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Partner oferujący  
wynajem naczep oraz 
kompleksowe usługi 
konserwacyjne sprzętu 
i naprawy w terenie.

Grupa ICTS
GRUPA ICTS TO PARTNER OFERUJĄCY KOMPLEKSOWE  

USŁUGI WYNAJMU NACZEP ORAZ USŁUGI W TERENIE 

I KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ WŁASNYCH BĄDŹ 

WYNAJMOWANYCH. DZIAŁAMY W WIELKIEJ BRYTANII,  

HOLANDII, BELGII, POLSCE I ROSJI NA NAJWAŻNIEJSZYCH 

SZLAKACH TRANSPORTOWYCH EUROPY.

Grupa ICTS dostarcza rozwiązania wynajmu naczep odpowiednie dla 

wielu sektorów rynku. Zapewnia konserwację i pomoc drogową oraz 

świadczy usługi rozwiązujące wiele innych problemów, które mogą 

wystąpić na trasie. Pozwól ICTS robić, co do nas należy, a sam 

skoncentruj się na swoich priorytetach. 
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Wynajem naczep

Naczepy ICTS dostar-
czamy ze specyfikacją, 
wybraną przez klienta, 
oraz wszystkimi nie-
zbędnymi certyfikatami, 
wedle wcześniej  
ustalonych wymagań  
i oczekiwań.
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MOŻLIWE WARUNKI WYNAJMU: 

NAJEM KRÓTKOTERMINOWY 
POCZYNAJĄC OD TYGODNIA, OKRES KRÓTSZY NIŻ ROK
Oferujemy wynajem naczep, opatrzonych logo ICTS, zgodnie  

ze specyfikacją (Klienta) na okres krótkoterminowy z  

uwzględnieniem pełnego serwisu, za tygodniowy lub  

miesięczny czynsz. 

NAJEM DŁUGOTERMINOWY 
OKRES WYNOSZĄCY WIĘCEJ NIŻ ROK
Oferujemy wynajem naczep, opatrzonych logo klienta, zgodnie  

ze specyfikacją (Klienta) na okres długoterminowy z uwzględnieniem 

pełnego serwisu, wliczonego w opłatę wynajmu.  

Są to nierzadko nowe naczepy kupione przez Grupę ICTS  

specjalnie pod kątem szczególnych potrzeb klienta i w  

celu zoptymalizowania ich wykorzystania.

KONCEPCJA WYNAJMU ICTS JEST KONKURENCYJNA,  
PRZEJRZYSTA I KOMPLEKSOWA*

•  W ciągu całego okresu najmu zapewniamy wymianę części hamulcowych

i związane z tym prace w ramach zwykłego zużycia eksploatacyjnego.

•  W ciągu całego okresu najmu zapewniamy wymianę zużytych opon

na nowe w ramach zwykłej eksploatacji.

•  Wykonujemy prace konserwacyjne podwozia i części obrotowych w

ramach zwykłego zużycia eksploatacyjnego, a w razie konieczności

wymieniamy zużyte części. Dotyczy to osi, wsporników, obrotnicy

i zawieszenia pneumatycznego; jednym słowem — wszystkiego, co

znajduje się poniżej podwozia. Do części obrotowych zalicza się

zawiasy, rolki dachu przesuwanego oraz pasy mocujące plandekę.

•  Wymiana części oraz związane z tym prace realizowane w ramach

okresowych prac konserwacyjnych w trakcie całego okresu najmu

są wliczone w cenę wynajmu.

•  Opłaty za przeglądy pobierane przez osoby trzecie z tytułu

okresowych, specjalnych przeglądów w ciągu całego okresu

najmu również są wliczone w cenę czynszu.

*  Cena z uwzględnieniem pełnego serwisu nie obejmuje naprawy szkód lub obsługi
roszczeń ubezpieczeniowych, napraw wynikających z nieprawidłowej eksploatacji
lub uszkodzenia opon, kosztów ubezpieczeń, paliwa i podatku VAT.

W SWOJEJ MŁODEJ FLOCIE ICTS POSIADA 

PRZYNAJMNIEJ 2500 NACZEP, Z CZEGO  

90% JEST WYNAJMOWANA W SPOSÓB CIĄGŁY 

— 60% NA PODSTAWIE DŁUGOTERMINOWYCH 

UMÓW NAJMU, A 40% NA PODSTAWIE UMÓW 

ŚREDNIO- BĄDŹ KRÓTKOTERMINOWYCH

KONCEPCJA WYNAJMU ICTS JEST PROSTA I 

PRZEJRZYSTA. W ZALEŻNOŚCI OD AKTYW-

NOŚCI BIZNESOWEJ, DŁUGOŚCI KONTRAKTU 

I OBSŁUGIWANEGO SEGMENTU RYNKU, ICTS 

OFERUJE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA NAJMU, 

OPTYMALIZUJĄCE WYDAJNOŚĆ FIRMY.

Grupa ICTS dzięki 
najlepszym z 
możliwych ofertom 
wynajmu, optymalizuje 
działalność biznesową 
swoich klientów.
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szerokości idealnie nadaje się naczepa platforma, 

w której wymiary poszczególnych towarów  

mogą różnić się miedzy sobą.

TRANSPORT W TEMPERATURZE 
KONTROLOWANEJ

Transport towarów, które muszą dotrzeć 

do miejsca przeznaczenia w określonej 

temperaturze, powinien odbywać się w naczepie 

chłodni. W naczepie bez systemu chłodzenia, 

latem, temperatura wewnątrz naczepy może 

dochodzić nawet do 50 stopni Celsjusza. Dzięki 

wbudowanemu parownikowi klient ma pewność, 

że wewnątrz naczepy panować będzie stała, 

wskazana przez klienta niska temperatura.  

Dostępne są również podwójne parowniki dla 

różnych stref temperatur. Przykładowymi  

towarami takich transportów mogą być farby, 

leki, oraz urządzenia medyczne i sprzęty.

LOTNICZY TRANSPORT TOWAROWY
Lotniczy transport towarów wspomagany 

jest przez wykorzystanie przenośników 

rolkowych dla optymalizacji procesu załadunku 

i rozładunku. 

TRANSPORT DYSTRYBUCYJNY
Uniwersalność naczep kurtynowych 

sprawia, że jest to odpowiednia opcja dla 

transportu dystrybucyjnego. Jest to naczepa, 

którą można dowolnie konfigurować stosowanie 

do potrzeb klienta.

TRANSPORT PALET - MATERIAŁÓW  
DŁUGICH - W ZWOJACH - W OPAKOWANIACH 
- GABARYTOWY

Składana plandeka zapewnia dużą 

elastyczność podczas załadunku i  

rozładunku, co sprawia, że naczepa kurtynowa 

to optymalny wybór do przewozu towaru na 

paletach. Składany dach naczepy kurtynowej 

najlepiej nadaje się do przewozu towarów  

długich oraz zwoi. Dopuszczalna ładowność  

może pomieścić do 100 m3 towaru.

TRANSPORT ARTYKUŁÓW MOTORYZACYJNYCH
Transport części przemysłu motoryzacyjne-

go, wiąże się często z transportem dużych 

ilości co nie idzie w parze w z dużym tonażem.

TRANSPORT TOWARÓW (NIE)KONSUMPCYJ-
NYCH, DETALICZNYCH, OWOCÓW I WARZYW 
ORAZ KWIATÓW

Naczepy do dystrybucji dóbr (nie)konsump-

cyjnych - bez względu na to, czy są transpor-

towane w warunkach chłodniczych - w terenach 

mieszkalnych, nie powinny przekraczać dopuszczal-

nego poziomu hałasu. Naczepy o szerokości 

dostosowanej do przewozu kwiatów idealnie nadają 

się do wykorzystania w tego typu transportach.

TRANSPORT TOWARÓW O DUŻEJ WARTOŚCI 
Towary o wysokiej wartości powinny być 

transportowane w naczepie ze sztywną 

zabudową, co zabezpiecza przed kradzieżą i 

uszkodzeniem towaru.

TRANSPORT SPECJALNY
Transport ładunków ponadgabarytowych 

o nietypowej wysokości i szerokości jest

powszechny w budownictwie, branży konstruk-

cyjnej i sektorze rolniczym.

TRANSPORT DOTYCZĄCY IMPREZ MASOWYCH
Transport towarów związany z organizacją 

imprez masowych często wiąże się z 

przewozem dużych, sztywnych elementów.  

Tutaj objętość odgrywa większą rolę niż waga. 

TRANSPORT KONTENEROWY 
W przypadku transportu kontenerowego, 

stopień elastyczności w kwestii przewozu 

kontenerów o rożnych rozmiarach, determinuje 

wybór niezbędnej naczepy. Czy minimalną waga 

własna i niskie ryzyko uszkodzenia jest ważniejsze 

od elastyczności umożliwiającej transport różnego 

rodzaju ładunków?

TRANSPORT ARTYKUŁÓW ROLNYCH
Do przewozu ładunków rolnych, zróżnico-

wanych pod względem wysokości i  

SEGMENTY RYNKU 
KAŻDY SEGMENT RYNKU WYMAGA INNEJ NACZEPY  

DLA JEJ OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA.  

W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA LUB SEGMENTU  

RYNKU, NACZEPY ICTS SĄ DOSTARCZANE ZGODNIE ZE  

SPECYFIKACJĄ KLIENTA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI CERTYFIKATAMI. 

ICTS OFERUJE NACZEPY O SPECYFIKACJI ODPOWIEDNIEJ  

DLA DANEGO SEGMENTU RYNKU LUB KONKRETNYCH  

METOD TRANSPORTU:
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OFERTA NACZEP 
WYPOŻYCZALNIA GRUPY ICTS DYSPONUJE KILKOMA RODZAJAMI 

NACZEP, STARAJĄC SIĘ SPEŁNIĆ ZAPOTRZEBOWANIE KLIENTÓW. 

DODATKOWO, W TROSCE O SZCZEGÓLNE POTRZEBY KLIENTÓW,  

DO KAŻDEGO RODZAJU NACZEPY OFERUJEMY KILKA 

DODATKOWYCH OPCJI. 

Grupa ICTS ułatwia 
prowadzenie biznesu, 
pozwalając klientom 
skoncentrować się na 
swojej podstawowej 
działalności.

• Z RAMPĄ ZAŁADUNKOWĄ

• Z LISTWĄ ALUMINIOWĄ DO ZWIJANIA PLANDEKI

•  Z RÓŻNYM RODZAJEM I LICZBĄ OSI (NP. OSI

KIEROWANYCH)

• TYPU HUCKEPACK

• TYPU FERRY

• Z PODWÓJNĄ PLATFORMĄ ZAŁADUNKOWĄ

• Z OSIĄ UNOSZONĄ

• ZE SKRZYNIĄ PALETOWĄ

• Z PAKIETEM ANTYWŁAMANIOWYM

• Z PRZENOŚNIKAMI ROLKOWYMI

• NACZEPY TYPU COILMULDE

Ponadto dostępnych jest kilka  
dodatkowych opcji:

NACZEPA TYPU MEGA
Naczepa typu mega wykorzystywana jest głównie do transportu towarów 

o dużej objętości. Klient może wykorzystać całą dopuszczalną ładowność

bez przekraczania dopuszczalnej masy ładunku. Tego typu naczepy

wykorzystywane są np. przez branżę motoryzacyjną, eventową

lub w transporcie lotniczym. Naczepy typu mega Grupy

ICTS posiadają w standardzie podnoszony i

przesuwany dach oraz tylne drzwi.

Wysokość załadunku wynosi około

3 m, co zapewnia objętość

załadunkową do

100 m3!

W zależności od przeznaczenia lub segmentu rynku, naczepy ICTS  

są dostarczane zgodnie ze specyfikacją klienta wraz z niezbędnymi 

certyfikatami. Na przykład certyfikat TüV, certyfikat ADR (dla substancji 

niebezpiecznych) lub certyfikat Huckepack. 

Skontaktuj się z ICTS tutaj, aby otrzymać profesjonalną poradę na temat 

danych technicznych, jakie powinny posiadać naczepy odpowiednie do  

Twoich potrzeb.
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• Z RAMPĄ ŁADUNKOWĄ

•  Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA WÓZKA WIDŁO-

WEGO

• Z LISTWĄ ALUMINIOWĄ DO ZWIJANIA PLANDEKI

•  Z RÓŻNYM RODZAJEM I LICZBĄ OSI

(NP. OSI KIEROWANYCH)

• TYPU HUCKEPACK

• TYPU FERRY

• Z PODWÓJNĄ PLATFORMĄ ZAŁADUNKOWĄ

• Z OSIĄ UNOSZONĄ

• ZE SKRZYNIĄ PALETOWĄ

• Z PAKIETEM ANTYWŁAMANIOWYM

• Z PRZENOŚNIKAMI ROLKOWYMI

• NACZEPY TYPU COILMULDE

Ponadto dostępnych jest kilka 
dodatkowych opcji:

Ponadto dostępnych jest kilka  
dodatkowych opcji:

NACZEPA KURTYNOWA
Naczepa kurtynowa ma wiele zastosowań, co zapewnia korzystny stosunek 

ceny do jakości. Liczne możliwości konfiguracji kurtyny sprawiają,  

że ten typ naczepy zapewnia najbardziej optymalny  

transport zwojów, długich materiałów i towarów  

na paletach. Umożliwia to przewóz towarów  

(nie)konsumpcyjnych oraz transport  

dystrybucyjny. 

NACZEPA CHŁODNIA
Naczepa chłodnia służy do transportu towarów 

konsumpcyjnych, które muszą być  

przechowywane w określonej  

temperaturze, ale również kwiatów,  

owoców i warzyw lub farb.

Naczepy chłodnie ICTS  

posiadają w standardzie 

tak zwany pojedynczy  

zakres temperatury,  

co oznacza, że  

1 parownik jest  

zainstalowany  

dla 1 strefy  

temperatury.  

Wysokość  

załadunku tej  

naczepy wynosi  

2,65 m. 

•  Z PODWÓJNYM ZAKRESEM TEMPERATURY:

PODWÓJNY PAROWNIK DLA RÓŻNYCH STREF

TEMPERATURY

•  Z RAMPĄ ŁADUNKOWĄ

•  Z SZYNAMI MOCUJĄCYMI PO BOKACH I W DACHU

•  Z RÓŻNYM RODZAJEM I LICZBĄ OSI

(NP. OSI KIEROWANYCH)

•  Z OPCJĄ PODWIESZENIA MIĘSA

•  Z PRZEGRODAMI

•  TYPU HUCKEPACK

•  TYPU FERRY

•  Z PODWÓJNĄ PLATFORMĄ ZAŁADUNKOWĄ

•  Z PODŁOGĄ ALUMINIOWĄ LUB POLIESTROWĄ

•  Z OSIĄ UNOSZONĄ

•  ZE SKRZYNIĄ PALETOWĄ

•  Z PRZENOŚNIKAMI ROLKOWYMI
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Ponadto dostępnych jest kilka 
dodatkowych opcji:

•  Z GENERATOREM (DO ZASILANIA

KONTENERÓW CHŁODNICZYCH)

•  Z ALUMINIOWYMI RAMAMI DLA UZYSKANIA

MINIMALNEJ MASY WŁASNEJ

Ponadto dostępnych jest kilka 
dodatkowych opcji:

• Z RAMPĄ ŁADUNKOWĄ

•  Z RÓŻNYM RODZAJEM I LICZBĄ OSI

(NP. OSI KIEROWANYCH)

• TYPU HUCKEPACK

• TYPU FERRY

• Z PODWÓJNĄ PLATFORMĄ ZAŁADUNKOWĄ

• Z OSIĄ UNOSZONĄ

• ZE SKRZYNIĄ PALETOWĄ

• Z SYSTEMEM DO WIESZANIE ODZIEŻY

• Z PAKIETEM ANTYWŁAMANIOWYM

•  W WERSJI ODPOWIEDNIEJ DO PRZEWOŻENIA

KWIATÓW SZEROKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

WYNOSI 2,50 M

• Z PRZENOŚNIKAMI ROLKOWYMI

NACZEPA SKRZYNIOWA
Jest to naczepa podobna do naczepy kurtynowej 

i posiada wiele zastosowań. Wytrzymała  

konstrukcja zapewnia pewny transport  

palet z towarami przeznaczonymi i nie  

przeznaczonymi do konsumpcji z dala  

od wilgoci. Ten typ naczep jest więc  

odpowiedni do transportu  

towarów o dużej wartości.

Standardowa szerokość  

załadunkowa wynosi  

2,47 m, a sama  

naczepa może  

pomieścić do  

34 europalet. 

NACZEPA PODKONTENEROWA 
O KONSTRUKCJI STAŁEJ
Naczepa podkontenerowa o konstrukcji stałej służy do transportu jednego kontenera o długości  

od 20’ do 45’. Jest wykorzystywana do przewozu kontenerów standardowych z minimalną ilością 

dodatkowych elementów podwozia. To pozwala ograniczyć ryzyko uszkodzenia pojazdu i  

uzyskać minimalną masę własną. 
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Uniwersalna naczepa podkontenerowa jest wykorzystywana do 

transportu kontenerów, podobnie jak naczepa kontenerowa  

o konstrukcji stałej. Jedyna różnica polega na elastyczności

przewozu kontenerów. Dzięki różnym możliwościom rozsu-

wania, co wiąże się ze zmianą obciążenia osi dla zwiększenia

dopuszczalnej ładowności, naczepa umożliwia przewóz jednego

kontenera o długości 45’ albo dwóch o długości 20’ jednocze-

śnie. Uniwersalne naczepy podkontenerowe są często

wykorzystywane np. do przewozu niebezpiecznych substancji,

dla których wymagany jest certyfikat ADR. Kliknij tutaj, aby

zapoznać się z opisem segmentów rynku oraz propozycjami

wyboru naczepy odpowiadającej Twoim potrzebom.

NACZEPA PLATFORMA
Naczepa platforma jest często wykorzystywana do przewozu specjalnych ładunków, kiedy 

ze względu na nietypową wysokość lub szerokość ładunku naczepa nie może lub nie musi  

mieć ścian bocznych ani dachu. Na przykład nietypowe przewozy realizowane w sektorze  

budowlanym lub rolniczym.

Standardowa naczepa platforma jest odpowiednia do ustawienia trzech skrzyń 

paletowych jedna na drugiej.

•  Z GENERATOREM (DO ZASILANIA

KONTENERÓW CHŁODNICZYCH)

•  Z ALUMINIOWYMI RAMAMI DLA

UZYSKANIA MINIMALNEJ MASY WŁASNEJ

•  Z PNEUMATYCZNYM ZAMKIEM TYPU

TWIST LOCK

•  Z PNEUMATYCZNYM WYSUWANIEM TYŁU

•  Z RÓŻNYM RODZAJEM I LICZBĄ OSI

(NP. OSI KIEROWANYCH)

•  ZE SKRZYNIĄ PALETOWĄ

•  Z DODATKOWYMI KIESZENIAMI NA STOJAKI I

STOJAKAMI DO PRZEWOZU DŁUGICH MATERIAŁÓW

•  Z RÓŻNYMI TYPAMI PODŁÓG (PONIEWAŻ PRZEWÓZ

CIĘŻKICH MATERIAŁÓW ZWIĘKSZA OBCIĄŻENIE

PUNKTOWE NA PODŁODZE)

Dostępnych jest również kilka 
dodatkowych opcji: Ponadto dostępnych jest kilka  

dodatkowych opcji:

UNIWERSALNA NACZEPA 
PODKONTENEROWA

Uniwersalne naczepy podkontenerowe ICTS  

posiadają w standardzie opcję przewozu  

jednego kontenera o długości 40’. Jednak  

dzięki wysuwanemu tyłowi, możliwy jest również 

przewóz jednego kontenera o długości 45’, jednego  

o długości 30’, dwóch kontenerów o długości

20’ lub jednego o długości 20’ z tyłu i jednego

również o długości 20’ po środku naczepy.

Ponadto standardowa wersja uniwersalnej naczepy

podkontenerowej posiada mechaniczny zamek typu

twist lock (zamocowanie kontenera do naczepy).
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Zarówno wcześniej,  
jak i teraz, w wielu  
firmach, usługa 
przychodzi po zakupie.  
Grupa ICTS w pierwszej 
kolejności koncentruje 
się na usłudze, 
potem na sprzedaży.

1918
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WARSZTATY 
NIEGDYŚ W WIELU FIRMACH WIĘKSZĄ WAGĘ PRZYKŁADANO 

DO SPRZEDAŻY, A DOPIERO POTEM DO SERWISU, PODCZAS 

GDY W GRUPIE ICTS KONCENTRUJEMY SIĘ W PIERWSZEJ  

KOLEJNOŚCI NA SERWISIE, A DOPIERO POTEM NA SPRZEDAŻY. 

WARSZTATY GRUPY ICTS STANOWIĄ DLA NASZYCH KLIENTÓW 

WARTOŚĆ DODANĄ DO OFEROWANYCH USŁUG. 

Ze względu na duże zagęszczenie ruchu transportowego, warsztaty ICTS  

są zlokalizowane w strategicznych miejscach w portach krajów, w których 

działa ICTS, np. Zeebrugge, Antwerpia, Rotterdam i Amsterdam. Nasza  

mobilna stacja obsługi w Ghent jest kolejnym przykładem elastycznej  

obsługi klienta oferowanej w miejscach, w których potrzebuje on wsparcia 

— tymczasowego lub okresowego, zaplanowanego lub nieoczekiwanego. 

Kluczową zaletą naszych warsztatów jest fakt, że są to autoryzowani partnerzy 

serwisowi i dostawcy części do uznanych marek samochodów ciężarowych i 

naczep, takich jak Schmitz Cargobull, Kögel Trailer, Kässbohrer, BPW, SAF i 

Wabco. To oznacza, że Grupa ICTS posiada uprawnienia do obsługi roszczeń 

ubezpieczeniowych względem tych dostawców, dzięki czemu klient oszczędza 

czas i pieniądze. Podstawowe części znajdują się zawsze w magazynie, a ICTS 

posiada dostęp do sieci online tych marek, dlatego przy zamówieniach części 

niedostępnych w magazynie czas oczekiwania jest bardzo krótki. 

Olbrzymią zaletą umiejscowienia warsztatu będącego autoryzowanym  

partnerem danej marki w porcie jest możliwość niezwłocznego wdrożenia 

procedury obsługi roszczeń gwarancyjnych lub wycofania towaru znajdującego 

się w samochodach dostawczych bądź naczepach przypływających promem   

z Wielkiej Brytanii. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci są wolni od  

wszelkich trosk!

Warsztaty działają w godzinach od 7.00 do 22.00, dlatego zapewniamy  

naszym klientom elastyczną obsługę. 

Warsztaty będące 
własnością ICTS wraz z 
usługami serwisowymi 
stanowią wartość  
dodaną dla klienta.
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zem międzynarodowym, który przewozi swoje towary przez granicę belgijsko- 

holenderską nie jest ograniczony ani zależny od kraju zarejestrowania naczepy. 

REMONTY GENERALNE
Zakres prac remontowych wykonywanych przez ICTS wewnętrznie jest szeroki. 

Na przykład wykonujemy naprawy nadbudówek naczep z plandeką i skrzynio-

wych oraz naprawy elementów poliestrowych w naczepach chłodniach.

ULTRA-SEAL 
Do opon w wielu naczepach ICTS stosuje się płyn Ultra-Seal, zapewniający 

optymalne ciśnienie w oponach, mniej przebić i wystrzałów, co zmniejsza  

liczbę awarii i zużycie. Warsztaty posiadają Ultra-Seal w swoich magazynach, 

więc zarówno nowe jak i stare opony naszych wewnętrznych i zewnętrznych 

naczep mogą zostać w ten system wyposażone na życzenie klienta. 

MYJNIA 
Warsztaty ICTS są wyposażone w myjnię, z której mogą korzystać klienci. 

PARKING 
Grupa ICTS dysponuje dużą ilością miejsc parkingowych dla ponad  

100 naczep, które są udostępniane zarówno klientom wypożyczalni ICTS,  

jak również klientom zewnętrznym. Dodatkową zaletą zorganizowania miejsc 

parkingowych przy warsztatach jest zoptymalizowanie ich pracy. Klient  

korzysta na szybkim i efektywnym wykonaniu prac konserwacyjnych lub  

naprawy naczepy. Jest to doskonały sposób na ograniczenie przestojów.

KONSERWACJA I NAPRAWA CIĘŻARÓWEK
Grupa ICTS dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednim sprzę-

tem do wykonywania wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych ciężarówek.

KONFIGUROWANIE NACZEP NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
Pracownicy warsztatów ICTS są specjalistami od naczep. Zmiany mające 

na celu konfigurację naczep do indywidualnych potrzeb klientów mogą  

odbywać się w stacjach obsługi pojazdów ICTS.

PRACE KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM TECHNICZNYM
Aby zapewnić pozytywny wynik przeglądu technicznego, w warsztatach Grupy 

ICTS przeprowadzane są (prewencyjne) prace konserwacyjne naczep. Sprawdza 

się między innymi stan okładzin hamulcowych i w razie konieczności wymienia na 

nowe. Jest to tak zwany przegląd hamulcowy. Ponadto sprawdzane i w razie 

konieczności wymieniane są światła, dokonuje się (wzrokowej) kontroli opon, a w 

sytuacji, gdy pracownik stwierdzi ich nadmierne zużycie opony są wymieniane na 

nowe. Sprawdzane są również mieszki oraz łożyska pod kątem obluzowania. 

PRZEGLĄD TECHNICZNY APK (RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ)
Oferujemy wyjątkową usługę przeglądu APK w warsztatach ICTS w Belgii naczep  

na holenderskich rejestracjach. Wielu klientów korzysta już z tej niepowtarzalnej 

możliwości i odnosi bezpośrednie korzyści: Holenderskie przeglądy techniczne APK 

zwykle trwają krócej niż belgijskie przeglądy roczne, a klient zajmujący się przewo-

OFERTA WARSZTATÓW 
GRUPA ICTS OFERUJE W SWOICH WARSZTATACH SZEREG USŁUG 

DLA ZAPEWNIENIA OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA FLOTĄ. 

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ TUTAJ. 

22 23
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ICTS zapewnia mobilny 
serwis 24/7 gdziekolwiek 
wystąpi taka potrzeba, 
pozwalając klientowi 
skupić się na swojej 
podstawowej  
działalności! 

24 25
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Dzięki w pełni wyposażonemu  
busowi serwisowemu ICTS 
zapewnia serwis mobilny  
24 godziny na dobę z  
możliwością dojazdu  
do klienta.

OFERTA USŁUG W TERENIE ICTS
Poza tym w ICTS zdecydowaliśmy o włączeniu usług w terenie do naszej 

działalności, ponieważ zdarza się tak, że warsztaty nie realizują usług 

wchodzących w główny zakres działalności klienta. W takim przypadku ICTS 

świadczy swoje usługi w wyznaczone dni, tak aby klient nie musiał zatrudniać na 

stałe personelu, a praca mimo wszystko została wykonana. Tym sposobem klient 

może skoncentrować się na swojej głównej działalności: przewozie towarów. 

W ramach usług w terenie ICTS świadczy usługi 24 godziny na dobę, mając 

do dyspozycji w pełni wyposażoną furgonetkę serwisową, z uwzględnieniem 

prac wykonywanych na miejscu w lokalizacji klienta. ICTS nie narzuca limitów 

dotyczących odległości: usługi w terenie są świadczone wszędzie tam, gdzie 

klienci tego potrzebują. ICTS posiada szeroki wybór ciężarówek, co przekłada 

się na dużą elastyczność świadczenia innych usług w terenie.

Zarówno nowe uregulowania i zmiany w przepisach prawnych, jak również 

narastająca presja w sektorze transportowym powodują, że firmy przewozowe 

mają mniej czasu, aby jechać jeszcze do warsztatu po powrocie naczepy lub 

sprzętu transportowego do bazy. Istotnym czynnikiem jest tutaj również 

przestrzeganie prawa dotyczącego limitu czasu prowadzenia pojazdów  

przez kierowców. Konieczność podjechania do warsztatu po osiągnięciu przez 

kierowcę limitu dziennego może wiązać się z problemami lub niepotrzebnymi 

opóźnieniami, a tym samym generować dodatkowe koszty. Dlatego w ICTS 

odwróciliśmy tę sytuację, tak aby klient nie spędzał dodatkowego czasu na 

prowadzeniu pojazdu: ITCS dojeżdża do lokalizacji klienta. 
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KONTROLE I NAPRAWY 
W TERMINALU KOLEJOWYM: Kiedy dostawca usług kolejowych stwierdzi nieprawidło-

wości dotyczące ładunku po przeglądzie pociągu lub jeśli zaistnieje konieczność  

przeprowadzenia naprawy naczepy znajdującej się już na pociągu, wszelkie modyfikacje 

muszą być wykonane bardzo szybko, aby skład mógł odjechać o czasie. Koszty przestoju 

pociągu w przypadku jego opóźnienia będą przerzucone bezpośrednio na klienta, który 

przyczynił się do opóźnienia. Grupa ICTS pomoże klientowi uniknąć finansowych  

konsekwencji wykonując naprawy naczep bądź mocując ładunek na miejscu.

NA LOTNISKACH: W przypadku problemów z naczepą klienta przed lub w  

trakcie załadunku lub rozładunku w doku, klient dysponuje niewielką ilością  

czasu i zostanie obciążony kosztami w przypadku opóźnień. 

Również i w takiej sytuacji ICTS może dokonać naprawy naczepy lub zamocować 

ładunek. Istnieje nawet możliwość przejęcia całej operacji od klienta, tj. przeładowania 

ładunku na jedną z dostępnych naczep ICTS. 

NA NABRZEŻACH: To upoważnienie ma kilka zalet i zapewnia korzystne rozwiązanie 

dla każdej ze stron: Jeśli w momencie dojścia do nabrzeża promu, na którym znajduje 

się naczepa okaże się, że naczepa jest uszkodzona, zwykle oznacza to, że do uszko-

dzenia doszło w trakcie przeprawy. Istnieje wówczas możliwość 

przeprowadzenia inspekcji od razu po dojściu do nabrzeża, a  

koszty uszkodzeń, które wystąpiły na pokładzie promu zostaną 

pokryte przez operatora promu. Dzięki temu czas przestoju będzie 

minimalny i nie wystąpią żadne inne wtórne uszkodzenia pojazdu. 

Klient może wystąpić do przedsiębiorstwa żeglugowego o zwrot 

kosztów naprawy, również z tytułu gwarancji. To oznacza podwójny 

zysk. Grupa ICTS wykonuje również prewencyjne kontrole i prace 

konserwacyjne naczep w okresie oczekiwania naczepy na czarter 

lub spedytora. Wszystkie te operacje są wykonywane podczas 

postoju naczepy, tak aby nie powodować opóźnień i zapewnić 

optymalne wykorzystanie naczep przez klientów!

Grupa ICTS posiada przepustki upoważniające do wstępu na obszary o 

ograniczonym dostępie i wykonywania prac w miejscach, do których klienci 

zwykle nie są wpuszczani. Na przykład terminale kolejowe, takie jak w 

Zeebrugge, albo terminal holenderskiego lotniska Schiphol w Amsterdamie. 

PARKING DLA KLIENTÓW WYPOŻYCZALNI ORAZ KLIENTÓW WARSZTATÓW
Poza szczytem działalności, ICTS może zaoferować klientowi dostępne miejsca  

parkingowe w ramach dodatkowej usługi. Ponadto parking może posłużyć jako węzeł  

do interdokowania pomiędzy klientami; jeden klient parkuje naczepę, a drugi ją odbiera. 

OBSŁUGA FLOTY W LOKALIZACJI KLIENTA
Grupa ICTS oferuje wyjątkową koncepcję, która umożliwia pracownikom ICTS obsługę 

floty w lokalizacji klienta. W praktyce oznacza to, że flota klienta pozostaje w użytku 

wyłącznie w niepełnym wymiarze, tj. w momencie, kiedy klient tego potrzebuje, zgodnie 

z określonym projektem lub określoną liczbą godzin. Takie rozwiązanie wiąże się z 

oszczędnością kosztów zatrudnienia stałego personelu. 

ODBIÓR I ZWROT NACZEP
Ponieważ Grupa ICTS dysponuje własnymi ciężarówkami, ICTS może odebrać naczepę 

klienta i zwrócić ją po wykonaniu prac konserwacyjnych lub napraw. Takie rozwiązanie 

pozwala klientowi uniknąć ewentualnych trudności związanych z limitem czasu prowadze-

nia pojazdów, kiedy kierowca ma wyznaczony maksymalny czas pracy z ładunkiem.

MOBILNY SERWIS NA MIEJSCU 24/7 
Dzięki w pełni wyposażonemu busowi serwisowemu ICTS wykonuje 

wszystkie rodzaje typowych napraw i prac konserwacyjnych zarówno 

dla naszych stałych klientów, klientów wypożyczalni oraz klientów 

zewnętrznych. 

POMOC DROGOWA ICTS 
W razie poważnej awarii wymagającej dodatkowego wsparcia, kiedy 

bus serwisowy nie może wykonać naprawy na miejscu, Grupa ICTS 

dysponuje własną pomocą drogową zarówno dla użytkowników 

wewnętrznej floty, jak i klientów zewnętrznych.

PRACE KONSERWACYJNE I NAPRAWY NA MIEJSCU WEDŁUG 
STAŁEGO LUB RUCHOMEGO HARMONOGRAMU
Dzięki w pełni wyposażonemu busowi, ICTS asystuje klientom  

zarówno z własnym warsztatem jak i bez niego, wykonując 

wszelkie prace konserwacyjne.
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