P A T I K I M A S

L O G I S T I K O S

P A R T N E R I S

UAB „TALGA“
Nuo 2000 metų sėkmingai veikiantis
logistikos terminalas, esantis Jonavoje,
adresu Ruklos g. 12C, ir vykdantis šias
veiklas:
o
o
o

sandėliavimas muitinės ir logistikos
sandėliuose;
visos muitinės tarpininkų paslaugos;
Tarptautinių krovinių ekspedijavimas
žeme, oru, jūra ir geležinkeliais.

Pagrindiniai darbo principai:
o
o
o

patikimumas;
dėmesys kliento poreikiams;
optimalūs logistinės grandinės
uždavinių sprendimai racionaliais
kaštais.

SANDĖLIAVIMO PATALPOS
UAB „Talga“ disponuoja nuosavybės teise
priklausančiomis moderniomis 13200 m2
sandėliavimo patalpomis;
Prekių sandėliavimui yra naudojama universali
„MECALUX“ stelažavimo sistema, leidžianti
pasiekti, bet kurį padėklą;

Bendra sandėliavimui skirta stelažavimo sistema
sudaro 12560 paletinių vietų. Likusi sandėlio
dalis lanksčiai pritaikoma nestelažuojamiems
kroviniams.
18 rampų (atitinkamai 12 ir 6), esančių prie
dviejų sandėlio pastatų, leidžia vienu metu
aptarnauti didelį kiekį transporto priemonių,
prioretizuojant ar rezervuojant atitinkamas
rampas konkrečiam klientui konkrečiam laikui.
To pasėkoje darbas vyksta operatyviai, tiksliai ir
laikantis nustatytų terminų.

KROVOS PASLAUGOS
Visa mechanizuota krova įmonėje atliekama
naujausia TOYOTA technika

Turimos technikos techninį
aptarnavimą atlieka RAB "Toyota
Material Handling Baltic", ko
pasėkoje darbas vyksta
nenutrūkstamai ir be trikdžių.

Įmonėje pastoviai palaikomas
pakankamas žmogiškųjų išteklių
kiekis (20 ir daugiau), reikalingas
atlikti rankinės krovos darbus.

Įmonė gali pasiūlyti rankinės krovos
apskaitą įvairiais vienetais pagal
kliento poreikį – tonomis, kubiniais
metrais ir pan.

PREKIŲ PRIĖMIMAS / ATRINKIMAS
Šiuo metu UAB „Talga“ yra įdiegusi sandėlio valdymo sistemos “Equinox VISION 5” versiją. Pagal poreikį sistema
yra sujungta su kliento IT / buhalterine sistema, kas leidžia itin efektyviai vykdyti prekių priėmimą/atrinkimą, sekti
prekių likučius, teikti ataskaitas.

Siekdama atsinaujinti, tobulėti ir nuolatos tenkinti klientų poreikius UAB „Talga“ šiuo metu įgyvendina projektą
„Verslo valdymo sistemos diegimas, siekiant darbo našumo didinimo ir verslo procesų optimizavimo
sandėliavimo ir saugojimo veikloje“. Įgyvendinus projektą įmonėje bus įdiegta „Equinox Vision 3PL V6“
programos versija, leisianti teikti absoliučiai visas kompleksinės logistikos paslaugas moderniausioje
technologinėje terpėje.

UAB „Talga“ yra viena lyderiaujančių įmonių Lietuvoje
pagal krovinių atkrovimą tonomis, bei kubiniais
metrais, kurių distribucija vykdoma su DPD, bei kitomis
didžiausiomis kurjerinėmis kompanijomis

PAPILDOMOS PASLAUGOS
UAB „Talga“ teikia pilną paslaugų kompleksą, siekiant, kad viskas kas susiję su kliento krovinio
aptarnavimu būtų vienose patikimose rankose, t.y.:

1

Krovinių (auto transporto / padėklų) svėrimas;

2

Lipdukų spausdinimas / klijavimas;

3

Padėklų formavimas;

4

Rankinis / automatinis padėklų tvirtinimas plėvele;

5

Perpakavimas į įvairias talpas / medžiagas ir pan.

Visoms panašioms paslaugoms atlikti įmonė turi pakankamus tiek žmogiškuosius išteklius, tiek reikalingą
automatinę techniką (svarstykles, paletavimo įrenginį, siuvimo mašiną ir pan.).

GELEŽINKELIO ATŠAKA
UAB „Talga“ teritorijoje esanti geležinkelio atšaka leidžia
sujungti skirtingų rūšių transporto pajėgas ir rasti logistiniu, bei
kaštų atžvilgiu optimalų sprendimą klientui.

Vidaus teritorijoje esanti tiek atvira, tiek uždara (po stogu)
rampa leidžia atlikti krovinių perkrovimą iš vagonų į sandėlį ar
tiesiai į auto kelių transportą.

MUITINĖS TARPININKŲ PASLAUGOS
UAB „Talga“ teikia visas muitinės tarpininkų paslaugas pagal kliento poreikį:

1

Importo, eksporto, tranzito procedūrų įforminimas;

2

Prekių padėjimas laikinajam (BDK) saugojimui;

3

TIR Carnet atidarymas;

4

Dokumentų forminimas per laisvuosius sandėlius ir kt.;

Pagrindiniai UAB „Talga“ patyrusių deklarantų darbo principai – analitinis požiūris į kliento vykdomas
procedūras, operatyvumas bei kruopštumas.
Visada ieškome visapusiškai efektyviausio sprendimo kliento atžvilgiu vykdant muitinės
procedūras.

Įmonės kodas 135591311
PVM mokėtojo kodas LT355913113
AB SEB bankas, banko kodas 70440
A/S LT627044060003351690
Įmonė įregistruota: Europos pr. 122, Kaunas
Įmonės buveinė: Ruklos g. 12c, LT-55284 Jonava

Telefonas +370 349 54 115, faksas +370 349 54 116
Mob. tel. +370 650 80 859,
el. paštas info@talga.lt
Pardavimai, transportas, muitinės tarpininkų
paslaugos marius@talga.lt
Sandėliavimo paslaugos donatas@talga.lt

