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PTM Polska Sp. z o.o.
Zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dla
biznesu z dziedziny technologii transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych,
drzewnych, odpadów, biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem. Początkowo
działalność ﬁrmy koncentrowała się głównie na
sprzedaży naczep samowyładowczych ze specjalizacją w sprzedaży naczep z ruchomą podłogą
i przyczep.

Firma prowadzi proces doradztwa w zakresie
sprzedaży naczep i przyczep nowych i używanych, obsługi posprzedażowej wraz z ofertą
części zamiennych.
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Od 2010 r. ﬁrma integruje systemy ruchomych
podłóg w rozwiązaniach mobilnych i stacjonarnych jako instalator dla takich producentów jak
Cargo Floor, Cargomatic, Keith WF, głównie
w zakładach zagospodarowania i przeładunku
odpadów, w kompostowniach, biogazowniach,
tartakach i wielu innych obiektach wymagających lokalnego transferu materiałów luzem.

W celu zapewnienia Klientom ﬁrmy kompleksowej obsługi, wprowadziliśmy 3-letni kontrakt
serwisowy gwarantujący pakiet korzyści przy
zakupie nowego pojazdu, oraz utworzony został
Dział PTM Finanse, który oferuje usługi ﬁnansowe
i ubezpieczeniowe.

ptmpolska.pl

PTM Professional Trailers

PTM POLSKA

Centrum ruchomych podłóg,
naczep, przyczep i techniki komunalnej

Dział Pojazdów
Nowych

Dział Pojazdów
Używanych

Dział Badań
i Rozwoju
Dział Serwisu

Dział Części

PTM Finanse
i Rental

ptmtrade.pl

Dział Transportu
i Logistyki
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STAS naczepy z ruchomą podłogą

Naczepy z ruchomą podłogą:
• najbardziej stabilna konstrukcja
• rama z aluminium najwyższej
jakości
• wzmocniona rama górna i tylna
• wiele specjalistycznych opcji

Producent naczep wywrotek
oraz naczep z ruchomą
podłogą
STAS – wielopokoleniowa ﬁrma belgijska z ponad
80-letnią tradycją. Firma posiada dwa, zrobotyzowane i wysoce zautomatyzowane zakłady
produkcyjne, a wytwarzane pojazdy spełniają
najbardziej rygorystyczne normy jakościowe.

04

Lider rynku.
Naczepy z ruchomą podłogą – przeznaczone do
przewozu ładunków sypkich, luzem, m.in. do
transportu zboża, biomasy, odpadów komunalnych, oraz towarów paletyzowanych, produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 55 do
106 m3. Wiele specjalistycznych opcji doposażenia naczepy daje możliwość precyzyjnego dopasowania jej do potrzeb klienta.
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STAS naczepy wywrotki

Zalety naczep STAS:
• niska masa własna pojazdu
• wysoka trwałość i wytrzymałość pojazdu
• zrobotyzowana i zautomatyzowana linia
produkcyjna
• unikalny nowoczesny design
• wysoka wartość na rynku wtórnym

ptmtrade.pl

Naczepy wywrotki – pojazdy o pojemności
od 26 do 80 m3. Przeznaczone dla sektora
budowlanego, rolniczego oraz komunalnego.
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PTM Professional Trailers

Orthaus Trailers to ﬁrma
z ponad 90-letnim
doświadczeniem
w produkcji pojazdów.
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Zakład produkcyjny Orthaus wyposażony jest
w pełni zautomatyzowaną i zrobotyzowaną linię
spawalniczą. Ramy wszystkich pojazdów poddawane są malowaniu kataforetycznemu, przez co
producent udziela 10-letniej gwarancji na perforację ramy.

ptmpolska.pl

PTM Professional Trailers

Rodzaje naczep:
• naczepy kurtynowe
• naczepy platformy
i niskopodwoziowe
• naczepy podkontenerowe
• naczepy wywrotki
• naczepy chłodnie i furgony

ptmtrade.pl
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Przyczepy i hakowce

Hueffermann
Niemiecki producent przyczep podkontenerowych i specjalistycznych, wykorzystywanych
głównie w transporcie odpadów, przemyśle
leśnym oraz do transportu maszyn budowlanych.
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Urządzenia hakowe, wg nośności :
• do 4 ton
• 7-9 ton
• 9-12 ton
• powyżej 12 ton

ptmpolska.pl

PTM Professional Trailers

FGM s.r.l.
Włoski producent pojazdów, z ponad 50-letnią
tradycją. Produkty ﬁrmy podzielone są na
3 główne segmenty :
• FGM TT Line – transportery pojazdów
ciężarowych i autobusów
• FGM SL Line – naczepy niskopodwoziowe
• FGM LL Line – przyczepy niskopodwoziowe

ptmtrade.pl

BMI
Brytyjska ﬁrma specjalizująca się w produkcji
naczep dla branży komunalnej.
Oferowane pojazdy:
• naczepy z ruchomą podłogą
• naczepy ze ścianą wypychającą
• wywrotki
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Naczepy specjalistyczne

Langendorf
Naczepy do przewozu szkła
i prefabrykatów betonowych.

Cubas Segre

Moeyersons

Silosy paszowe z rozładunkiem mechanicznym
i pneumatycznym.

Naczepy z przesuwanymi ścianami bocznymi.
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Dział Pojazdów Używanych

Dział Pojazdów Używanych
Dział Pojazdów Używanych zajmuje się sprzedażą,
pośrednictwem oraz odkupem pojazdów (naczep
i ciągników) używanych. Dbamy, aby oferowane pojazdy zapewniały bezpieczeństwo i stabilność transportowanych towarów. Prowadzimy proces doradztwa
w kwestii doboru pojazdu odpowiadającego charakterowi działalności Klienta, zapewniamy przeszkolenie
z technologii zastosowanej w danej naczepie. Oferty
sprzedażowe publikujemy w największych serwisach
ogłoszeniowych krajowych praz zagranicznych.

Dostępne są 3 warianty
wynajmu:
• krótkoterminowy
do 3 miesięcy
• średnioterminowy
od 4 do 12 miesięcy
• długoterminowy
powyżej 1 roku

Jednocześnie świadczymy usługi wynajmu
naczep. Dysponujemy szerokim wachlarzem
dostępnych pojazdów o różnej specyﬁkacji, po
kompleksowym przeglądzie w serwisie PTM.
Umowa najmu reguluje parametry takie jak
kaucja, okres najmu, odpowiedzialność i podział
kosztów eksploatacyjnych, wysokość raty za
najem, wyceny odkupu o ile strony określą taki
parametr, wyszczególnienie rodzajów ładunków
oraz przebieg w kilometrach na okres najmu.
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Dział Pojazdów Używanych tworzą ludzie z dużą
wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem na
rynku pojazdów używanych. Każdorazowo działamy zgodnie z wypracowanymi procedurami,
dbałość o szczegóły w trakcie całego procesu
sprzedaży pojazdu daje efekt w postaci dynamicznego rozwoju Działu. Samochody do sprzedaży pozyskiwane są z rynku polskiego oraz
z zagranicy, głównie z Niemiec, Holandii oraz
Belgii.
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Biuro projektowe, systemy przeładunku towarów

Integrujemy systemy ruchomych podłóg w rozwiązaniach stacjonarnych i mobilnych, w oparciu o systemy
Moving Floor światowych producentów oraz oferujemy
niestandardowe wyposażenia i doposażenia naczep.
Posiadamy własne centrum badawczo-rozwojowe.

Transport i logistyka oraz ﬁnansowanie i ubezpieczenia

Finansowanie i ubezpieczenia
PTM Finanse oferuje elastyczne rozwiązania dotyczące
możliwości ﬁnansowania zakupionych pojazdów
nowych i używanych oraz systemów stacjonarnych.
Doradzamy odnośnie wyboru formy ﬁnansowania
w zależności od planów biznesowych klienta oraz jego
możliwości ﬁnansowych.
Kluczowe czynniki wpływające na wybór sposobu
ﬁnansowania inwestycji to gwarancja zachowania
płynności ﬁnansowej, przewidywalność kosztów oraz
korzyści podatkowe.

Współpracujemy z liderami
branży ﬁnansowej w Polsce,
dzięki czemu dysponujemy
szerokim wachlarzem usług m.in.
• różne formy leasingu
• pożyczka
• kredyt
• rental
Znajomość pojazdów i branży pozwala
nam indywidualnie dobrać ofertę do
każdego klienta.

Transport i logistyka

Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty
do realizacji przewozów:

Dział Transportu i Logistyki PTM Polska odpowiedzialny jest za realizację przewozów zgodnie
z zapotrzebowaniem ﬁrmy. Zajmuje się przywozem zamówionych przez klientów naczep
wywrotek oraz naczep z ruchomą podłogą od
producentów z Europy zachodniej do Polski,
Czech, Litwy, Słowacji i Łotwy. Ponadto realizuje
komercyjne przewozy na terenie Polski oraz całej
Unii Europejskiej.

• Licencję na transport międzynarodowy
na terenie Unii Europejskiej
• Licencję spedycyjną
• Licencję na przewóz odpadów na terenie:
Polski, Niemiec i Belgii
• Certyﬁkat GMP

Dział Serwisu

Dział Serwisu
Dział Serwisu znajduje się bezpośrednio przy siedzibie
głównej ﬁrmy. Dysponuje najnowszym parkiem
maszynowym, fachową i kompetentną kadrą z wieloletnim doświadczeniem.
Serwis świadczy usługi naprawcze naczep wszystkich
marek i różnych typów, in.:
• ruchome podłogi
• wywrotki
• kurtynowe
• podkontenerowe
• inloadery
• niskopodwoziowe
Istniej możliwość wykupienia 3-letniego kontraktu
serwisowego.

Serwis naczep
ciężarowych
w Łodzi oferuje
• Kompleksową
diagnostykę naczep
• Obsługę szkód i naprawy
powypadkowe
• Przeglądy techniczne, odczyty
ODR i ciśnienia hamowań,
montaż zestawów osi
podnoszonych
• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne naczep marki STAS
• Obsługę układów hydraulicznych i pneumatycznych
• Spawanie aluminium i stali
• Lakierowanie pojazdów
• Diagnostykę układów hamulcowych Wabco, Knorr, Haldex
• Montaż układów
hydraulicznych Power Pack
• Obsługę stacjonarnych systemów ruchomych podłóg: Cargo
Floor, Keith WF, Legras
• Renowacje i regeneracje systemów ruchomych podłóg,
siłowników i rozdzielaczy
• Wymianę paneli ściennych,
wymianę i obracanie paneli
podłogowych, wymianę ślizgów,
uszczelek i końcówek paneli
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· Wymianę paneli ściennych, wymianę i obracanie
paneli podłogowych, wymianę ślizgów, uszczelek
i końcówek paneli
· Produkcję i naprawę plandek do naczep, zabudów
i przyczep
· Usługi wulkanizacyjne

PTM Polska posiada
20 autoryzowanych stacji
serwisowych w całym kraju.

ptmpolska.pl

Dział Części

Dział Części
W ofercie posiadamy największy asortyment
części do naczep z ruchomą podłogą i wywrotek.
W stałej dostępności magazynowej – „od ręki”
dostępnych jest ponad 90% stale rotujących
elementów, m.in. części do ruchomych podłóg
Cargo Floor i Keith Walking Floor, komponenty
i proﬁle aluminiowe, hydraulikę siłową, elementy
oświetlenia, systemy telematyczne itd. Realizujemy zamówienia do napraw powypadkowych
i pogwarancyjnych. Ponadto oferujemy dowóz
części zamiennych na terenie całego kraju.
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Części dostępne
również na
ptmtrade.pl/czesci
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SIEDZIBA
GŁÓWNA

BIURO
REGIONALNE

91-364 Łodź
ul. Zgierska 250/252

41-506 Chorzów
ul. Gałeczki 61

+ 48 42 659 04 43

+48 698 404 048

