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Informații relevante

▪ Companie cu tradiție condusă de proprietar

▪ Plasarea în top 100 în logistica germană: Locul 99 în 2018

▪ Distribuție modală a transportului Dettendorfer 84 % drumuri / 16 % căi ferate 
→ tonaj pe calea ferată în 2020: 526.000 de tone

▪ Indexul de bonitate al Creditreform: 125
Clasa de bonitate bilanțieră: 3

▪ Câștigătorul premiului „TOP Innovation” în 2014

▪ Câștigătorul premiului „Bayerns Best 50” in 2016



Certificate



Certificate

Unitate specializată în 
eliminarea deșeurilor, 

certificată conform art. 
56 din KrWG + EfbV [Legea 
privind gestionarea dețeurilor]

ISO conform DIN EN ISO 
9001:2015



HR și formare 

profesională



▪ Economist servicii de transport și logistică

▪ Economist office management

▪ Informatician integrare sistem

▪ Mecatronist camioane pentru tehnica vehiculelor utilitare

▪ Specialiști logistică depozit

▪ Șef de unitate distribuție carburant (IHK)

▪ Ucenici în 2022:

▪ Ferntrans: 17

▪ Întregul grup: 18

HR și formare profesională

JOIN THE TEAM!

Formăm:



Gamă de servicii



Gamă de servicii

▪ Transport și expediții  / flotă proprie

▪ Servicii de depozitare, transbordare și logistică

▪ Comerț cu combustibil și parc auto

▪ Materiale reciclabile / reciclare / energie

▪ Service camioane

▪ Formare și perfecționare profesională



Competențe de bază



Competențe de bază – transport

Oțel Hârtie Lemn Fier vechi Produse vrac

Auto
Transporturi de 

băuturi
Transporturi 

rapide
Transporturi grele 

și speciale

Cisterne și vehicule 
cu

siloz



Competențe de bază – depozit și logistică

Depozit de oțeluri Parc de rezervoare Depozit de picketing



Competențe de bază – service camioane

Parcul de 
logistică Inntaler 

Kufstein / 
Niederndorf

Curtea pentru 
autovehicule 

Intaller Raubling

Comerț cu combustibili, 
incl. biodiesel

Camioane (reparații, 
comerț, service)

Închirieri camioane și 
semiremorci



Internaţional

2021

▪ DE 64 %
▪ UE 35 %

▪ Altele 1 %



Parcul de logistică Kiefersfelden

HALĂ DE TRANSBORDARE ȘI DEPOZITARE 

▪ Logistică depozit, paletare, etichetare, 

picketing, expediție
▪ 8.000 m² suprafață de depozitare, 10 

rampe posterioare, 3 rampe laterale

▪ 5.000 locuri de depozitare pe paleți 
(rafturi înalte și depozite monoblocuri) cu 
temperatură uniformă, cu sistem de 

alarmă și supraveghere video
▪ Administrarea depozitelor cu protecție 

împotriva prelucrării datelor și 

identificarea sistemelor de coduri de bare



Parcul de logistică Kiefersfelden

▪ 60.000 m² suprafață totală

▪ Racord de cale ferată
▪ 2 parcuri de rezervoare, capacități de 

stocare de 7 mil. și 3 mil. de litri

▪ Instalații încărcare și descărcare pentru 
cale ferată, depozite, camioane

▪ Antrepozit vamal

PARC DE REZERVOARE



Depozit de oțeluri Könitz/Thüringen

▪ 230.000 m² suprafață de depozitare 

consolidată
▪ Transbordarea + depozitarea profilurilor 

de oțel și a mărfurilor în vrac

▪ Alimentarea, spălarea și repararea
camioanelor

▪ Curățarea și repararea vagoanelor vechi

▪ Tratarea deșeurilor metalice grele
▪ Sortarea, etichetare, picketing



Depozit de oțeluri Könitz/Thüringen

▪ 5 Liebherr 954 (85 t)

▪ 2 stivuitoare Kalmar (32 t)
▪ 1 stivuitor Svetruck (16 t)
▪ Locomotivă de triaj (1.000 t sarcină)

▪ 6,8 km de alei de încărcare
▪ 680 m de racord cale ferată

PARC AUTO



Dettendorfer Deizisau

▪ Furnizor complet în domeniul 

aluminiului
− Depozit
− Transport
− Servicii cu valoare adăugată

▪ Camioane speciale pentru aluminiu 

lichid
▪ Livrări „Just in Sequenz”
▪ Eliminarea deșeurilor de turnătorie

▪ Aprovizionarea cu materii prime



Dettendorfer Landshut

▪ Partener de proiect DB-Schenker Rail 

Automotive
▪ Transbordarea nisipului cuarțos de pe șină 

pe drum

▪ Transport în camioane cu siloz direct către 
destinatar

▪ Asigurarea calității (umiditate)



Dettendorfer Geesthacht

▪ Transport cu încărcătură completă, 

parțială și colectivă în DE
▪ 4.680 m² depozite cu rafturi înalte și 

monoblocuri

▪ Logistică contracte, manipulare 
containere

▪ Flotă proprie cu 10 autotractoare și 37 

semiremorci
▪ Zilnic până la 20 de transporturi D-I
▪ Declarații Intrastat și vamale

▪ Transport căptușeli suspendate
▪ Transporturi combinate neînsoțite Italia



Dettendorfer Verona / Italia

▪ Transporturi cu încărcătură completă sau 

parțială în Germania și în statele din 
Europa Occidentală și de Est

▪ Transporturi rapide, transporturi speciale 

în Europa
▪ 1.000 m² posibilități de depozitare și 

transbordare

▪ Accesul direct la terminal KV VR
▪ Posibilități zilnice de livrare și ridicare 

pentru întreg teritoriul Italiei



Dettendorfer Tarnów Opolski / Polonia

▪ Activități de transport internațional

▪ Transport internațional de marfă în 
Europa

▪ Flotă proprie cu 57 de camioane



Dettendorfer Rohrdorfer materiale 
prețioase

▪ Producția de combustibili recuperați din 

deșeuri de producție și materiale plastice 
amestecate

▪ Prelucrarea și separarea dețeurilor din 

industria hârtiei
▪ Prelucrarea și compactarea sortimentelor 

din colectarea PET-urilor

▪ Comerțul și comercializarea resturilor de 
sortare, a deșeurilor industriale și a 
materialelor plastice omogene

http://www.dettendorfer-wertstoff.de/


Dettendorfer Rohstoff

▪ Producția, comerțul și comercializare 

lemnului
▪ Divizia pentru clienți finali „HolzArena”
▪ Comerțul și producția de produse 

agricole, de ex. furaje pentru cai
▪ Uscarea furajelor verzi Bruckmühl
▪ Centrale pe surse de energie 

regenerabilă cu tehnologie ORC
− Centrală de cogenerare 1,6 MW 

curent electric, 

6,5 MW căldură

http://www.dettendorfer-rohstoff.de/
http://www.dettendorfer-rohstoff.de/sparten/holz-arena


Parcul de logistică Inntaler / Kufstein

▪ Parcare cu servicii conexe (Autohof):

− Conexiuni optime

− Procesare complet automată

− 23 tipuri de carduri de carburant naționale și 

internaționale

− Exclusiv combustibili de marcă 

− Biodiesel și AdBlue

− Benzinărie automată pentru camioane /

autoturisme

− Comerț angro cu motorină și păcură

− Truck Checkpoint

STAȚIA DE ALIMENTARE – LOCAȚIA DVS.

http://www.inntaler.cc/


Parcare cu servicii conexe (Autohof) 
Intaller Raubling

− Conexiuni optime către A93, A8 și drumul național B15

− Vânzare viniete Austria

− Stație de alimentare pentru camioane /

autoturisme

− 60 de locuri de parcare pentru camioane

− LPG la locație

− Bistro / bufet / magazin

− Mâncăruri permanent calde și proaspete

BENZINĂRIA DVS. – LOCAȚIA DVS.



INN-ovativ KG

▪ Cursurile de bază se adresează începătorilor, celor care doresc 
să se reprofileze și muncitorilor temporari

▪ Spectru cu aprox. 20 de domenii: de ex. codul ADR al mărfurilor 
periculoase, asigurare de daune, planificare materiale,...

▪ Învățare interactivă la desktop, laptop, tabletă sau Smart-TV

▪ Portal de cariere pentru camionagii
▪ Sistem de recomandare

SPEDIFORT: E-LEARNING PENTRU EXPEDIȚII

DRIVE4DRIVERS

http://www.spedifort.de/


Dettendorfer în cifre



Dettendorfer în cifre

EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI (Ferntrans GmbH & Co. KG)
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Dettendorfer în cifre

EVOLUȚIA NR. DE ANGAJAȚI (Ferntrans GmbH & Co. KG)
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Dettendorfer în cifre

BENEFICIAR - STRUCTURĂ CIFRĂ DE AFACERI 2021

Cotă vânzări din TOP 30 beneficiari



Dettendorfer în cifre

▪ Anul înființării 1825
▪ 407 angajați
▪ 250 mil. cifră de afaceri
▪ 156 autotractoare
▪ 341 semiremorci

DETTENDORFER SPEDITION FERNTRANS

GRUPUL DETTENDORFER

▪ 13 unităţi de producţie în Europa
▪ 659 angajați
▪ 457 mil. cifră de afaceri
▪ 238 autotractoare
▪ 394 semiremorci
▪ 31.680 m² suprafață de depozitare 

acoperită
▪ 285.000 m² depozit în aer liber



Dettendorfer Betriebsmusik

Încă din 1982, „Dettendorfer 

Betriebsmusik” ne înveselește și 
menține antrenul prin muzica sa. 

Betriebsmusik poate fi rezervat prin 

secretariatul nostru. 

Programul concertelor îl găsiți 
întotdeauna actualizat pe pagina noastră
de pornire. 

www.dettendorfer.de






