LINK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
LINK Lojistik Hizmetleri A.Ş., deniz, kara, hava, demiryolu
ve tank konteyner taşımacılığı alanlarında hizmet vermek
üzere, 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu
günden bugüne, en son teknolojilere ve profesyonel
çalışanlara yatırım yaparak, en hızlı ve en doğru hizmeti
sunmayı ilke edinmiştir.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

SIVI VE GAZ TAŞIMACILIĞI

Intermodal Taşımacılık

Bugün LINK, Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen Gemi
Acentesi Yetki Belgesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca
verilen R1, R2, K1 ve TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü)
yetki belgeleriyle, en yetkin şekilde hizmetlerine devam
etmektedir.

Profesyonel kadromuz ve geniş acente ağımız ile müşterilerimiz
için kıtalar arası mesafeleri kolayca ulaşılabilir hale getiriyoruz.
Birden fazla taşımacılık modunun bir arada kullanıldığı
intermodal taşımacılık çözümlerimizle ekonomik, hızlı ve çevre
dostu bir taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Taşıma ünitesi içindeki
ürünlerinizi elleçlemeden, en verimli mod konfigürasyonlarını
oluşturarak yüklemelerinizi tam zamanında istenen noktalara
güvenle ulaştırıyoruz.

Uluslararası arenada sektöre öncülük eden lider tank
operatörlerini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Çeşitli
kapasitelerdeki kimyasal, gıda ve gaz tanklarımızla ürünlerinizin
güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor; ısıtma, yıkama ve
depolama hizmetleri sunuyoruz.

Intermodal Taşımacılık hizmetimizle;
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

LINK Lojistik Hizmetleri A.Ş., ihracat ve ithalat yapan firmaların
lojistik ihtiyaçlarına en uygun taşımacılık çözümlerini, kusursuz bir
hizmet anlayışı ile sunmaktadır. İthalat ve ihracat taşımalarının
yanı sıra transit yükleme hizmeti ve üçüncü ülkeler arası ticaret
(cross-trade) yüklemelerinde de engin bir tecrübeye sahiptir.

LINK Lojistik Hizmetleri A.Ş., yurtiçi ve uluslararası karayolu
taşımacılığı ihtiyaçlarınızda her zaman en efektif çözümleri
sunmaktadır. Uluslararası karayolu taşımacılığında, dünya
çapında geniş bir tedarikçi ve acente ağı ile hizmet vermektedir.

LINK Lojistik Hizmetleri A.Ş. olarak, dünyanın dört bir yanındaki
200’den fazla acenteyi kapsayan geniş acente ağımız, deneyimli
kadromuz ve güvenilir partnerlerimizle, yüklemelerinizin çıkış
noktasından varış noktasına kadar olan tüm süreçlerini kusursuz
bir şekilde yönetiyor, esnek ve yaratıcı çözümlerimiz ile zaman ve
maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Sunduğumuz güvenilir hizmet
kalitesi, müşteriye özel servis anlayışı ve rekabetçi fiyatlarımızla,
lojistik süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak sektör
lideri bir kuruluşuz.
Denizyolu Taşımacılığı Hizmetlerimiz:
FCL (Full Container Load)
LCL (Less than a Container Load)
Özel Ekipman Seçenekleri
(Open Top, Flat Rack, Reefer Konteyner)

Yüklemeniz ile ilgili tüm aşamalarda kusursuz bir hizmet sağlamak
adına, uzman kadromuz ve güçlü partnerliklerimiz ile araç
tedariğinden T1 açma / kapama / yazma hizmetlerine kadar tüm
aşamaları tek elden takip etme ve sonuçlandırma imkanı
sunuyoruz.
Karayolu Taşımacılığı Hizmetlerimiz:
Komple kamyon yüklemeleri
Grupaj servisi
Isı kontrollü taşımacılık
Ağır ve gabari dışı yüklemeler
Express taşımacılık
Askılı tekstil taşımacılığı
Tır tescili

Denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolunun geniş
ulaşım ağı avantajlarını en efektif şekilde birleştirerek,
maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyoruz.
Yüklerinizi çıkış noktasından varış noktasına kadar tek
elden takip ve taşıma imkanı sağlıyoruz.
Karbon salınımını minimum düzeye indirecek çevreci bir
taşıma modeli sunuyoruz.
Multimodal Taşımacılık
Multimodal taşımacılık hizmetimizle, farklı taşıma modlarını en
verimli şekilde birleştiriyor, yüklemelerinizi içinde yer aldığı
taşıma ünitesinden bir diğerine güvenli bir şekilde aktarıyoruz.
Elleçleme ve nakliye operasyonlarınızı daha esnek, sorunsuz ve
zaman açısından efektif hale getiriyor, uzun mesafeli
gönderileriniz için stratejik maliyet avantajı sağlayarak, lojistik
süreçlerinizi optimize ediyoruz.
Uzman ekibimiz, çok modlu yük taşımacılığının tüm
avantajlarından yararlanmanız için her zaman yardıma hazırdır.
Lojistik ihtiyaçlarınız en iyi şekilde analiz edilir.
En verimli taşıma modu konfigürasyonları oluşturulur.
Zaman açısından tasarruf sağlayacak en doğru rota
belirlenir.
Ürünlerinizin aktarım ve elleçleme operasyonları emniyetli
bir şekilde tamamlanır.
Maliyet avantajı sağlanır.

HAT TEMSİLCİLİĞİ

LINK Lojistik Hizmetleri A.Ş. 1999 yılından beri İspanya merkezli MARGUISA Shipping Lines’ın Türkiye hat
temsilciliğini yürütmektedir. Türkiye ana limanlarından Ekvator Ginesi ve diğer Batı Afrika ana limanlarına
haftalık servisimiz bulunmaktadır.
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Ekipmanlarımız:

ISOTANK:
Farklı tip ve kapasitelerdeki tank konteyner alternatiflerimizle,
her sektörün özel ihtiyaçlarına cevap veren en uygun ekipmanı
sağlıyoruz.
- Kimyasal Tank:
10.000 lt. ile 26.000 lt. arası taşıma kapasitesine sahip
paslanmaz çelik tank konteynerlerimizle, sıvı kimyasal
üreticileri için kusursuz bir hizmet kalitesi sunuyoruz.
- Gıda Tankı:
Yiyecek ve içecek endüstrisine özel olarak ayrılmış gıda sınıfı
tanklarımızla, yurtiçi ve uluslararası taşıma hizmetleri
sunuyoruz. Gıda sınıfı tanklarımız, depolama ihtiyaçlarınız için
de alternatif bir çözüm olarak hizmetinizdedir.
- Gaz Tankı:
Çeşitli gazların taşınması ve depolanmasında sağlık, güvenlik,
çevre ve kalite standartlarına uygun hizmetler sunuyoruz.
FLEXITANK:
Flexitank, tehlikeli olarak sınıflandırılmamış sıvı maddelerin
konteyner ve tır içinde taşınmasını sağlayan çok katmanlı
ambalaj malzemesidir. 12.000 litreden 26.000 litreye kadar
kapasiteli ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz.
KARA TANKERİ:
Müşterilerimizin ürün yelpazesine göre 38.000 litreye kadar
kapasiteye sahip paslanmaz çelik, ADR’li kara tankerleri ile
ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı hizmeti vermekteyiz.
Ek Hizmetlerimiz:
Isıtma Hizmetleri: Elektrikli ısıtma, su buharı ile ısıtma ve sıcak
su ile ısıtma olmak üzere üç farklı yöntemle tank ısıtma işlemi
gerçekleştiriyoruz.
Depolama Hizmetleri: Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda, muhteviyatı tehlikeli madde kapsamında olan veya olmayan tank
konteynerleriniz için depolama hizmeti veriyoruz.
Yıkama Hizmetleri: Tank yıkama işlemleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir ve yıkama sonrası EFTCO
onaylı yıkama sertifikası verilir.

