Gıda , İlaç ve Tehlikeli Madde lojistiği
alanlarında hassas ve sıcaklık güdümlü
nakliyeler söz konusu olduğunda sizin
yetkili ve kendini kabul ettirebilecek güce
sahip çözüm ortağınız olan
RAMTAŞ'a hoş geldiniz.

www.ramtaslojistik.com

Ramtaş Hakkında

Müşterilerimizin nakliye ve taşıma sorunlarını tanımlamak
için Operasyonel Uzmanlığımızı, Teknolojimizi ve Yüksek
Kapasiteli Araç ağımızdan yararlanıyoruz.
RAMTAŞ ailesi olarak, müşterilerimizin gelecekteki hizmet beklentilerini
karşılayacağımızı garanti ediyoruz. Değişen talepleri ve küresel ekonomik
ortamı göz önünde bulundurduğumuzda, müşterilerin arzu ettikleri hedeere
ulaşmasını sağlamak için insanlara, yeni teknolojiye ve araçlara yatırımlar yaptık.
"Team RAMTAŞ" müşteri beklentilerini aşmayı taahhüt eder. Asıl müşterilerimizin
birçoğunun bugüne kadar daha uzun birliktelik temennisiyle bize güvenmesinin
nedeni budur.

Misyonumuz
 Yalnızca verimli değil, aynı zamanda güvenilir ve uygun maliyetli komple lojistik çözümler sunmak.
 Tamamen dürüstlük ve doğrulukla çalışarak değerli müşterilerimizin güvenini kazanmak.

Vizyonumuz
Her görev "RAMTAŞ" ta uzun süreli ilişkiler kurma fırsatı olarak görülüyor.
RAMTAŞ'ın bir Lojistik Şirketi olarak benzersiz olduğunu kanıtlamak için yalnızca bir sözleşme
yeterlidir.
Vizyonumuz, müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilen ve rekabetçi lojistik
çözüm sağlayıcısı olmaktır. Filo ebatı ve Karayolu Güvenliği ve Filo
Yönetimi Konusunda Geniş Sürücü Eğitiminin geliştirilmesiyle
birlikte, çevre koruma, maliyet tasarrufu ve verimlilik
artışı konularına da daha fazla dikkat edeceğiz
ve tüm müşterilerimizle sürekli işbirliği
kurmayı hedeeyeceğiz.
Müreffeh bir gelecek…

Neden RAMTAŞ’ı Seçmelisiniz?











Müşteriler için yüksek navlun maliyetlerini azaltmak.
Müşteriler için tek bir irtibat noktası.
Tek nokta koordinasyonu sayesinde daha iyi tedarik zinciri yönetimi.
Verimliliği artıran ISO standartlarına uygun yönetim sistemi.
Şirket tarafından belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak.
İşlemde şeffaık.
Sevkiyatların hızlı ve zamanında teslimatını sağlamak için etkin lojistik.
Müşterinin ihtiyacına uygun esnek nakliye çözümleri.
Online kargo ve araç takip sisteminin takibi
Zamanında teslim.

Varlığımızı, İlaç, Sebze-Meyve-Narenciye, Kimya, Tekstil, Finans ve Bilgi Teknolojisi gibi çeşitli
sektör segmentlerine hitap eden, özelleştirilmiş çalışma çözümlerine büyük bir inancı olan büyük
Şirketlere ve Çokuluslu İşletmelere borçluyuz.
Bugün dünya küresel değişimlerle karakterizedir. Dünya ekonomisinin, eskiden yeniye
dönüşümü, bugün iş yapma biçimini değiştirerek yeni boyutlara getirmiştir.
Bugün, müşterilerimize tek bir çatı altında uçtan uca lojistik çözümleri
sunmaya çalışıyoruz.
Online Kargo ve Araç Takip Sisteminin Takibi, müşterilerimize
mümkün olan en iyi hizmeti vermek için en son
yükseltmedir.

Taze ve Dondurulmuş Gıda Taşımacılığı
RAMTAŞ olarak müşteriden gelen talep doğrultusunda gelen taze ve donmuş gıda,
balık, deniz ürünleri, ilaç ve ilaç hammaddesi, çikolata, süt ve süt ürünleri, unlu
mamüller, yaş sebze ve meyve v.b. gibi özellikli taşıma gerektiren ürünlerin sevkiyatı ve
ürünün hayat seyrinin doğru sıcaklık ile tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Talebe göre
katma değerli çözümler sunarak uygun rutlar ile teslimat sürecini kısaltarak, operasyonel
giderleri minimize ederek müşteriye de maliyet düşürücü çözümler üretmektedir.
RAMTAŞ, soğukta muhafaza edilmesi gereken ürünlerin +25 C'den -25 C'ye kadar muhafazalı olarak
taşımalarını sağlamaktadır. Özel tasarım araçları ile Frigo Taşımacılıkta da iddialı olan RAMTAŞ ürünlerini
tam zamanında teslim etmek birinci önceliğidir.
Bu ürünlerin tazeliği ve kalitesinin korunması için, THERMOKİNG ile donatılmış FRC ve ATP belgeli,
ortamı yalıtımlı, frigorik araçlarla taşıma yapılması elzemdir.

Sebze - Meyve ve Narenciye Taşımacılığı
Sebze meyve taşımacılığı profesyonellik isteyen bir iştir. Sebze meyveler çabuk bozulan
ürünler olarak zamanında ve doğru bir yükleme ile adrese teslim edilmelidir. 2002 yılından bu
yana sebze meyve taşımacılık hizmeti sunan rmamız,Dünya'nın dört bir yanına istenen
özelliklerde araç temin eden güvenilir bir lojistik rmasıdır.
Hal komisyoncuları, tüccarlar, hal nakliyecileri ve diğer ihtiyaç sahiplerine istediği özelliklerde kamyon ve
tır temin eden rmamız, sebze meyve taşımacılığında tüm ihtiyaçlara cevap veren RAMTAŞ geniş araç
losu ile ilk tercihler arasındadır. Sebze meyveleri en uygun şartlarda ve zamanında adrese teslim edebilir,
ihtiyacınız olan araçlarla ve en hesaplı yatlarla kaliteli bir lojistik hizmeti alabilirsiniz. Araçlarımız sebze
meyvelerin çevre şartlarından korunması, darbe ve hasarlara karşı muhafazası, istieme dayanıklılığı,
nem ve basınca karşı korunması bakımından gerekli özelliklere sahiptir.

Hızlı, güvenli...

Canlı Bitki, Çiçek, Fidan Taşımacılığı
RAMTAŞ olarak; çiçek ve çiçek ürünler, dan ve diğer bitki türlerinin kırılıp dökülmeden,
solmadan hızlı ve güvenli bir şekilde lojistik hizmetini veriyoruz. Özel ÇİÇEK DORSE
araçlarımız, büyük lomuz ve deneyimli personel kadromuz ile ürünlerinizi zamanında teslim
ediyoruz.

Sağlık (İlaç-Medikal)
İlaç ürünlerinin hemen hepsi üretim, depolama ve dağıtımın
her aşamasında tamamen ısı kontrolünde olmalıdır. Yapılacak
bir hata yüksek bedelli ürünlerin riske atmakla beraber halk sağlığı
ve hasta güvenliğini de tehdit edecektir.
Sektörün bu hassasiyetinden dolayı özel tasarım ve PHARMA SOLUTİONS (GDP COMPLİANT)
belgeli araçları ile frigo taşımacılıkta da iddialı olan RAMTAŞ, ürünlerini tam zamanında teslim
etmek birinci önceliğidir. İlaç lojistiği alanında RAMTAŞ,% 100 sabit bir taşıma sıcaklığı spesikasyonu
ile yüksek kalitede ilaç taşımalarının özel gereksinimlerini karşılayabilir, hem SICAKLIK İZLEMELİ
EKSPRES teslimatlar için hem UYDU İZLEMELİ ÇİFT KATLI araçlara hem de BÖLMELİ araçlara kadar
geniş bir donanıma sahiptir.
RAMTAŞ soğukta muhafaza edilmesi gereken ürünlerin +25 C'den -25 C'ye kadar muhafazalı olarak
taşımalarını sağlamaktadır İlaç, kimyasal ürünler, gıda gibi soğuk hava muhafazası gereken ürünlerin
taşımalarını sıklıkla yapmaktadır.

(ADR’li) Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Sıcaklık kontrollü, uydu izlemeli, çift katlı taşımacılık
Sözkonusu tehlikeli (YANICI-PATLAYICI) madde taşımacılığı ise işi uzman (EHLİYETLİ)
kadroya ve özel araçlara sahip RAMTAŞ'a bırakın…
RAMTAŞ, belirli bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi gereken çok hassas yanıcı ve patlayıcı
maddelerin +25 C'den -25 C'ye kadar muhafazalı olarak taşımalarını sağlamaktadır.
 SRC Belgeli 45 uzman sürücü, ADR kiti,
 Yanıcı teçhizatları tam donanımlı araçlar
 ADR standartlarında lojistik hizmeti
 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine ve tüm yetki belgelerine sahip olma
 Tehlikeli maddelerin taşınmasında 12 yılı aşkın uzmanlık
 ADR kapsamında zorunlu eğitimlerini almış eğitimli ve uzman kadro
 Kapıdan kapıya ADR'li dağıtım hizmeti
 İhtiyaç halinde müşterilerimize özel Tehlikeli Madde Danışmanlık hizmet desteği ile
RAMTAŞ, sektörün tüm istek ve ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşılamakta olup, güvenliğe
daima önem vermektedir.

Tekstil
Modanın başkentine hızlı ve özel taşımacılık
Tasarımdan rafa hız ve maliyet avantajı sunan özel çözümleriyle markanız
için en doğru seçim RAMTAŞ LOJİSTİK…
MODA'NIN SIKI TAKİPÇİSİYİZ…
'Hızlı Moda Lojistiği' alanında uzman bir firma olarak, çoğunluğu İngiltere olmak
üzere tüm Avrupa ülkelerine lojistik hizmeti ile modanın başkentlerine özel ve hızlı haftalık
seferler düzenliyoruz.

Otomotiv Sanayi
Otomotiv sanayinin tercihiyiz...
RAMTAŞ, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve geniş hizmet ağı ile otomotiv sektöründe
tercih edilen bir rmadır.
Büyük araç küçük araç fark etmez, farklı ülkelerde üretilen araç parçalarının (motor bloğu,
piston, radyatör, şanzıman) vb. parçaların montajı yapılacak ülkeye tedarik edilmesinde büyük
rol alıyoruz. Bu hizmetler dünyanın en büyük otomotiv şirketleri tarafından bize emanet
edilmektedir ve biz de bunları dikkat ve titizlik ile ele alıyoruz.

Yeşil Ofis
Yemek Atıklarının Ayrıştırılması
Yemekhanede oluşan atıkların içerisinden
geri dönüşümlü olanlar ayrıştırılarak geri
dönüşüme destek verilmektedir.

Kağıt Tüketimi
Departmanlar bazında kağıt tüketimi belirlenerek, kağıt
tüketiminin azaltılması için özel çözümler üretilmektedir. Geri
dönüşümü sağlanan her ton kağıt 17 ağacın kesilmesini
önlemekte; bu 17 ağaç da 144 insanın oksijen ihtiyacını
karşılamaktadır.
RAMTAŞ'ın bünyesinde bulunan araçlar, her ihtiyaca
uygun olarak taşıma yapmaktadır.

Araçlarımızın Özellikleri
 BÖLMELİ
 ÇİFT KATLI
 ADR'Lİ (TAKIM VE EKİPMAN ÇANTASI)
 ATP / FRC SERTİFİKALI
 PHARMA SOLUTIONS / GDP COMPLİANT SERTİFİKALI
 SLXe300 ELEKTRİKLİ THERMOKİNG'LER
 ORTALAMA YAŞI 4 ÇEKİCİ VE DORSELER
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