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Складські
послуги

70,000 м

2

складських приміщень

12,700 м2
крос-докінгових приміщень
Розвантаження і прийом моно і змішаних палет.
Розвантаження побутової техніки та електроніки.
Розвантаження контейнерів, коробів та дрібно
габаритних штучних товарів.
Ідентифікація продукції (сканування етикеток,
штрих-кодів, підтвердження даних).
Зберігання товару в різних температурних режимах.
Обробка вантажів: сортування, маркування,
формування партій, виявлення і сортування
браку, недостачі.

Приміщення класу «А» та «Б»
Компанія Рабен Україна надає повний комплекс
складських операційдля компаній великого,
середнього та малого бізнесу.

Комплектація промо-наборів, метро-юнітів,
акційних наборів різного типу складності.
Завантаження товарів і підтвердження даних
в сучасній системі складського обліку WMS.
Настройка обміну даними на всіх рівнях
(ел.документооборот, EDI, myRaben).

Cкладська
інфраструктура
Багатоярусна стелажна система зберігання;
підлогове зберігання; мезонін.
В'їзні ворота 3х3 м.
Площа для маневрування автомобілів.

78,000
палетомісць

102

гідравлічні
пандуси

24 годинна система охорони та відеоспостереження.

Склади класу «А»

Повна відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

40,000 м2 | 20,000 м2

Контроль шкідників.
Зона митного контролю та митний склад.
Сучасна складська техніка: навантажувачі з боковим
захватом, конвеєрна стрічка, двопалетні
навантажувачі.

Забезпечення результативного функціонування інтегрованої системи управління
відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.

Внутрішні
перевезення

Доставка продуктів
у більшість торгових
мереж України
Компанія «Рабен Україна» здійснює
палетну доставку в будь-який населений
пункт України. Це може бути як одна
палета в складі збірного вантажу, так
і повно-комплектна машина. Вигода
полягає в тому, що Ви платите рівно
стільки, скільки перевозите.

термін доставки

Доставка в суботу
Простій автомобіля
Тимчасове зберігання на складі Рабен

Чернігів

Рівне
Львів

Житомир

Київ

Суми

Хмельницький
Івано-Франківськ

Вінниця

Полтава

Черкаси

Харків

Кременчуг

Чернівці

Дніпро

Кіровоград
Кривий Ріг
Миколаїв

Доставка на РЦ АТБ

Поартикульна розкладка вантажу

температурний режим

Луцьк

Повернення документів та палет;

Доставка на інші мережі

+50C +210C

24 - 48 год.

Депо
Саб - депо
Тимчасово не
обслуговується

Запоріжжя

Одеса
Херсон

Баланс транспортних засобів
5%

власні ТЗ

15%

короткострокові
контракти

80%

довгострокові
контракти

Ми обслуговуємо:

На довгострокових контрактах близько:
350
70
50

20-тонні ТЗ
5-7-тонні ТЗ
1,5-2-тонні ТЗ

Торгові мережі

Побутова хімія

Автомобільна
промисловість

Техніка

Власний парк
транспортних засобів:
57
5
5
8

20-тонні рефрижератори
ізотермічні 20-тонні ТЗ
тентовані 20-тонні ТЗ
7,5-тонні ТЗ

Споживчі товари

Продовольчі товари

Фреш
логістика

Перевезення збірних вантажів

600

+20С / +60С

24 - 48 год.

термін доставки

температурний режим

міст України

Оптимальні витрати в порівнянні
з повнокомплектними перевезеннями
Фіксований тариф за одиницю вантажу

Львів

Київ
Харків

Хмельницький

Вінниця

Оптимальна вартість за рахунок вже
існуючого вантажопотоку Рабен

Дніпро

Надійні графіки доставок
Можливість тимчасового зберігання товарів
на регіональних РЦ

Миколаїв
Одеса

Херсон

Доставки до: торгових мереж, райцентрів,
розподільчих центрів.
Тимчасово не обслуговується

Фреш склад
Центральний склад

Склад в м.Дніпро

Київська обл., смт. Велика Димерка,
Броварський район, вул. Броварська 150

вул. Передова, 815

4,200 м

2

загальна площа складу

1,100 м2
площа холодного складу

Три зони з можливістю підтримки окремо
визначеної температури в кожній:
1 секція – 1500м2
2 секція – 1300м2
3 секція – 1400м2
Різноманітні алгоритми відбору товару
(BBD, PROD, FIFO, FEFO, LIFO).
Сувора відповідність санітарно-епідеміологічним
нормам.
Цілодобова охорона і система відео нагляду.

+20С / +60С

температурний режим

-240С заморозка

+20С ультра
фреш

Міжнародні
перевезення

Повнокомплектні
та збірні перевезення

EST

LT

LV

Доставка міжнародних збірних
вантажів (від 1 кг.)

Гродзиськ

DE

Перевезення вантажу з повним та
частковим завантаженням автомобілю
Система доставки, що базується
на мережі власних терміналів.

PL
UA

CZ
SK
HU
ROM

Співпраця з багатьма європейськими
партнерами-перевізниками
Регулярні міжнародні рейси від терміналу до терміналу
Проекти на території декількох країн

Київ

Митні
послуги

Митно-брокерське обслуговування

650 м

2

склад тимчасового
зберігання

Наявність всіх митних служб під одним дахом

905 м

2

митний склад

Співпраця з місцевими лідерами
експедиторського ринку

Розмитнення «з коліс»
Зона прибуття для 120 авто
Сканування номерів, система зважування
Комунікація з партнерами за допомогою EDI
(електронний обмін даними)

Сучасний транспортний парк
у міжнародних сполученнях
Обслуговування клієнтів – прямий
контакт з відповідальним
спеціалістом
Обслуговування небезпечних
вантажів ADR

10

брокерів
Рабен

Система
myRaben.com

myRaben.com
Це платформа, що відображує всі пересилки та складські
замовлення.
Система надає можливість керувати програмою бази даних
для багатьох користувачів.
Ключовий користувач (Клієнт) має можливість створювати
нові облікові записи та додавати для них дозволи. Завдяки
цьому будь-яка кількість працівників може користуватись
інтерфейсом одночасно.
Всі вантажі, що транспортуються та складські
замовлення знаходяться в одному місці.

Прямий контакт з відповідальним
спеціалістом Рабен.

Лише один клік аби дізнатись статус вантажу.

Можливість самостійно управляти
користувачами.

Можливість обирати тип повідомлення щодо
статусу вантажу (е-mail, смс-повідомлення).

Здатність підлаштовувати панель користувача
до будь-якого пристрою.

ТОВ "Рабен Україна"
Центральний регіон:
смт.Велика Димерка, 07442,
Броварський район, Київська обл.,
вул. Броварська, 150,
+380 44 459 72 05
dd.sales@raben-group.com
Південний Регіон:
м.Одеса, 65033
вул. Аеропортівська, 4,
+380 48 797 24 20
odesa.info@raben-group.com

Cхідний Регіон:
м.Дніпропетровськ, 49082
вул. Передова, 815,
+380 56 726 91 16
dnipropetrovsk.info@raben-group.com
м.Харків, 61075
вул. Потоцького Северина, 38-A
+38 057 751 68 87
kharkiv.info@raben-group.com
Західний Регіон:
м.Львів, вул. Пластова, 7-Л, 79024
+380 32 295 69 91
lviv.info@raben-group.com

