SmartWay Freight Xchange kent de weg in GOS-landen

Al meer dan veertig jaar is SmartWay
Freight Xchange een betrouwbare vervoerder naar en van Rusland en de overige
GOS-landen. De expediteur uit Utrecht kent
letterlijk en figuurlijk de weg in en naar de
voormalige Sovjet-Unie. Dat garandeert
verladers de kortste en veiligste verbinding.
Voor SmartWay Freight Xchange (SWFX) kennen
de GOS-landen geen geheimen. Begin jaren ‘70
begon moederbedrijf Van der Wal Transport met
leveringen in Rusland en Kazachstan. Tegenwoordig verzorgt SWFX logistieke oplossingen voor
klanten uit heel Noord- en West-Europa naar en
van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
en de Balkan. Het bedrijf heeft eigen vestigingen
in Rusland, Azerbeidzjan en Kazachstan. Andere
bestemmingen zijn onder meer Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland, Turkmenistan, Bosnië en Servië.
GEGARANDEERD EN RECHTSREEKS
De meeste lading gaat over de weg, maar
luchtvracht, rail, en shortsea behoren ook tot de
mogelijkheden als dit voor de specifieke zending
gunstiger is. SWFX beschikt over 70 eigen trucks

en zet daarnaast vaste vervoerders in die conform de kwaliteit en procedures van SmartWay
Freight Xchange werken.
SWFX voert transporten uit op basis van full
truck loads en groupage vervoer. Zodoende
kunnen gegarandeerde, vaste vertrekken naar
alle landen worden aangeboden en weten verladers zeker dat hun lading mee kan. Ook voor
projectlading draait de Utrechtse expediteur zijn
hand niet om.
De chauffeurs van SWFX rijden de lading vanuit
Utrecht rechtstreeks naar het land van bestemming. Doordat er onderweg niet overgeslagen
hoeft te worden, wordt de snelheid verhoogd en
is de kans op fouten of beschadigingen kleiner.
KENNIS VAN TAAL, CULTUUR EN
LOKALE WETGEVING
Op het servicekantoor heeft SWFX specialisten
per land die opdrachtgevers adviseren en de
transporten vanuit Utrecht begeleiden. De
medewerkers spreken de taal van en kennen
de weg in hun land. Zij regelen niet alleen de
logistiek, maar ook alle douane- en andere formaliteiten, die per land kunnen verschillen. De

specialisten van SWFX weten van de hoed en de
rand van lokale wet- en regelgeving en zorgen
voor een voorspoedig transport en tijdige levering. Dat geldt zowel voor export als import.
Via tracking & tracing worden alle trucks gemonitord. Klanten krijgen dagelijks een update van
de status van hun goederen.
LOGISTIEKE UITDAGINGEN
Het is een grote diversiteit aan goederen die
SmartWay Freight naar de GOS- en Balkanlanden
vervoert: onderdelen voor de olie- en gasindustrie, materialen voor evenementen, bouwmaterialen, scheepsvoorraden en zelfs de verhuizing
van complete fabrieken.
Bij speciale opdrachten – bijvoorbeeld door de
afwijkende afmetingen – blijkt de aanwezige
knowhow van extra toegevoegde waarde. Een
voorbeeld van één van de complexe projecten is
het bijzondere transport van een 100 ton zware
Caterpillar graafmachine. Om de graafmachine
te kunnen laden was de trailer verlaagd zodat
hij erop geschoven kon worden. Daarna werden
de rupsen van de graafmachine er afgehaald en
apart vervoerd in standaardwagens. Het konvooi

van ruim 26 meter lang is 25 dagen onderweg
geweest over een afstand van 6.800 kilometer.
Een ander intensief project was het regelen van
de complete logistiek voor een internationaal
evenement in Baku, de hoofdstad van Azerbeidjan. 43 trucks met materialen uit Nederland,
Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk
moesten allemaal op dezelfde dag op de locatie
van het evenement gelost worden.
KWALITEIT EN VEILIGHEID
Binnen het bedrijf wordt een intensief QHSE-beleid gevoerd. QHSE staat voor Quality(kwaliteit),
Health (gezondheid), Safety (veiligheid) en Environment (milieu). Daarnaast is SWFX in het bezit
van het ISO-certificaat en worden de procedures
op dit moment nog verder aangescherpt zodat
de organisatie binnenkort het OHSAS-certificaat
kan verkrijgen.
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TRANSPORT
WAREHOUSING
CUSTOMS

TRANSPORT

Concurrerende tarieven, kwalitatief
goede en servicegerichte dienstverlening
voor transport naar Oost-Europa,
Balkan landen, Rusland, de STAN-staten
en nog verder.

WAREHOUSING

20.000 m2 op- en overslag,
voorraadbeheer, physical distribution
en Value Added Logistics. Alles onder de
hoogste kwaliteitsnormen.

CUSTOMS

Opmaken van alle soorten douane- en
kvk exportdocumenten, legaliseren en
certiﬁceren met een persoonlijke touch.
(AEO-F gecertiﬁceerd)

TTS Quality Logistics B.V.
Ambachtsstraat 20
7461 TP RIJSSEN
The Netherlands
Tel. +31(0)548 - 522 055

Meer informatie?

www.tts-ql.com

sales@tts.nl
www.tts.nl
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