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Sekretariat: 

tel. (+4812) 390-32-01 

tel./fax (+4812) 644-65-93 

zarzad@pts.auto.pl 

Spedycja i transport towarów:  

tel. (+4812) 390-32-28 

tel./fax(+4812) 642-17-60 

spedycja@pts.auto.pl 

Transport osób: 

tel. (+4812) 390-32-10 

autobusy@pts.auto.pl 

Diagnostyka  

i naprawa pojazdów: 

tel. (+4812) 390-32-23 

serwis@pts.auto.pl 

Sprzęt budowlany: 

tel. (+4812) 390-32-05 

maszynybudowlane@pts.auto.pl 

Utrzymanie dróg, obiektów  

i terenów zielonych: 

tel. (+4812) 390-32-20 

drogi@pts.auto.pl 

Sprzedaż paliw: 

tel. (+4812) 390-32-07 

logistyka@pts.auto.pl 

 
 

NIP: 678-005-60-30 
REGON: 350361959 

 
 

www.pts.auto.pl 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wszechstronną ofertą oraz zapleczem 
transportowym i maszynowo-sprzętowym, które oddajemy do Paostwa dyspozycji: 

 
Spedycja, krajowy i międzynarodowy transport towarów: 

• samochody dostawcze i osobowo-dostawcze do 1,4 t, 
• samochody ciężarowe i zespoły pojazdów (skrzyniowe z plandeką) 6-24 t, 
• samochody samowyładowcze i zespoły pojazdów 6-26 t, 
• ciągniki balastowe i przyczepy niskopodwoziowe o uciągu 40 t, 
• cysterny paliwowe o pojemności do 6.200 l, 
• naczepy niskopodwoziowe i cementonaczepy, 
• dźwigi samochodowe o udźwigu do 13 t i podnośniki koszowe (tzw. zwyżki). 

Krajowy i międzynarodowy transport osób: 

• autobusy do 53 miejsc, np. Solbus, Scania, Jelcz, 
• busy 19-osobowe, np. Iveco, Autosan, 
• mikrobusy 7-osobowe, np. Volkswagen Caravelle,  
• samochody osobowe, np. Nissan Primera, Opel Vectra,  
• samochody osobowo-dostawcze, np. Fiat Doblo, VW Caddy, 

Diagnostyka i naprawa pojazdów oraz usługi warsztatowe: 

• badania techniczne i przeglądy rejestracyjne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, 
• konserwacje i naprawy pojazdów różnych typów i marek, 
• wulkanizacja i naprawa opon, także wielkogabarytowych, 
• remonty blacharskie i lakiernicze, 
• konserwacje, remonty i modernizacje elektrycznych i spalinowych wózków 

jezdniowych, 
• konserwacje i remonty urządzeo mechanicznych i hydrauliki siłowej 
• prace ślusarskie i spawalnicze (m.in. cięcie, szlifowanie, skrawanie). 

Usługi maszynami budowlanymi: 

• koparki gąsienicowe o pojemności łyżki do 1,5 m3, 
• ładowarki kołowe typ: Ł-34, Ł-35, Ł-200, Ł-534E, o pojemności łyżki do 3,4 m3, 
• spycharki gąsienicowe typ: TD-15C i TD-25C, o mocy do 314 KM, 
• samochody samowyładowcze (Biełaz) o ładowności do 30 ton. 

Utrzymanie dróg, obiektów i terenów zielonych tj.: 

• remonty i konserwacja dróg i chodników, 
• budowa parkingów i zatok, 
• oznakowanie poziome i pionowe dróg, 
• sprzątanie sprzętem specjalistycznym (polewaczki, zamiatarki itp.) 
• odśnieżanie (pługi, piaskarki, solarki), 
• czyszczenie kanalizacji i prace udrażniające, 
• obcinanie drzew i pielęgnacja terenów zielonych. 

Sprzedaż paliw (również z możliwością dostawy do klienta): 

• olej napędowy, 
• benzyna bezołowiowa Pb 95, 
• bio-diesel. 

 

Liczymy na Paostwa zainteresowanie i zachęcamy do korzystania z naszych usług! 

Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu (+4812) 390-32-24 lub pisząc do nas 
na adres: marketing@pts.auto.pl. 


