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HØY KVALITET
I OVER 90 ÅR
Moss Transportforum AS er en moderne og løsningsorientert
bedrift med kundetilpassede tilbud innen transport, lagring,
spedisjon og logistikk. Høy kvalitet har vært retningsgivende
for virksomheten helt siden starten, tidlig på 1930-tallet
– den gang vi het Transportsentralen A/L.
Vi tilbyr løsninger som dekker kundens behov optimalt,
og vi legger stor vekt på personlig service. I tillegg til egne
ressurser har vi nært samarbeid med transportører andre
steder i landet.
Dette gjør oss til en effektiv, landsdekkende aktør. Hvert år
bruker vi betydelige ressurser på miljøforbedrende tiltak, og

vi har rutiner for utvikling av en aktiv og bevisst holdning
til miljøvern. Tidsriktig utstyr og bedre utnyttelse av
transportmidlene er viktige elementer i miljøarbeidet.
På lag med fremtiden
Vi benytter moderne IT-løsninger, og gjennom samarbeid med våre IT-partnere har vi utviklet en webløsning
for bestilling av tjenester, sporing av forsendelser og
kommunikasjon mellom kunde og transportør. Med Track &
Trace kan du få inngående informasjon om enkeltsendinger,
og via EDI kan du følge forsendelsen hele veien – fra ordren
er registrert til varen er kvittert ut hos kunden.

Vi ligger sentralt til i Moss for transport
til hele Østlandsregionen!
Kun 200 meter fra E6
4 km fra moderne havn og jernbane.

TERMINAL OG LAGER
- NÅR ALT ER PÅ STELL
Hvis du har behov for lagerplass for en kortere eller lengre
periode, har Moss Transportforum gode tilbud. Vår terminal
kan tilby de fleste former for lagring og mellomlagring.
I tillegg utfører vi en rekke tjenester, som for eksempel
pakking, ompakking og ekspedering av ordre.

Kjemikalier og plantevernmidler kan du også lagre trygt
hos oss, i en egen avdeling godkjent for slike produkter.
Terminalen har videoovervåkning og et alarmsystem som er
FG-godkjent. I tillegg overvåkes våre bygninger av vektere fra
et autorisert vaktselskap.

Vi har trygge lagerplasser i en moderne søylefri terminal på
4500 m2, og lagerplass i plasthaller på til sammen 3400 m2.
I tillegg er det mulighet for utendørs lagring på et 4500 m2
stort område.

Transportmegling Ronny Vold
ronny.vold@mtf.no
Tlf. 971 11 833

Vi har lagerfasiliteter godkjent for matvarer og egen avdeling
for lagring av økologiske varer, hvor vi er Debio sertifisert.

Distribusjon
transport@mtf.no
Tlf. 476 37 64

PÅ VEIEN MED ASFALT
- ASFALTTRANSPORT
Alt med asfalt er spesielt: konsistens, varmebehov og
utlegging. For å tilfredsstille kravene til transport og
utlegging av denne varme, svarte massen, kreves det
spesialbiler med spesielt utformede asfalttrau, asfaltbaljer
eller asfaltflak
– kjært barn har mange navn. Et asfaltert område er en del av
en helhet som ses i forhold til omgivelsene og topografien,
og som en integrert del av området det legges i.
Uansett har vi spesialbilene som dekker dine behov, med
eller uten henger; det styres av dine krav.
Ta kontakt for asfalttransport:
asfalt@mtf.no
Tlf. 69 24 11 30

«Men hvis man har sans for veier og parkeringsplasser og rundkjøringer
Er man også glad i asfalt
For ingenting i verden passer vel bedre som belegg
Derfor ber jeg alle gatefans i verden
Slå et lite slag for asfalten i kveld
Ja ta og inviter med deg asfaltbiten hjem i kveld
Og gi oppkjørselen din en litenliten klem i kveld
Og by asfalten på litt kvelds»


Bare Egil Band, Asfalt

TRANSPORT
FRA A TIL Å
«Å reise er å leve» har H.C. Andersen sagt en gang, og det
samme gjelder for Moss Transportforum. Vi lever av å reise og
reiser for å leve. Distribusjon og transport er det vi er best på
og trives best med. Vi disponerer 60 biler – fra små budbiler
til trailere, og biler for spesialtransport. Vi løser alle typer
transportoppdrag, og er kjent for å finne kostnadseffektive
løsninger.

Daglig kjører ca. 30 av våre biler faste ruter mellom Østfold,
Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og deler av Telemark.
Enkelte ukedager kjører vi også ruter til Hedmark og
Oppland. Vi rår over spesialbiler innenfor de fleste arbeidsområder der lastebiler, kassevogner og budbiler er involvert.
Ønsker du spesielle pakkeløsninger, gjerne kombinasjoner
av eksisterende løsninger, ta kontakt slik at vi kan føye disse
sammen til det produktet du er på jakt etter.

«Å reise er
å leve»


- H.C. Andersen

KRANBIL
- ALT INNEN KRAN!
Moss Transportforum er en fullservice partner. Vi leverer
tilnærmet alt innen kran og transport i Akershus og Østfold.
Der hvor egne ressurser eventuelt ikke strekker til,
samarbeider vi med transportører andre steder i landet, for å
gi deg en
effektiv, konkurransedyktig og landsdekkende service.
– kranbil er ofte det enkleste alternativet når
tyngre varer skal løftes og flyttes
– Moss Transportforum har biler og kapasitet til alt fra
lasting eller lossing av mindre kolli, til mer krevende
løft innen industri-, anleggs- og byggebransjen

Trenger du spesialtransport?
Våre kranbiler kan løfte det meste. Vi vet hvilket utstyr som
passer for jobben du vil ha utført. Vi har alt du måtte trenge
av ekstrautstyr for nettopp det du trenger å flytte.
Har du spørsmål om kranbil?
Ta kontakt for en hyggelig kranprat.
Cathrine Mørkestøl
Tlf. 934 06 906
cathrine.morkestol@mtf.no

SPEDISJON OG FORTOLLING:
VI TAR DINE UTFORDRINGER FOR DEG
Moss Transportforum har lang erfaring i internasjonal
transport og spedisjon. Vår målsetting er at du som kunde
skal slippe å involvere deg i kommunikasjonen med tollmyndighetene eller sette deg inn i regelverk for fortolling.
Dette er vårt spesialfelt. Våre ansatte har god kunnskap om
tollregelverket for import- og eksportregulering, og har i dag
importansvar for store norske aktører i næringsmiddelrelatert
import og eksport.
Eget tollager
Spedisjons- og fortollingstjenester kan utføres hele døgnet
hos oss og, vi tilbyr lossing og distribusjon ut over vanlig

åpningstid etter avtale. Moss Transportforum har godkjent
tollager, og vi har tillatelse til fortolling mot tollmyndighetenes datasystemer, Tvinn og Tet. Vi har spesialisert oss på
fortolling, og har gode rutiner rettet mot et godt samarbeid
med Tollvesenet. Som kunde hos oss har du mulighet til
utsettelse med betaling av toll og innførselsmoms for varer
som blir satt inn på vårt tollager.
Ta kontakt for mer informasjon:
Erik Skott Hansen
417 59 898
erik.hansen@mtf.no

Bekymringsfri IT
www.braathe.no

Med moderne og agile nettsky- og infrastrukturtjenester gir vi deg en bekymringsfri IT-hverdag.

«Hos ice bedrift blir vi sett
og hørt og de leverer topp
dekning og databruk»
– Morten Nore, Moss Transportforum

Store fordeler for små bedrifter
ice er Norges raskest voksende mobilselskap og
utfordreren i det norske telekom-markedet. Vi jobber
knallhardt hver dag for å få holde prisene nede for alle
små og mellomstore bedrifter i Norge. Til nå har over
17.000 bedrifter valgt ice som sin telefoni-leverandør
og vi er klare for mange flere!
Kontakt oslo@smartkom.no for et godt tilbud i dag.
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Velkommen til ice bedrift!

