Smart
transport
smart logistics

Hitachi biedt u snelle en betrouwbare
oplossingen met een hoogstaande
service tegen aantrekkelijke tarieven.

Het is belangrijk dat uw producten snel en veilig bij uw
klanten aankomen. Hitachi Transport System biedt een
breed scala aan transportdiensten tegen zeer
aantrekkelijke tarieven en met oog voor een zo groen
mogelijke oplossing.

Smart intermodaal vervoer
• Zendingen middels meerdere modaliteiten: via het
water, het spoor en/of over de weg
• Minder kans op schade
• Lagere kosten, sneller en milieuvriendelijker

Smart logistics over de weg
• Transporteur selectie op basis van prijs en service
• U kunt rekenen op een snel en effectief antwoord
• Profiteer van onze volumes, schaalvoordelen en
bovenal onze expertise

Speciaal en zwaar transport
• Voor het vervoer van zwaar en buitensporig
materiaal
• Profiteer van onze technische kennis

Smart logistics door de lucht
• Luchtvrachtzendingen afgestemd op uw
productieschema’s
• Capaciteit op de voornaamste routes, zelfs in het
hoogseizoen
• IATA-agent: biedt u veilige en betrouwbare
luchtvrachtdiensten tegen de beste prijzen
Smart logistics over de zee
• Dagelijkse afvaarten
• De snelheid en het gemak van een enkel benodigde
‘Through Bill of Lading’
• Zowel FCL en LCL
• Milieuvriendelijk
• De Sea-Air combinatie biedt kortere transittijden en
is een betaalbaar alternatief voor luchtvracht
Smart logistics per spoor
• Hitachi kan alle aspecten van vervoer per spoor uit
handen nemen
• Zowel hele treinladingen als enkele wagons
• Snel en rendabel

Vraag een offerte aan

>

Projectlading
• Transport voor ladingen met bijzondere afmetingen
of zendingen die extra zorg en aandacht nodig
hebben
• Bijvoorbeeld: break-bulk, out-of-gauge (OOG),
heavy-lift of Ro-Ro lading
• Compleet project management
Pakketdiensten
• Behandeling van elk type brief, pakket of pallet
• Uitstekende prijzen dankzij onze volumes
• Geleverd aan het juiste adres op het juiste moment
en op elk gewenst, en overeengekomen, moment
• Verzending vanuit zowel een vestiging van Hitachi
Transort System als uw eigen locatie
Voor alle vormen van vervoer
• Binnenlandse vervoersmogelijkheden
• Pick-up en levering op de juiste tijd
• Voor zowel import als export
• Voortdurende controle en kwaliteitsborging

Neem contact met ons op
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