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Először csak egy Mercedes-Benz Actros 1845 StreamSpace típusú nyerges vontatót 
szerzett be tesztelési céllal a BI-KA Logisztika Kft. 2018-ban, ám ez a jármű olyan 
kiváló tapasztalatokat szolgáltatott, hogy tavaly ősszel további tíz ugyanilyen gép-
kocsit állított munkába a szolnoki vállalkozás. A cég ügyvezetője, Szécsi Gabriella 
elégedetten számolt be ennek részleteiről az új flotta átvételekor.

Meggyőző eredmények

Közel harminc évvel ezelőtt kezdte meg tevé-
kenységét a száz százalékban magyar tulajdonú 
BI-KA Logisztika Kft., amely a folyamatos fej-
lesztéseinek és az ügyféligényekhez kiválóan 
igazodó stratégiájának köszönhetően ma már a 
szolnoki régió piacvezető szállítmányozási és lo-
gisztikai szolgáltatója. A cég profiljában eleinte 
csak szállítmányozás szerepelt, majd 2006-ban 
raktárlogisztika, 2011-ben pedig saját flottával 
végzett fuvarozás egészítette ki a tevékenységi 
körét az ügyfelek még hatékonyabb és rugalma-

nyerges szerelvény üzemel. Ezek között példá-
ul 26 tonna teherbírású, dupla rakszintű, 120 
köbméteres, tandempótkocsis szerelvények is 
megtalálhatók a különlegesebb igények kielégí-
tésére. A járművek évente átlagosan 129 ezer 
kilométert futnak 15-17 tonna átlagos rako-
mánytömeg mellett.
A nyerges vontatók közül már tizenegy  
Mercedes-Benz Actros 1845 StreamSpace 
típusú, egy 2018-as, tíz pedig 2019. őszi be-
szerzésű. A csillagos emblémát viselő gépko-
csik felszereltségét többek között a dombor-
zathoz előrelátón igazodó hajtásláncvezérlés, 
komfort ülések, éberségfigyelő, menetbizton-
sági csomag és álló helyzeti légkondicionáló 
gazdagítja.

JÓ ÜZEMELTETNI, JÓ VEZETNI
„Első Mercedes-Benz nyerges vontatónkat, 
egy Actros 1845-ös modellt, tesztelés cél-
jából szereztük be 2018-ban. Ez a jármű ki-
fogástalan üzemanyag-fogyasztási adatokat 
szolgáltat, kimagasló az értéktartása, minimá-
lis a karbantartásigénye és még egyszer sem 
hibásodott meg. Gépkocsivezető kollégáink 
is hamar megkedvelték az Actrost, elegáns és 
kényelmes járműnek tartják, valamint szeretik 
a belsőterének kiváló minőségű kivitelezését, 
ergonomikus munkakörnyezetét és csendes-
ségét. Ennek hatására tavaly ősszel tíz ugyan-
ilyen vontatót szereztünk be normál és mega 
kapcsolási magassággal általános kereskedelmi 
áru szállítására” – nyilatkozta Szécsi Gabriella, 
a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetője.

ELŐNYÖS SZOLGÁLTATÁSOK
„Mercedes-Benz Actros vontatóinkra átalány-
díjas szervizszerződést és visszavásárlási szer-
ződést is kötöttünk a költségek kiszámítható-
sága és a kockázatok minimalizálása érdekében. 
Ezenkívül szükség esetén a márka nemzetközi 
segélyszolgálatát vesszük majd igénybe, kivál-
tottuk a Mercedes-Benz-kártyát és a gyártó 

járművezető-továbbképzését is szeretnénk el-
végeztetni munkatársainkkal. Actros nyerges 
vontatóinkkal a Pappas Auto Magyarország Kft. 
budapesti, Hunyadi János úti márkaszervizét 
látogatjuk, amelynek nyitvatartásával, kiszol-
gálási színvonalával, rugalmassággal és szakmai 
felkészültségével szintén elégedettek vagyunk. 
Ezért a későbbiekben is tervezünk még Merce-
des-Benz Actros járműveket munkába állítani” 

– magyarázta Szécsi Gabriella.
(X)

sabb kiszolgálása érdekében.
Kezdetben csak az olaszországi viszonylatok 
specialistájának számított a BI-KA Logisztika 
Kft., később azonban a nyugat-európai orszá-
gokra is kiterjedt a működési területe, mosta-
nában pedig már keleti viszonylatok felé is nyit 
a szolnoki cég. Megbízói körét elsősorban az 
autóipar, a mezőgazdasági gépgyártás és a vető-
mag-kereskedelem szereplői alkotják.
A következetes fejlesztések eredményeként a 
cég árbevétele 2018-ban már elérte a 7,4 mil-

liárd forintot, és mintegy 1700 elégedett üzleti 
partnerének négyszázezer tonna árut szállított 
23,5 millió kilométeren. A BI-KA Logisztika Kft. 
raktárcsarnokainak alapterülete negyvenezer 
négyzetméter, több mint 150 munkavállalója 
közül pedig 65 fő gépkocsivezetőként dolgozik.

SPECIÁLIS IGÉNYEKRE IS
A 2010 óta a Regionális Szolgáltató Központ 
megtisztelő címet viselő vállalkozás saját és 
szerződött alvállalkozói flottájában közel száz 

A BI-KA Logisztika Kft. fuvarfeladataihoz ideális az 
Actros középmagas fülkéje és 450 lóerős motorja

A BI-KA Logisztika Kft. Mercedes-Benz Actros von-
tatói igen gazdag kényelmi és biztonsági felszereltség-
gel állnak gépjárművezetőik rendelkezésére

A képen balról jobbra: Kovács Péter, 
a Pappas Auto Magyarország Kft. 

tehergépkocsi-értékesítési vezetője, 
dr. Karmazinné Biró Anita, a BI-KA 
Logisztika Kft. tulajdonosa, Szécsi 
Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. 

ügyvezetője és Dávid Norbert, a 
Pappas Auto Magyarország Kft. te-

hergépkocsi-értékesítési tanácsadója


