PAŃSTWA LOGISTYKA JEST NASZYM „KONIKIEM”
NASZ WKŁAD W PAŃSTWA SUKCES
Bardziej niż kiedykolwiek efektywna logistyka stanowi decydujący czynnik sukcesu dla Państwa
przedsiębiorstwa. Stały rozwój rynku jak również wewnętrzne procesy innowacji wynikające z porywających pomysłów zapewniają przewagę gospodarczą. Jako silny partner logistyczny oferujemy rozwiązania dla Państwa pomysłów.
Od pojedynczej usługi po kompletne rozwiązania logistyczne – nasze portfolio obejmuje wszelkie
usługi od transportu, magazynowania, konfekcjonowania aż po komisjonowanie, pakowanie, ekspedycję i dystrybucję.
Nazwisko Paul Schockemöhle jest symbolem sukcesu nie tylko w międzynarodowym sporcie jeździeckim, lecz także w wielu innych gałęziach gospodarki. Trzykrotny Mistrz Europy w skokach
jeździeckich położył w roku 1966 poprzez założenie spółki spedycyjnej i handlu rolniczego kamień
węgielny pod dynamiczne i działające z sukcesem przedsiębiorstwo logistyczne.
Dziś Grupa Paul Schockemöhle Logistics wraz ze swymi ﬁrmami siostrzanymi posiada ugruntowaną
pozycję na niemieckim rynku usług logistycznych i zatrudnia wraz ze swoimi ﬁliami w Niemczech i
Polsce przeszło 450 pracowników w dziewięciu różnych oddziałach.
Naprzeciw ogólnemu trendowi w branży spedycyjnej nie skupiamy się na specjalizacji wyłącznie w
jednej niszy. Stawiamy na jak największą elastyczność zorientowaną na zapotrzebowania naszych
klientów. Segmenty logistyki materiałów budowlanych, transportu całopojazdowego i drobnicowego
oraz transportu chłodniczego i ciężkiego tworzą w ten sposób silne synergie dla bezproblemowego
transportu najróżniejszych towarów sypkich lub paletowanych. Do transportu drogowego używamy w
absolutnej większości przypadków naszej własnej, liczącej ponad 300 zestawów ﬂoty - zarówno na
drogach niemieckich jak i całej Europy.
Dla wielu znanych klientów z różnych branż zaimplementowaliśmy z powodzeniem koncepcje rozwiązań logistycznych. Zapraszamy również i Państwa do czerpania korzyści z naszego doświadczenia i wiedzy praktycznej.

Grupą Paul Schockemöhle Logistics zarządzają
Ernst Nordlohne (z lewej)i Klaus Roeser(z prawej).

JASNA POLITYKA JAKOŚCI BUDZI
PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie najwyższej jakości usług logistycznych. Jasna i zgodna
z założonymi celami polityka jakości to nasz aktywny wkład w polepszenie produktywności naszych
klientów oraz ich szans na rynku. Wywodzące się z koncepcji „zarządzania przez jakość“ japońskie
pojęcie „Kaizen“, znaczące tyle co „ciągłe doskonalenie”, jest mocno zakorzenione w ﬁlozoﬁi naszego
przedsiębiorstwa. Nasza grupa podlega w ten sposób stałemu procesowi doskonalenia. Wewnętrzne
i zewnętrzne audyty, analiza słabych punktów oraz optymalizacja przebiegów pracy to procesy stale
towarzyszące naszej działalności. Ten rodzaj zabezpieczenia jakości znajdował się na pierwszym planie już od pierwszych kroków w rozwoju naszego przedsiębiorstwa, pozwalając nam dziś patrzeć
wstecz na ponad czterdziestoletnie pozytywne doświadczenia. Pomaga nam to dzisiaj być dobrze
przygotowanym na wyzwania naszych czasów oraz otwiera perspektywy na rozwój w przyszłości.
Przejrzystość budzi zaufanie. Dlatego zorganizowaliśmy i skoordynowaliśmy wszystkie procesy
zgodnie z normą DIN EN ISO 9001: 2000. W zakresie transportu pasz jesienią 2004 wdrożyliśmy
systemy GMP 01 oraz GMP 07. Proszę przekonać się samemu. Chętnie udzielimy
Państwu wglądu w naszą dokumentację procesu zarządzania jakością.

Procesy Grupy Paul Schockemöhle Logistics
zorganizowano i skoordynowano zgodnie z normą
DIN EN ISO 9001: 2000. W zakresie transportu pasz
uzyskaliśmy certyfikację z godnie z normami GMP 01
oraz GMP 07

JAKOŚĆ W KAŻDYM
SZCZEGÓLE
Wraz ze swoimi klientami tworzymy i
realizujemy kompleksowe koncepcje
logistyczne o najwyższym poziomie jakości.
Nasze rozwiązania obejmują m.in. transport,
składowanie, kontrolę i komisjonowanie, aż po
dostarczenie towaru do klienta docelowego.

W naszym nowoczesnym parku przewozowym stawiamy zawsze na aktualne standardy techniki. Pozwala nam to stworzyć techniczne warunki dla bezpiecznego transportu Państwa dóbr. Aby pod
względem jakości pracować zawsze na najwyższym poziomie, w polu naszej odpowiedzialności dużą
wagę przypisaliśmy ochronie środowiska. Dlatego przykładowo nasze pojazdy odpowiadają zawsze
aktualnej normie Euro.

Nowoczesny park przewozowy
połączony z rozwiązaniami
telematycznymi najnowszej generacji
zwiększa pewność planowania oraz
stwarza podstawę niezawodności
usług.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologii telematycznych pozwala
zyskać większą pewność w zakresie planowania oraz stwarza podstawę niezawodnych usług.
Stawiamy na ciągły rozwój technologiczny naszego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nie podążamy
za krótkotrwałymi trendami, ale korzystamy z zorientowanych na przyszłość innowacji, by dla naszych
klientów stworzyć optymalną strukturę kosztów i świadczeń.
Dla wszystkich dóbr nie będących „w drodze”, przygotowaliśmy dla naszych Klientów szeroką paletę
usług magazynowych. Czy to magazyn niezadaszony, kompaktowy, regałowy, ładunków niebezpiecznych czy w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania – wszystkie pomieszczenia spełniają aktualne standardy bezpieczeństwa oraz obowiązujące dyrektywy w dziedzinie ochrony
środowiska.

Przedsiębiorstwo-córka PS TruckWash
GmbH, położona korzystnie przy
autostradzie A1, zjazd Holdorf,
dysponuje najwyższej jakości
myjniami dla wszelkiego rodzaju
pojazdów użytkowych.

LICZY SIĘ
PIERWSZE WRAŻENIE
Nasze pojazdy to nasza wizytówka. Pozostawiają one często pierwsze wrażenie u Państwa i naszych
klientów. Dlatego też przykładamy dużą wagę do częstego i nieobciążającego środowisko mycia i
czyszczenia naszej ﬂoty.
Grupa Paul Schockemöhle Logistics prowadzi jako samodzielna spółka-córka własną myjnię ciężarową pod nazwą PS Truck Wash, położoną w Holdorf, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1.
Myjnia dysponuje trzema niezależnymi torami. Dwa z nich wyposażone są w systemy umożliwiające
mycie wstępne, mycie podwozia i mycie pod ciśnieniem oraz instalacje portalowe, co w połączeniu
z intensywnym ręcznym myciem wstępnym gwarantuje świetne wyniki. Trzecia myjnia z głowicami
spłukującymi i suszarniami przystosowana jest do mycia wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
silosowych i cysternowych. W krótkim czasie każdy z pojazdów może zostać umyty i wyczyszczony i
w ten sposób kompletnie przygotowany na przyjęcie nowego towaru. Obok naszej własnej ﬂoty,
myjnia jest oczywiście do dyspozycji naszych partnerów handlowych i klientów.

PS TruckWash uzyskał certyﬁkat zgodności z
systemem SQAS wystawiony przez DEKRA.

SILNA GRUPA
DLA PAŃSTWA SUKCESU

NASZ ZESPÓŁ TO NASZ KAPITAŁ
Jedynie maksimum kompetencji umożliwia oferowanie doskonałych usług. Pokładamy zaufanie nie
tylko w naszym długoletnim doświadczeniu, lecz świadomie stawiamy również na dalszy rozwój i rozbudowę naszych kompetencji. Nasz program szkolenia i doskonalenia we wszystkich gałęziach
przedsiębiorstwa gwarantuje wykwaliﬁkowane działanie poprzez wysoki poziom wiedzy fachowej.
Elastyczność i indywidualność w połączeniu z bezpieczeństwem stale wysokiego poziomu jakości we
wszystkich segmentach naszego portfolio usługowego to nasze mocne strony w trosce o Państwa
przedsiębiorstwo.
Silne zakorzenienie tej polityki w ﬁlozoﬁi naszej ﬁrmy przyczyniło się w sposób wymierny do tego, iż
Grupa Schockemöhle Logisitics wzrosła do jednego z największych własnościowych usługodawców
logistycznych na obszarze północnoniemieckim.

PAUL SCHOCKEMOEHLE LOGISTICS POLSKA
PL 47-303 KRAPKOWICE
CAŁA EUROPA W NASZYM ZASIĘGU
Firma Paul Schockemoehle Logistics Polska Spółka z o.o. specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie jak i magazynowaniu towarów, oferuje i zapewnia Państwu szerokie i dogodne
rozwiązania transportowe. Od 2002 roku w Polsce udoskonalamy i rozszerzamy nasze oferty transportowo-logistyczne. Jesteśmy ciągle zorientowani na potrzeby naszych potencjalnych klientów. Z
jednej strony cenimy punktualność i elastyczność a z drugiej strony profesjonalną obsługę i doradztwo.
Oferujemy przewozy częściowe jak i całopojazdowe na terenie całej Europy, głównie jesteśmy nastawieni na kraje takie jak: Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Anglia, Szwajcaria, Szwecja,
Norwegia, Czechy, Słowacja oraz Węgry. Oczywiście zajmujemy się również transportem krajowym.
W całej Grupie Paul Schockemoehle Logistics dysponujemy 300 naczepami różnego rodzaju z różną
ładownością, zajmujemy się również transportem ponadgabarytowym.
Dysponujemy nowoczesnym magazynem logistycznym o powierzchni 2000 mkw. Magazyn podzielony jest na 1.300 miejsc paletowych w regałach wysokiego składowania oraz 1.000 mkw magazynu blokowego. Jesteśmy zlokalizowani przy samej autostradzie A4 – przy węźle Krapkowice/Gogolin – w połowie drogi między Wrocławiem i Katowicami.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
DLA PAŃSTWA KORZYŚCI

Wykorzystywać nowe szanse oznacza poznawać nowe rynki. Coraz bardziej znaczący czynnik dla
sukcesu przedsiębiorstwa stanowi elastyczność. Zapewnienie sobie przewagi gospodarczej jest
równoznaczne z elastyczną reakcją na nowe sytuacje w zakresie konkurencji. Dla naszych klientów
tworzymy kompleksowe koncepcje logistyczne, aby przy dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw
zachowali Państwo potrzebną mobilność.
Proszę porozmawiać o swoich pomysłach z naszymi ekspertami. Dysponujemy zarówno techniką jak
i wiedzą praktyczną potrzebną do tworzenia wydajnych koncepcji. Nasze rozwiązania niosą ze sobą
dla naszych klientów ogromny potencjał racjonalizacji różnych dziedzin ich przedsiębiorstwa. W centrum świadczonych przez nas usług znajdują się zwłaszcza optymalizacje w zakresie zarządzania
łańcuchem dostaw. Realizujemy dla Państwa przyłączenia klientów do naszych bądź Państwa systemów. Przez implementację interfejsów przyczyniamy się do stworzenia dużego stopnia przejrzystości
dla Państwa klientów.
Kolejny ﬁlar naszego portfolio usługowego stanowi nowoczesny warehousing. W naszej siedzibie i
oddziałach oferujemy skrojone na miarę rozwiązania aż po logistykę kontraktową. Dzięki naszemu
serwisowi zapewniamy swobodną przestrzeń dla Państwa przedsiębiorstwa, aby mogli Państwo
jeszcze bardziej skoncentrować się na podstawowej działalności swojej ﬁrmy. Chętnie doradzimy i
wesprzemy Państwa przy realizacji Państwa projektów.

PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS
LICZBY I FAKTY
Park przewozowy

Składowanie

Usługi dla:
· logistyki materiałów budowlanych
· transportów konwencjonalnych
· logistyki chłodniczej
· transportów ciężkich
· transportów silosowych
· transportu dystrybuującego
· logistyki usuwania odpadów

Usługi
· rozwiązania outsourcingowe
· dystrybucja artykułów markowych
· kontrola przyjęcia towarów
· kontrola jakości
· komisjonowanie
· konfekcjonowanie
· neutralizacja
· pakowanie
· składowanie towarów niebezpiecznych

Pojazdy specjalne m.in.
· Walkingﬂoor
· pojazdy dwupoziomowe
· pojazdy z dźwigiem
· naczepy z wózkami widlowymi
· pojazdy silosowe
Nasz park przewozowy w liczbach
· 300 zestawów
· 350 naczep i przyczep

Nasze powierzchnie
magazynowe w liczbach
· 75.000 m2 halowej powierzchni magazynowej
z tego 3.500 m2 to magazyn wysokiego
składowania
· 7.000 m2 magazynu niezadaszonego
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Paul Schockemöhle Logistics
GmbH & Co. KG
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Am Scheckenhof
19306 Neustadt-Glewe
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Fax +49 (0) 38 757. 526 22
GVZ Berlin Ost Freienbrink
Kiefernstraße 4
15537 Grünheide (Mark)
Tel. +49 (0) 33 62. 88 388 0
Fax +49 (0) 33 62. 88 388 40
Mundenheimer Str. 67-69
68219 Mannheim
Tel. +49 (0) 62 1. 18 19 18-0
Fax +49 (0) 62 1. 18 19 18-19
Max-Planck-Straße 4
48599 Gronau
Tel. +49 (0) 25 62. 818-638
Fax +49 (0) 25 62. 818-695

Andreas Pöppelmann
Speditionsgesellschaft mbH
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49439 Mühlen
Tel. +49 (0) 54 92. 80 8 0
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Paul Schockemöhle Logistics
Dessau GmbH
Seelmannstr. 24
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Paul Schockemöhle Logistics
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Tel. +49 (0) 20 41. 70 623-12
Fax +49 (0) 20 41. 70 623-10
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