 
do indywidualnych potrzeb

wybór trybów mocy pozwala wybierać między maksymalną oszczędnością paliwa 
a wyższą mocą wraz z prędkością układu hydraulicznego

pojemność łyżek od od 3,5 do 5 m3

ergonomiczny kokpit operatora

wysoki moment obrotowy silnika
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ROZŁADUNEK WAGONÓW

Zarządzamy kolejowym terminalem przeładunkowym Warszawa Główna-Towarowa. 

Zajmujemy się kompleksowym przeładunkiem całych składów, bezpośrednio na auta 

Klientów lub EURO-TRANS. Rocznie możemy przyjąć kilka milionów ton kruszyw, 

zapewniając kompleksową obsługę logistyczną. 

Dysponujemy pięcioma nowoczesnymi koparkami, wyposażonymi w łyżki 

przystosowane do szybkiego rozładunku. Terminal posiada dwa tory, co umożliwia 

rozładunek dwóch składów jednocześnie. Obsługujemy wszystkich przewoźników 

kolejowych działających na krajowym rynku.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ: 

przeładunek oraz ważenie każdego auta na specjalistycznej i legalizowanej 
wadze samochodowej

możliwość magazynowania kruszywa na terenie terminalu

na terenie Warszawy wykorzystujemy do transportu kruszyw pomiędzy terminalem 
a miejscem wskazanym przez odbiorcę wywrotki 4 osiowe, które zapewniają dużą 
mobilność i szybkość przy rozładunku

rozładunek wagonów na innych stacjach w Warszawie, jak również wybranych 
miastach w Polsce
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Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Euro-Trans Sp. z o.o.
02-667 Warszawa, ul. Taśmowa 3  

Tel. 22/ 852 25 94
Tel. 22/ 852 25 93

e-mail: biuro@eurotrans.waw.pl

www.eurotrans.waw.pl
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