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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Obsługa transportów kolejowych o rocznym
wolumenie ponad 920.000 ton
Bocznice i terminale zarządzane przez Silva LS
Stały rozwój przewozów intermodalnych jako
najbardziej ekologicznego sposobu transportu
Kompleksowa obsługa i zarządzanie
przeładunkami na bocznicach w 5 lokalizacjach
Specjalistyczny tabor:
• 350 wagonów, w tym platformy, wagony kryte,
cysterny i samowyładowcze
• 2 lokomotywy szlakowe oraz 7 manewrowych
• 450 kontenerów
Stały rozwój – ponad 100 mln PLN
zainwestowanych w latach 2019-2021
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TRANSPORT INTERMODALNY

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Silva LS rozpoczęła w 2021 roku
świadczenie usług transportu intermodalnego. W ramach projektu zakupiono:
•

2 lokomotywy szlakowe typu 15 D

•

150 platform kolejowych 60’

•

450 kontenerów 20’ – kontenery umożliwiające załadunek od góry, z boku oraz tank kontenery do transportu płynnych surowców

•

2 urządzenia przeładowcze typu reach stacker
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SZCZECINEK – BOCZNICA
PRZYZAKŁADOWA
 trzy bocznice kolejowe przy zakładzie
produkcyjnym Kronospan Polska sp. z o. o.
w Szczecinku – jednym z największych
zakładów lidera produkcji płyt
drewnopochodnych na świecie
 ogólna długość torów bocznicowych –
ponad 8200 m

Wolumen towarów w transporcie kolejowym organizowanym
przez Silva LS (tony)
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 długość użyteczna torów – 5885 m
 Przeładunki m.in. kontenerów, drewna, płyt
drewnopochodnych
 obsługa manewrowa : pojazdy typu SM42,
401Da, 409Da
 wagi bocznicowe
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Wolumen towarów przeładowanych na bocznicy w Szczecinku
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ROZWÓJ USŁUG
BOCZNICOWYCH

 Stały rozwój transportu kolejowego – wzrost znaczenia
bocznic i terminali przeładunkowych
 Transport intermodalny – uniwersalność i elastyczność
 Aspekty środowiskowe a transport kolejowy
 Wyzwania kadrowe w zarządzaniu bocznicami
 Bezpieczeństwo i efektywność – wspólne cele tych
samych działań
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