Wynajem naczep dla Żywca
Poniedziałek, 05 Sierpień 2013 09:59 K.T.

W dniu 13.06.2013 r. nastąpiło przekazanie do firmy Trans-Trade-Żywiec Sp. z o.o. dziesięciu naczep
Bergerecotrail wyprodukowanych przez austriacki koncern Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.

Nowe naczepy to 4 x e w transporcie (economy, ecology, efficiency, excellence), czyli:
- mniejsza masa własna, a więc większa ładowność do 34 palet (economy)
- mniej kursów i mniejsza masa to niższa emisja spalin i mniejszy hałas (ecology)
- niższa masa własna to niższe zużycie paliwa i komponentów naczepy (efficiency)
- najwyższa jakość i precyzja wykonania, począwszy od prac projektowych po produkcję i końcową kontrolę
(excellence).
Charakteryzuję się one ultralekką konstrukcją i niewiarygodną masą własną 4700kg.
Umowa wynajmu została zawarta na okres 36 miesięcy.
Trans-Trade-Żywiec Sp. z o.o. należy do Grupy Żywiec (Heineken) drugiego największego producenta piwa w
Polsce. Wynajem naczep Bergerecotrail to część strategii Grupy Żywiec polegającej na stopniowym wprowadzaniu
nowych i ekonomicznych zestawów do przewozu napojów. Nowe naczepy są wyposażone w plandeki z
odświeżonym logo, które właśnie w tych dniach wprowadziła Grupa Żywiec.
Fraikin Polska
Fraikin Polska jest częścią Grupy Fraikin – największego europejskiego dostawcy usługi wynajmu pojazdów
dostawczych i ciężarowych. Obecnie Grupa Fraikin zarządza ponad 64 000 pojazdów. Oferta firmy Fraikin
obejmuje wynajem długoterminowy, wynajem krótko- i średniterminowy, zarządzanie flotą, sprzedaż pojazdów
używanych, zakup i leasing zwrotny. Gama pojazdów Fraikin jest bardzo szeroka - od pojazdów lekkich (furgony o
DMC równej 3,5 T), poprzez pojazdy średnie, a skończywszy na ciężkich pojazdach użytkowych oraz pojazdach
specjalistycznych – ambulanse, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy, więźniarki. W
zależności od określonych wymagań, Fraikin dostarcza klientom, zarówno indywidualnym jak i instytucjonalnym,
pojazdy które są najlepiej dostosowane do obecnych i przyszłych ich potrzeb.
Dostarczane do klienta pojazdy są objęte kompleksową obsługą Full Service Lease (FSL), która zawiera
finansowanie, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy oraz zarządzanie w każdym zakresie: operacyjnym,
administracyjnym, prawnym i technicznym.
W oparciu o 65 letnie doświadczenie w branży wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych, funkcjonowanie
ponad 200 zintegrowanych oddziałów usługowych na terenie 8 państw Europy oraz pracę ponad 3 500
pracowników, każdy klient Fraikin ma zapewnioną wysoką jakość dostarczonych usług.
Fraikin, poprzez zdobytą wiedzę i umiejętności stworzyło standard na rynku, który w sposób optymalny służy
klientom, którzy nam zaufali.
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