
 

 

 

Ügyféltájékoztató #8 – 2020.05.14.  

 Aktuális információk: az elmúlt nyolc hét intézkedései 

 TransFER összeköttetések: bemutatjuk új szolgáltatásainkat 

 Intermodális forgalmak Európa-szerte: újra beindulnak a konténerforgalmak 

 Megbízhatóság: továbbítjuk termékeit – most és a jövőben is! 

Az elmúlt időszak fejleményei 

Az elmúlt nyolc hét során a válsághelyzet által meghatározott, folyamatosan változó 

piaci helyzettel kellett szembenéznünk. Ebben a kihívásokkal teli időszakban 

mutatkozott meg igazán, hogy a vasúti árufuvarozás kiemelt szereppel bír az ellátás és 

rendszer szempontjából. 

Március közepe óta mintegy 56000 tehervonat továbbított Európa-szerte 

élelmiszereket, egészségügyi és háztartási papírtermékeket, valamint 

védőfelszereléseket. Ezáltal fenn tudtuk tartani az áruforgalmat, amely során 

nemzetközi üzemeltetési folyamataink egyértelmű előnyt jelentettek számunkra. A 

gyakran decentralizált gazdaság ellátását egyes kocsi hálózatunkkal tudtuk biztosítani, 

amely szolgáltatást Ausztriában egyedüliként végezzük. Ennek köszönhetően rövid 

határidőn belül is rugalmasan biztosítottuk a kis szállítmányok közútról vasútra történő 

átrakását. 

 

 

https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/7720ca5d-8d0e-4493-bdbf-8d56828b1cbd?url=http%3A%2F%2Fwww.railcargo.com


TransFER összeköttetések 

Az új fuvarozási megoldások iránti keresletnek megfelelve új TransFER 

összeköttetéseket alakítottunk ki. Intermodális hálózatunkat Budapest és Ploieşti 

közötti közvetlen járatunkkal bővítjük München irányába, ezáltal jelentősen 

lerövidítjük a terminálok közötti fuvarozási időt. A már meglévő TransFER Wolfurt–

Rotterdam fuvarjaink keretében most a svájci Frenkendorfban is biztosítunk be- és 

kirakási lehetőséget. 

https://www.railcargo.com/hu/news/a-wolfurt-rotterdam-transfer-svajci-megalloval-bovul 

https://www.railcargo.com/hu/news/ploiestibo-budapestre 

 

Intermodális forgalmak Európa-szerte 

A konténerforgalmak esetében kiemelt célunk, hogy az ÖBB terminálok hálózatát 

beföldön és nemzetközi szinten is összekapcsoljuk. Gyors fuvarozási és átrakási 

időkkel kívánjuk elősegíteni a forgalmak közútról a környezetbarát vasútra történő 

átterelését. Az RCG Triesztben, Koperben, Hamburgban, Bremerhavenben, 

Pireuszban, Rotterdamban és Antwerpenben egyike a vezető vasútlogisztikai 

szolgáltatóknak, Rijekában, Gdanskban, Velencében és Konstancában pedig 

folyamatosan építjük ki tevékenységünket. Sikerünk alapja ennek során a proaktív 

cselekvés, szoros együttműködésben a hajótársaságokkal, kikötői hatóságokkal, 

terminálokkal és a vasúti pályahálózat-működtetőkkel. 

A gazdaság fenntartható, logisztikai pilléreként rendelkezésére állunk – most és a 

jövőben is! 

Keresse kollégáinkat, érdeklődjön a now@railcargo.com e-mail címen, vagy találja meg 

szakmai kapcsolattartóját 3 kattintással a railcargo.com honlapon. 

Tudjon meg többet 
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