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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2018 

Společnost cargo-partner v roce 2017 úspěšně 

provedla řadu náročných přeprav investičních a 

technologických celků vzduchem, po moři i po 

zemi 
V roce 2017 společnost cargo-partner provedla řadu náročných projektů letecké a 

námořní přepravy včetně nadměrných a těžkých nákladů po celém světě. Zde je 

stručný přehled výzev projektové přepravy, které firma v loňském roce úspěšně 

zvládla. 

Poskytovatel mezinárodní přepravy a informační logistiky cargo-partner má již několik 

desítek let zkušeností s leteckou, námořní i pozemní přepravou nadměrných, těžkých a 

objemných nákladů. Díky své rozsáhlé síti zastoupení po celé Evropě, na indickém 

subkontinentu, v jihovýchodní Asii a Severní Americe společnost cargo-partner nabízí 

flexibilní řešení pro přepravu a skladování výrobních zařízení, stavebních strojů a vozidel až 

do úrovně přemisťování celých výrobních závodů. cargo-partner navíc provozuje 

specializovaná střediska pro vyřizování projektových přeprav v Hong Kongu a Rotterdamu, 

která využívají dlouhodobě získávaných znalostí a zkušeností v tomto sektoru služeb. 

Letecká přeprava traktoru a ocelových trubek 

V září 2017 společnost cargo-partner zajišťovala leteckou přepravu traktoru o hmotnosti více 

než 4000 kg z indického Dillí do italského Milána. Protože zákazník, výrobce výrobních 

zařízení, nutně potřeboval traktor ke zkušebním účelům, společnost cargo-partner 

zorganizovala přepravu v průběhu víkendu s vyzvednutím v pátek v Dillí a příletem na letiště 

v Miláně v pondělí. Tato zásilka byla speciální výzvou, nikoli kvůli přepravované komoditě 

nebo jejím rozměrům, nýbrž proto, že byla zajištěna na nejvyšším vrcholu sezóny leteckého 

exportu z Indie. Díky vynikajícím dlouhodobým vztahům s kvalitními leteckými přepravci 

dokázala společnost cargo-partner zajistit potřebný nákladový prostor a nabídnout rychlé a 

spolehlivé řešení. 

Ve stejném měsíci tento poskytovatel logistiky zorganizoval leteckou přepravu 12 ocelových 

trubek, každé s délkou 20 m, o celkové hmotnosti 115 t určených pro použití v ropném 

průmyslu. Po zorganizování vyzvednutí ve východní Evropě společnost cargo-partner 

zajistila zabalení pro leteckou přepravu ve svém sídle ve Fischamendu nedaleko 

vídeňského letiště. Trubky byly poté letecky přepraveny z Vídně do Houstonu v Texasu. 

Námořní přeprava obráběcího stroje a rotoru 

V průběhu července a srpna společnost cargo-partner zajišťovala námořní přepravu 

vertikálního obráběcího stroje z Taiwanu přes Hamburk do Olšovce v České republice pro 

 



dodavatele obráběcích nástrojů se sídlem v Praze. Tento náklad s rozměry 6,5 m x 4,30 m 

x 3,8 m a hmotností 26,5 t byl převážen na 40‘ kontejneru s bočnicemi z přístavu Kaohsiung 

na Taiwanu do německého Hamburku. Odsud pokračoval na plošinovém návěsu do Hostivic 

v České republice, kde společnost cargo-partner zajistila proclení a dodání konečnému 

adresátovi. 

  

V průběhu srpna a září společnost cargo-partner zajistila přepravu rotoru s hmotností 75 t z 

Hradce Králové v České republice do portugalského města Lavos Figueira da Foz. Hlavní 

část přepravy proběhla po moři z Rotterdamu do Leixóes a rozměry tohoto nákladu byly 

19,5 m x 4 m x 2,7 m. 

Pružná a spolehlivá řešení pro každý typ projektových přeprav 

Na začátku tohoto roku se na společnost cargo-partner obrátil zákazník s požadavkem na 

urgentní přepravu zásilky obsahující dieselovou lokomotivu, převodovky a hřídele z 

čínského Tchien-ťinu do Vladivostoku v Rusku. cargo-partner zajistil námořní přepravu s 

využitím čtyř 40‘ kontejnerů s bočnicemi a čtyř 40‘ univerzálních kontejnerů. Tento 

poskytovatel logistiky zajistil i rozsáhlou dokumentaci potřebnou k proclení při dovozu do 

Ruska. Zvolená trasa do Ruska přes Hong Kong zajistila dodatečnou ochranu cenného 

nákladu a umožnila včasné dodání této urgentní zásilky. 

Čína dále prokazuje, že jde o rozvíjející se exportně orientovanou zemi s rychle rostoucí 

ekonomikou, a společnost cargo-partner se ochotně přizpůsobí veškerým očekáváním a 

požadavkům zákazníků. Ať šlo o přepravu automobilových cisteren do Manzanilla v Mexiku, 

dopravení závodního vozu z Japonska do Hong Kongu nebo o urgentní zásilku třech 

hasičských vozů na kontejnerech s bočnicemi do Laosu - společnost cargo-partner v roce 

2017 vždy našla správné řešení. 

Christina Hainbuchner, ředitelka pro komunikaci a marketing společnosti cargo-partner, říká: 

„Těsná týmová spolupráce mezi našimi zastoupeními po celém světě, přísné postupy 

zajištění kvality a nasazení při plnění požadavků našich zákazníků jsou faktory, které 

charakterizují naše řešení projektových přeprav. Naši odborníci na zajišťování přeprav 

těžkých a nadměrných nákladů sídlící v četných kancelářích cargo-partner po celém světě 

se starají o to, abychom našim zákazníkům, od dodavatelů pro automobilový průmysl až po 

výrobce strojních zařízení, nabízeli ty nejlepší služby.“ 

Vídeň, 15. ledna 2018 
 

O společnosti cargo-partner 

cargo-partner je soukromá společnost střední velikosti poskytující komplexní logistické služby            

a související informační technologie. Společnost nabízí komplexní portfolio letecké, námořní                

a pozemní přepravy a skladových řešení. Díky dlouholetému působení na trhu přichází cargo-partner 

s řešením na míru pro různorodé portfolio zákazníků napříč odvětvími a přináší zákazníkům přidanou 

hodnotu. Společnost cargo-partner byla založena před více než 30ti lety a v roce 2016 dosáhla 

obratu 555 milionů eur a na jejím úspěchu se podílelo 2588 zaměstnanců.  
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