Wprawiamy towary w ruch
DB Cargo.
03.09.2020

[1]

DB Cargo

Nasze wagony, lokomotywy, prywatne bocznice, systemy
informatyczne i wszechstronna, specjalistyczna wiedza naszych
pracowników umożliwiają nam przewóz towarów na terenie całej
Europy.

Nasze usługi

Świadcząc usługi krajowe i międzynarodowe, oferujemy naszym
klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu
kolejowego – skupione wokół silnego kręgosłupa jakim jest sieć
kolejowa.

Nasza sieć

Łańcuchy dostaw przemysłowych i handlowych są coraz bardziej
złożone. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebna jest wysoce
wydajna i elastyczna sieć.

Potencjał
innowacyjny

W ramach innowacyjnych projektów stale pracujemy nad
automatyzacją i cyfryzacją, stabilnością i zrównoważonym
rozwojem floty w całym jej cyklu życia.
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Dzięki zrównoważonym produktom i wydajnym procesom
Zrównoważony DB Cargo umożliwia swoim klientom tworzenie łańcucha dostaw,
który nawet w 100 % będzie przyjazny dla środowiska
rozwój
naturalnego.
Zostań klientem Zostań klientem DB Cargo w siedmiu prostych krokach.

[6]
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E- usługi

Dzięki innowacyjnym produktom i e-usługom, razem z naszymi
klientami, zmierzamy ku cyfrowej przyszłości.

Kontakty

Od Szwecji po Włochy, od Rosji po Hiszpanię oferujemy Państwu
rozwiązania logistyczne z jednego źródła.
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DB Cargo w liczbach

28 842

2900

pracowników w 17 krajach
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pociągów dziennie
[21]

345.4 km
średnia
odległość
przewozu
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2686
255
82 895
lokomotyw

88

miliardów
tonokilometrów
rocznie
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wagonów towarowych

milionów ton
przewiezionego
ładunku
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DB Cargo obecne jest w 17 europejskich krajach oraz
w Chinach.

DB Cargo Russija
Moskwa

DB Cargo Scandinavia
Tåstrup

DB Cargo Nederland

DB Cargo UK

Utrecht

Doncaster

DB Cargo Eurasia
Berlin

DB Cargo Belgien
Antwerpia

DB Cargo DE
Mainz
ECR France

DB Cargo1
DB Cargo Polska
DB Cargo Eurasia Zabrze
Frankfurt am Main
DB Cargo Czechia
2

DB Cargo Hungaria

Paryż

DB Cargo Schweiz

Glattbrugg

Ostrawa
Györ

DB Cargo Italia

DB Cargo Romania

Mediolan

Bukareszt

DB Cargo Bulgaria
Pirdop

Transfesa
Madryt
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¹ Siedziba główna w Europie
² Obsługujemy również te kraje.
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DB Cargo Polska jest w czołówce największych
przewoźników kolejowych w Polsce

2840

3,6mld 40mln

1 mld

220

pracowników

PLN przychody ogółem
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tkm pracy przewozowej

lokomotyw

ton przewiezionych towarów

2820
wagonów
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W oparciu o europejską sieć kolejową DB Cargo Polska
realizuje przewozy towarowe w kraju i za granicą
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Przewozy

Organizacja przewozów w pojedynczych wagonach, grupach
wagonowych oraz składach całopociągowych

Spedycja

Świadczenie usług spedycyjnych oraz organizacja przewozów
kombinowanych

Sieć

Transport towarów z wykorzystaniem europejskiej sieci
kolejowej DB Cargo

Klient

Rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta

Doradztwo

Doradztwo techniczne (rodzaj wagonów, sposób załadunku,
bezpieczeństwo)

Tabor

Nowoczesne lokomotywy elektryczne i spalinowe, Vectron,
DE6400, Class66 oraz własny warsztat naprawy taboru

Digitalizacja

Monitorowanie statusu przesyłki, bieżąca informacja
przekazywana klientowi
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Sieć międzynarodowa i
sieć międzybranżowa
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Silne USP : Nasza europejska sieć kolejowa
Korzyści dla klientów:
− Szeroki dostęp w całej Europie
− W połączeniu z portami kolejowymi
możliwy jest przewóz bez posiadania
własnej bocznicy kolejowej
− Częste, niezawodne połączenia
− Także dla małych partii towaru
− Nasze rozwiązania dostosowujemy do
potrzeb i wymagań poszczególnych branż
przemysłowych

Railnet
sieć DB Cargo
DB Cargo – jednostki zależne
Port
DBrailnet
DBrailnet
DBrailnet
DBrailnet
DBrailnet
DBrailnet
DBrailnet

Więcej informacji
na stronie:
netzwerk.
dbcargo.com
> Netzwerke
(sieci)

Niemcy
Dania
Francja
Włochy
Holandia
Polska
Południowo-Wschodnia Europa
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Połączenia wahadłowe
− Szybkie i niezawodne rozwiązania
kolejowe
− Nasi specjaliści pomogą w zaplanowaniu
przewozu ładunku
− Kompletne rozwiązania logistyczne
dostosowane do potrzeb klienta
− Liczne usługi dodatkowe, które można
zamówić całym łańcuchu transportowym
− Opłacalny i przyjazny dla środowiska
naturalnego transport
Połączenia wahadłowe
sieć DB Cargo
spółki zależne DB Cargo
Port
Przewozy wahadłowe
DBzeebrugge (D, BE)
DBmediterraean (D, ES, F, AT, HU)
DBantwerp-rhine (D, NL, BE)
Alzacja (D, FR)
Burghausen (D, NL, BE)
Połączenia bezpośrednie

Więcej informacji
na stronie:
netzwerk.
dbcargo.com
> Shuttle
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Z Europy do Chin
Nasze połączenie euroazjatyckie jako alternatywna trasa lądowa
Nowa jednostka handlowa „DB Cargo Eurasia”

Interesujący także dla „mniejszych” klientów

Automotive/DB Cargo Logistics

Transportem do Chin i z powrotem zarządza
wielu uczestników ze strony DB. Do obsługi
tych przewozów utworzyliśmy oddzielną
jednostkę handlową „DB Cargo Eurasia”.
Spółka ma swoje siedziby w Berlinie i
Frankfurcie, a dodatkowo aby umocnić naszą
obecność na rynku chińskim, otworzyliśmy
również biuro w Szanghaju. Chiny, Japonia,
Korea, Hong Kong, Tajwan i Wietnam
połączone są z Europą Zachodnią.

Udostępniamy nasze pociągi wszystkim
klientom, bez względu na to czy przewożą
jeden kontener, czy też jedną skrzynię. Dzięki
temu możliwości przewozowe pociągów są
bardziej efektywnie wykorzystane, a „mniejsi”
klienci mają możliwość zlecenia przewozu
swych przesyłek.

DB świadczy usługi transportowe dla
producentów z branży automotive;
transportuje części samochodowe ze stacji
kolejowych w Lipsku, Ratyzbonie, i
Wackersdorfie na trasie trans-syberyjskiej do
Shenyang i Pekinu.

„DB Cargo Eurasia” świadczy m. in. usługi
dostawy „od terminalu do terminalu” oraz „od
drzwi do drzwi”. Działając jako operator,
jednostka zajmuje się kwestiami handlowymi i
operacyjnymi,
a
także
oferuje
swoje
możliwości przewozowe dostawcom usług
logistycznych.
Dostawca usług logistycznych DB Schenker
Aby
zapewnić
najlepsze
geograficznie
rozwiązania dla klientów w Chinach, Japonii,
Korei, Hong Kongu, Tajwanie, Wietnamie,
Tajlandii i Europie Zachodniej, DB Schenker
łączy swoją chińską sieć logistyczną z wiodącą
europejską siecią transportu lądowego za
pomocą
licznych
i
częstych
połączeń
kolejowych.
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Nordroute
Laufzeit beide Richtungen
16–18 Tage

Finnland
Schweden

Moskau

Kaliningrad

Südroute

Russland
Zabaykalsk
(Russia)
Manzhouli
Astana
(China)
Alashankou Mongolei
Harbin
(China)
Zamin Uud
Kasachstan
(Mongolei)
Dostyk
Shenyang
Erenhot Peking
(Kasachstan)
(China)
Dalian
Südkorea
Lianyungang
Zhengzhou
Japan
China
Hefei
Xi’an
Chengdu
Wuhan Shanghai

Laufzeit
Rostock
Brest (Weißrussland) CN–EU 14 Tage
London Hamburg
EU–CN 16 Tage
Malaszewicze (Polen)
Duisburg Leipzig
Lyon
Madrid

Spanien

Rumänien
Türkei

Chongqing

Changsha Yiwu

Xiamen
Shenzhen
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Digitalizacja w towarowym
transporcie kolejowym
DB Cargo przeciera szlak dla przyszłości firm zajmujących
się transportem towarowym. Dla naszych klientów
pracujemy nad innowacyjnymi projektami w zakresie
cyfryzacji, automatyzacji, rozwoju floty i efektywności
energetycznej, mającymi na celu poprawę jakości
przewozów i usług. W ścisłej współpracy z klientami i
partnerami, należące do DB Cargo laboratorium amspire
tworzy koncepcje dla każdego ogniwa w łańcuchu
wartości, które są następnie wdrażane we współpracy z
inżynierami, programistami, naukowcami i ekspertami w
dziedzinie transformacji cyfrowej i logistyki. Więcej
informacji na stronie: www.amspire-lab.com
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Inteligentne wagony towarowe wyposażone w
telematykę i czujniki
Digitalizacja wagonów towarowych
Aby udoskonalić usługi transportowe dla
naszych klientów oraz zaspokoić ich potrzeby
w zakresie mobilności zarówno dziś, jak i w
przyszłości, położyliśmy nacisk na digitalizację,
automatyzację, rozwój floty i efektywność
energetyczną. Do końca roku 2020 ponad
68 000 wagonów towarowych DB Cargo
zostanie wyposażonych w najnowszą
telematykę i czujniki.

[36]
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Czujniki dla wyższej jakości
Klienci mogą już korzystać z możliwości, jakie
oferuje określanie pozycji, etykietowanie
RFID i NFC, wykrywanie statusu za pomocą
czujników zderzeniowych dla wagonów z
delikatnym ładunkiem oraz informacje o
statusie wagonu (ładowny/próżny). W
zależności od rodzaju floty możliwy jest
montaż dodatkowych czujników pomiaru
temperatury i wilgotności.
Automatyczne zarządzanie procesami skróciło
czas obrotu inteligentnych wagonów
towarowych. Uzyskana przejrzystość danych
wpływa na poprawę jakości transportu.

Platforma internetowa DB Cargo
„Internet of Things” – wszystkie dane w
jednym miejscu
Wszystkie istotne dane gromadzone są
w systemie Asset Intelligence Centre
(AIC), bez względu na to, czy pochodzą
z istniejących systemów, czy też
bezpośrednio z telematyki i czujników
zamontowanych na lokomotywach i
wagonach towarowych.
Platforma DB Cargo „Internet of Things”
została opracowana przez laboratorium
amspire i stanowi ramy techniczne dla
integracji danych, jak również dla
opracowywania i wdrażania modeli
analitycznych. Dzięki analizom możemy
poprawić dostępność, a tym samym
zwiększyć możliwości przewozowe dla
naszych klientów.
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Innowacje dla sektora
Dla zwiększenia liczby przewozów towarowych koleją oraz innowacji
kolejowych w Europie
Chcąc sprostać dzisiejszym i przyszłym
potrzebom klientów w zakresie
mobilności, konieczne jest
zaangażowanie się w rozwój kolei.
W ramach organizacji Technical
Innovation Circle for Rail Freight
Transport (TIS), cały sektor pracuje nad
innowacjami technicznymi. Spółka DB
Cargo jest zaangażowana w tę
współpracę, a także jest jednym z trzech
rzeczników TIS.
W platformie Shift2Rail*, DB Cargo
kieruje Programem Innowacji
Technicznych w transporcie kolejowym
(technologie dla zrównoważonego i
atrakcyjnego transportu towarowego w
Europie), koncentrując się na cyfryzacji i
automatyzacji.
[38]

* Centralna platforma finansowania innowacji kolejowych w Europie to pierwsze partnerstwo publicznoprywatne pomiędzy Komisją Europejską i przemysłem kolejowym.
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Zrównoważony rozwój
jest częścią DB Cargo
Jako klient DB Cargo przy minimalnym wysiłku z Twojej strony
możesz wnieść swój wkład w ochronę klimatu oraz aktywnie pomagać
w kształtowaniu świata jutra. Każda przesyłka przeniesiona z
transportu drogowego na kolejowy przyczynia się do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych.
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Przejście na przyjazną dla środowiska naturalnego
technologię hybrydową

Dekarbonizacja naszej floty w większym stopniu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju
Stosując nowe podejście do zrównoważonego rozwoju,
polegamy na taborze hybrydowym, rezygnując z paliw
kopalnych w naszej flocie. Stąd pracujemy nad
rozwiązaniami umożliwiającymi modernizację
istniejącego taboru, a także pozyskaniem nowych
lokomotyw hybrydowych.
Oprócz klasycznych silników spalinowych, nasz tabor
wyposażony jest w litowo-jonowe akumulatory
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trakcyjne i generatory.
System zarządzania energią pozwala na efektywne
energetycznie magazynowanie i odzyskiwanie
utraconej energii (np. podczas hamowania). W razie
potrzeby energia ta może być później wykorzystana do
zasilania taboru. Aby tabor hybrydowy mógł pracować
przy zerowej emisji, w sytuacjach kiedy nie jest on
eksploatowany, akumulatory trakcyjne podpinane są do
odpowiednich stacji ładowania.
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Cicho i ekonomicznie

Ciche hamulce– dla mniejszego hałasu

LEADER – maszyniści oszczędzają energię

Największym źródłem hałasu w transporcie
kolejowym jest kontakt koła z szyną. Nowoczesne
kompozytowe klocki hamulcowe („ciche hamulce”)
utrzymują gładkość powierzchni, redukując poziom
hałasu o połowę. Do końca 2020 cała nasza flota
(około) 65,000 wagonów towarowych, będzie
wyposażona w technologię cichych hamulców.

Przemieszczanie kilku tysięcy ton ciężkich
pociągów po ruchliwej sieci kolejowej, na czas i w
sposób efektywny energetycznie, nie jest łatwym
zadaniem.
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System wspomagający pracę maszynisty LEADER
pomaga naszym pracownikom jak najlepiej
prowadzić pociągi za pomocą profili tras oraz
specjalnych scenariuszy przewozowych.
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DB Cargo jest dla Ciebie –
jak zostać naszym klientem
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Zostań klientem DB Cargo – w sześciu prostych krokach
DB Cargo jest dla Ciebie – w prosty, nieskomplikowany i nastawiony na rozwiązania sposób. Udzielamy
wsparcia we wszystkich sprawach związanych z logistyką kolejową - zawsze bezpośrednio na miejscu,
zawsze tam, gdzie znajduje się przesyłka. Możemy opracować dla Państwa idealne koncepcje logistyczne
przewozu kolejowego, następnie nadzorować opracowane rozwiązania do czasu ich realizacji.

Chcesz, aby
DB Cargo zostało
Twoim partnerem

Pracujemy z Tobą aby
określić najlepszy dla
Ciebie punkt dostępu do
sieci kolejowej

1

5

3
2

Odwiedzamy Cię w terenie
po to aby lepiej poznać
Twój biznes oraz Twoje
potrzeby logistyczne
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Przygotujemy dostosowany
harmonogram przewozów
dla Twoich przesyłek

4
Ustalimy ramy operacyjne i
handlowe dla transportu

6
Przewozimy Twoją przesyłkę
do miejsca przeznaczenia –
niezawodnie, bezpiecznie, w
dobrym stanie i na czas

Kompetentny
pracownik
pozostaje do
Twojej
dyspozycji w
trakcie całego
procesu
przewozowego
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Korzyści płynące z bycia klientem DB Cargo
Nie musisz mieć własnej bocznicy
kolejowej

Nie tylko składy całopociągowe

Posiadasz własną bocznicę kolejową

Dzięki naszym portom kolejowym i
współpracy z partnerami w Europie, można
cieszyć się wszystkimi korzyściami
płynącymi z transportu kolejowego bez
konieczności posiadania własnej bocznicy
kolejowej.

Nawet dla pojedynczego wagonu
zorganizujemy transport w taki sposób,
aby odpowiadał on potrzebom klienta –
również jako usługę transportową „od
drzwi do drzwi”. Przebycie głównej części
trasy koleją zawsze ma sens!

Ekonomicznie i ekologicznie –
doradzą ci nasi specjaliści zajmujący
się obsługą bocznic.

Transport zrównoważony ekologicznie

Szybciej niż drogą

Przewozimy przesyłki w sposób
zrównoważony ekologicznie – „zielony
transport”. W porównaniu z transportem
drogowym, nasze rozwiązania bazują na
rozwiązaniach niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych. Korzystamy też z „zielonej”
energii elektrycznej.

Na dłuższych dystansach pociągi
znacznie częściej docierają do celu
szybciej niż ciężarówki. Opóźnienia
spowodowane przez korki praktycznie
nie występują w transporcie
kolejowym.

Posiadanie własnej bocznicy kolejowej
to idealne rozwiązanie dla
zrównoważonego, niezawodnego i
ekologicznego transportu – dostęp do
sieci kolejowej tuż za drzwiami.
Pomożemy zaprojektować, rozwinąć, a
nawet zbudować nową prywatną
bocznicę lub reaktywować istniejącą.

Przewozimy (prawie) wszystko
Za pomocą ponad 2.873 pociągów dziennie,
przewozimy (prawie) wszystko: od
przewozów dla przemysłu motoryzacyjnego
po dobra konsumpcyjne i stal - w całej
Europie.
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Contacts
Sektor Stali i Węgla
Bogdan Tofilski
bogdan.tofilski@deutschebahn.com
+48 603 062 511
faks: +48 32 271 45 15

Automotive/Intermodal
Małgorzata Knop
malgorzata.knop@deutschebahn.com
+48 32 7889 135

Surowce mineralne
Krzysztof Ślusarczyk
krzysztof.slusarczyk@deutschebahn.com
+48 667 651 312
faks: +48 32 271 50 74
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Centrala
Siedziba DB Cargo Polska
dbcargo.pl@deutschebahn.com
+ 48 32 271 44 41

Sektor chemiczny
Krzysztof Chmielewski
krzysztof.chmielewski@deutschebahn.com
+48 (0)77 48860-58
faks: +48 (0)77 48868-94

Biuro Obsługi Klienta
(transport kolejowy)
bok@deutschebahn.com
+ 48 32 78 89 610
Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:
Pn-Pt 07:00-17:00
Sb 07:00-14:00
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Jesteśmy dla Ciebie!
pl.dbcargo.com
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