
ACENTE HİZMETLERİ
 
ERAS GEMİERAS GEMİ ACENTELİĞİ İstanbul’da bulunan merkez ofisi ve Çanakkale İli Biga İlçesinde İçdaş limanında bulunan 
şubesiyle Türkiye sınırları içerisindeki tüm limanlarda ve Türk boğazlarında Koruyucu Acentelik, Liman Acenteliği, 
Boğaz Acenteliği, Personel değişimi ve diğer tüm Gemi Acenteliği hizmetlerini, mesleki etik ve ilkeler doğrultusunda 
vermektedir.  Yüksek verimlilik esasına dayalı ve zamanın çok değerli olduğu sektörümüzde en hızlı ve kaliteli hizmeti 
vermek amacıyla kurulmuş olan şirket faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

LOJİSTİK HİZMETLERİ
 
Denizyolu Denizyolu Taşımacılığı
 
Başta Güney, Orta ve Kuzey Amerika,Uzak Doğu olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Karadeniz destinasyonları-
na gönderilen mamül (çelik çubuk ve filmaşin), yarı mamül (çelik kütük) ve yine ayni bölgelerden  hammadde (çelik 
hurda,pik demiri,kömür,ferro alyaj vs) taşımaları ve yanı sıra yurt içi mamul, yarı-mamul ve hammadde taşımaları için 
kabotaj hattı gemilerinin kiralamasını da rekabetçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmektedir.

2009, 2010 ve 2011 yıllarında bağlantısını yaptığımız yük tonajı ortalama 3.000.000 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir.

Karayolu Taşımacılığı
 
135 adet çekici, 164 adet dorse ve 90 adet kamyondan oluşan araç filomuz ile hizmet vermektedir.
 
Araçların  tamamı yeni nesil EURO tip motora sahiptir.
 
Sal dorselerimizde devirmeli damper sistemi bulunmakta olup gönderilen malın iş makinası  (Sal dorselerimizde devirmeli damper sistemi bulunmakta olup gönderilen malın iş makinası  (Vinç, Forklift vb… ) kul-
lanılmadan müşteriye teslimi yapılarak zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır.
 
Araç takip sisteminin kullanılmasıyla malların müşteriye daha hızlı, kontrollü ve etkin biçimde sevkiyatı sağlanmak-
tadır.

Demiryolu Taşımacılığı
 
Yapılan yatırımlar Demiryolu lehine yapılarak kapasite artışı sağlanmasının yanısıra akaryakıt, amortisman, bakım-tu-
tum, işgücü ve karayollarının aşınma ve yenilenmesi gibi maliyetlerden ülkemiz adına tasarruf sağlanmaktadır.
 
Firmamıza ait 176 adet tamamı yerli TÜLOMSAŞ yapımı Eanoss tipi vagon ile yurtiçi taşıma yapılmaktadır.
Mevcut demiryolu altyapısı ile yıllık taşıma kapasitesi 350.000 ton/yıl dır.
Kısa vadede vagon sayısının artırılması hedeflenmekte olup, bu doğrultuda yerli kaynakların kullanımına önem veren 
firmamız TÜLOMSAŞ yapımı vagonların kullanılmasını tercih etmektedir. Böylece hammadde temini ve mamul 
dağıtım kanallarının ulaşım ayağının demiryoluna kaydırılması (Modal shift) sağlanmaktadır.
 
 Şirketimiz 120 Km/h hıza ve 22,5 ton dingil basıncına sahip, otomatik yük sensorlu, her birisi 64.200 Kg. yük taşıma 
kapasiteli modern vagonlar imal ettirerek Avrupa Birliği ülkelerine taşımacılık yapabilecek kalitede bir vagon parkı 
oluşturmuştur.


