
sjö & flyg 

att göra långt borta till 
nära

Transfargo AB, Box 50246, 202 12 Malmö 
tel 040-28 71 00, fax 040-28 71 58
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www.transfargo.se

Röd: M:91, Y:76, K:6

medlem i 

”vårt samarbete ska mätas 
i ökad konkurrenskraft”

TransFargo är ett svenskt logistik- och 

transportföretag som grundades 1978. 

För att tillvarata våra kunders 

intressen på ett bra sätt är vi 

oberoende, men företaget ingår 

i flera internationella nätverk 

som Nordic Chain, SystemPlus och 

System Alliance Europe. Vi är kvalitets-

certifierade enligt ISO 9001 och miljö-

certifierade enligt ISO 14001.



hela världen på en  armlängds avstånd

sjö & flyg  

FLYGFRAKT

Vårt flygutbud innehåller allt från expresspaket till charter och 

kombinerade sjö-flygsändningar. Transfargo erbjuder reguljära 

flygtransporter och flygsamlastningar över hela världen. flyg-

plats – flygplats, 

dörr – flygplats 

eller dörr – dörr, 

det avgör du 

och dina 

kunder!

SJÖFRAKT

genom de rederier vi samarbetar med kan vi erbjuda dig ett an-

tal avgångar i veckan till/från de flesta hamnar i världen. Vecko-

vis samlastning till/från världens alla hörn är en självklar del av 

vårt produktutbud. 

Har du flera leverantörer med mindre volymer och vill ha tätare 

leveranser, kan vi hjälpa dig med att bygga din egen samlastning, 

där vi samlar in godset från dina olika leverantörer och lastar i en 

container direkt till dig. Är ditt gods för stort för en container så 

har vi erfarenhet och kompetens avseende RO/RO-lösningar.

Transfargo arbetar globalt med sjö- och flygspedition ge-

nom ett noga selekterat nätverk av lokala partners. ”logis-

tik på dina villkor” är viktigt för oss. Det är inte dina sänd-

ningar som ska anpassa sig efter våra rutiner, utan tillsam-

mans skapar vi en lösning anpassad efter dina önskemål 

och behov. för oss är varje kund unik 

och behandlas därefter. Det är inte storleken på dina sänd-

ningar utan dina behov och krav som skall avgöra servi-

cegraden.

global logistik innefattar många delar där skillnaden mel-

lan rätt och fel lösning kan innebära stora kostnadsskillna-

der. I en värld där du möts av allt tuffare konkurrens och 

hårdare tull- och säkerhetskrav blir en effektiv logistikstyr-

ning allt väsentligare. Transfargos internationella nätverk 

möter alla dina krav och behov. Möjligheterna är enorma 

och utöver själva transporten kan bl.a. kvalitets-/kvanti-

tetskontroll, plock och pack, leveransbevakning ingå i din 

lösning. Tillsammans med din personliga kontakt hos Trans-

fargo, och våra experter inom området, skapar vi de mest 

kostnadseffektiva globala logistiklösningarna för dig och 

dina kunder.

På vår webbplats – www.transfargo.se – 

hittar du alltid uppdaterad information om 

våra tjänster. Här kan du se våra partners 

i olika länder, få besked om transporttider 

och vilka transportdokument som behövs.

 


