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Türkiye’nin Borusunu Taşıyoruz

 Türkiye’den ilk TCDD 
vagonlarıyla blok tren çıkışı

 5 yılda 6.500 vagon, 900  bin 
metre boru

 Zamanında, güvenli ve en doğru 
şekilde taşıma



Türkiye’nin Çeliğini Taşıyoruz

 36 metre uzunluğa, 20 ton 
ağırlığa kadar tek parça yükleri 
taşıyabilecek ekipmanlar

 Rulo sac taşıması için özel 
vagonlar



Türkiye’nin Kimyasalını Taşıyoruz

 Tank konteyner ve tank 
vagonlarla kimyasal taşıması

 EPDK lisansı ile akaryakıt 
taşıması

 Avrupa standartlarında 95 m3

sarnıç vagonlar



Türkiye’nin Dev Projelerini Taşıyoruz

 Türkiye’den ilk hızlı tren 
setlerinin İspanya’dan hem ray 
üstü getirilmesi

 Denizyolu ve karayolu bağlantılı 
demiryolu ile yapılan proje 
taşımaları

 Borçka Muratlı Barajı’nın tüm 
makine taşımaları



Türkiye’nin Devlerini Taşıyoruz

 Türkiye’nin otomotiv devinin üretim 
hattına 10 senedir kesintisiz ve tam 
zamanında CKD taşıması

 Türkiye’nin manyezitinin Avrupa’ya 
taşınması

 Türk tarımı için 4 senedir biçerdöver  
taşınması

 Taşınan lastik, motor ve yedek 
parçalar ile Türkiye otomotiv 
sanayine sağlanan milyonlarca TL 
tasarruf 



Vagonlar Dolusu Yük Taşıyoruz

 Türkiye’den Avrupa’nın her
noktasına, Avrupa’nın her 
noktasından Türkiye’ye münferit 
vagon organizasyonu

 Irak, İran ve Suriye’ye vagon
organizasyonu

 Uygun ekipman, doğru yönetim



En Uygun Ekipmanı Buluyor
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İşinin Uzmanlarıyla Çalışıyoruz

 Ankara, Halkalı, Derince, 
Çerkezköy, Eskişehir, Kırıkkale ve 
Hatay’da demiryolunda uzman 
ekiplerle operasyon

 Otomotiv, boru, çelik, akaryakıt, 
ağır yük taşımaları konularında 
uzman kadrolar

 Konusunda uzman “partner” 
firmalarla işbirliği



Demiryolu işinizi

hizmet kalitesi uluslararası 
alanda tasdiklenmiş,

müşteri memnuniyetini 
misyon edinmiş,

 iş sonuçlarıyla demiryolu 
alanında her sene ödüle layık 
görülen

bir firmaya bırakın



İşlerini               ine Bıraktılar



Eksper Tren 

Taşımacılığı A.Ş.

Balmumcu, Gazi Umur Paşa Sk

Plaza 2 No:32/9 Kat:3 34349 

Beşiktaş / İstanbul

Tel : 0212 216 59 04

Faks: 0212 216 58 88 

info@eksperrail.com
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