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Raktárunk Dunaharasztiban: 
 § 26.000 nm logisztikai raktár, 4.000 nm cross-dock raktár

 § Tárolás két hőmérsékleti szegmensben (AMB, CHL) hőmérséklet és páratartalom monitorozással 

 § Dedikált terület az értéknövelő szolgáltatásokhoz

A Raben Group 2010 óta van jelen Magyarországon. A vállalat közúti-, tengeri- és légi szállítmányozás, illetve átfogó 

logisztikai szolgáltatások széles skáláját kínálja az ellátási lánc teljes spektrumában. 



200
munkatárs

38.000 m2

raktárkapacitás

200
szállítójármű

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

AEO, HACCP
Biokontroll

A Raben Group modern és kompetens partner gyűjtő- rész- és komplett rakományok 

disztribúciójában mind belföldön, mind nemzetközi viszonylatban. Egyénre szabott 

logisztikai megoldások az ügyfél vállalatának méretétől és iparágtól függetlenül.

Szolgáltatásaink

 § Raktárlogisztika (tárolás, raktározás, értéknövelő szolgáltatások – akár jövedéki 

termékek és vámáruk esetében is) 

 § Közúti szállítmányozás (belföldi- és nemzetközi disztribúció, keleti irányok)

 § FTL és intermodális szállítmányozás (belföldi és nemzetközi irányok)

 § Tengeri- és légi szállítmányozási szolgáltatások

 § Vám- és jövedéki ügyintézés, Intrastat adatszolgáltatás

Előnyeink

 § Szállítmánykövetés a                                 felület segítségével

 § Professzionális ügyfélszolgálat közvetlen kapcsolattartóval

 § Egész Magyarországot lefedő, ADR szállításra is alkalmas hálózat

 § Áruérték készpénzes beszedése kiszállításkor (COD)

 § EKÁER – adminisztráció

 § Szállítólevél-visszaforgatás (ROD)

 § Raklapkezelés (ROP)

 § Magas biztonsági besorolású tehergépkocsik on-line monitoringgal

 § Elektronikus adatcsere ügyfeleinkkel és partnereinkkel

Modern informatika

A vállalat ügyfélbarát, rugalmas software megoldásokat alkalmaz szállítmányozási- 

és raktár-irányítási rendszereiben, melyeket folyamatosan fejleszt az ügyféligények 

és iparági sztenderdek teljes körű figyelembe vételével.  



A vállalat kedvező európai elhelyezkedésének, nemzetközi disztribúciós  

hálózatának és négy magyarországi telephelyének köszönhetően biztosítja  

a kiszolgálás hatékonyságát és magas színvonalát.

3.  Fedezze fel szolgáltatásainkat,  
tudja meg hogyan dolgozunk! 

Az alkalmazás iOS és Android operációs 
rendszerekkel használható.

2. Indítsa el az alkalmazást!

FEDEZZE FEL A LOGIKÁT  
A LOGISZTIKÁBAN!

Raben Trans European Hungary Kft.
H-2330, Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 31
Magyarország
tel.: + 36 24 502 000
e-mail: hungary.info@raben-group.com
www. raben-group.com

1.  Scannelje be a QR-kódot az alkalmazás 
telepítéséhez! 

Győr

Dunaharaszti
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saját telephelyek

átrakó depók


