Door-to-Door railservice China
leading logistics

‘Containers per trein van of naar China. Betrouwbaar,
snel en scherpe tariefstelling’

Uw zendingen per spoor van en naar Azië: een perfecte service als u
uw goederen sneller wilt vervoeren dan over zee en goedkoper dan
via de lucht.
Koninklijke Rotra biedt u een sneller alternatief voor transport van uw LCL en FCL
zendingen en containers van of naar China. Het afhalen en consolideren van de zendingen, de organisatie van het vervoer per spoor en de distributie in Europa of China;
Rotra biedt u een door-to-door oplossing.

Uw belangrijkste voordelen
• V
 erkorting van de looptijd met ongeveer 20 dagen vergeleken met het (goedkoper)
transport per containerschip
• Sneller alternatief voor LCL en FCL transport over zee
• Sneller anticiperen op de vraag vanuit de markt t.o.v. zeevracht
• Verlagen van uw kosten m.b.t. uw voorraden
• Voordeliger alternatief voor luchtvrachtzendingen
• Milieuvriendelijk alternatief: lage CO2 uitstoot
• Tarieven met een lange geldigheid, geen verrassingen
• Verscheidene wekelijkse vertrekken

T: 020 658 8777

ams.sales@rotra.nl
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Wat maakt deze spoorverbinding nu zo aantrekkelijk in vergelijking met
zeevracht of luchtvracht?
✔ Sneller dan zeevracht
De transittijd van de spoorverbinding ligt gemiddeld op zestien dagen. Grote
containerschepen doen er 20 dagen langer over om vanuit China naar WestEuropa te varen. De kortere transittijd leidt tevens tot een kortere supply chain en
dus tot minder voorraden in de keten. Met andere woorden: u kunt werkkapitaal
vrijmaken en uw rentekosten verlagen.
✔ Goedkoper dan luchtvracht
De trein doet er uiteraard langer over dan het vliegtuig, maar daartegenover
staat dat de transportkosten aanzienlijk lager zijn. Met de trein beschikt u over
een oplossing om goederen snel, maar vele malen goedkoper in West-Europa te
krijgen. Dankzij de goede track- en trace mogelijkheden kunt u exact volgen of
het transport nog op schema loopt.
✔ Verduurzaming transport
De CO2-uitstoot van spoorvervoer is lager, hierdoor vormt het transport per trein
een duurzaam alternatief.

Informeer naar de mogelijkheden
Rotra informeert u graag over de
mogelijkheden van het transport per
trein. Neem contact op met onze
specialisten en ervaar ook onze service.
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