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Közel harminc évvel ezelőtt indult útjára a BI-
KA Logisztika Kft., amely 2011 óta saját jár-
műparkjával fuvarozást is végez. A ma már a 
szolnoki régió piacvezető szállítmányozási és 
logisztikai szolgáltatójának számító cég a nyu-
gat-európai országokon kívül újabban már a 
keleti nyitást készíti elő, hogy hamarosan saját 
járművei is dolgozhassanak keleti pályákon. A 
negyvenezer négyzetméternyi raktárat üze-
meltető vállalkozás 2018-ban összesen négy-
százezer tonna árut szállított 23,5 millió kilo-
méteren, árbevétele pedig elérte a 7,4 milliárd 
forintot. Megbízói elsősorban az autóiparból, a 
mezőgazdasági gépgyártásból és a vetőmag-ke-
reskedelemből kerülnek ki. A több mint 150 
főt, köztük 65 gépkocsivezetőt, foglalkoztató 
BI-KA Logisztika Kft. a szerződött alvállalko-
zóival együtt közel száz nyerges szerelvényt 

mozgat, amelyek között 26 tonna teherbírású, 
dupla rakszintű, 120 köbméteres, tandempót-
kocsis egységek is megtalálhatók. A járművek 
nemzetközi viszonylatban évente átlagosan 129 
ezer kilométert futnak átlagosan 15-17 tonna 
rakománytömeggel. A BI-KA Logisztika Kft. 
flottájában ma már a félpótkocsik túlnyomó ré-
sze Schmitz Cargobull márkájú. Egészen ponto-
san 13 mega és 19 normál kapcsolási magasságú, 
függönyponyvás modell fut elefántos emblémá-
val, amelyek átlagos életkora csak két év. Ezek 
közül az öt legfiatalabb már TIR-vámzáras kivi-
telű a keleti fuvarfeladatokhoz.
 „Kedvező piaci visszajelzéseket hallottunk Eu-
rópa legismertebb pótkocsigyártója, a Schmitz 
Cargobull járműveiről, többek között a Rotos 
tengelyek megbízhatóságáról. Ezért 2015-ben 
beszereztük az első elefántos félpótkocsikat. 

Azóta már összesen 56 ilyen pótkocsit vet-
tünk át, amelyek kis karbantartási igényükkel 
és megbízható tengelyeikkel tűnnek ki. Gép-
kocsivezetőink pedig szeretik a hidraulikus te-
tőemelő szerkezet és az egyszerűen kezelhető 
hátfalajtók nyújtotta kényelmet, amelyek a ra-
kodási folyamat meggyorsítását is elősegítik. A 
legutóbb beszerzett öt félpótkocsit a TIR-vám-
zár mellett 32 raklap elhelyezésére alkalmas 
tárolóval rendeltük meg. Ezenkívül a bicskei és 
a győri márkaszerviz nyitvatartásával, rugalmas-
ságával és szakmai felkészültségével is elégedet-
tek vagyunk. Ezért a későbbiekben is tervezünk 
Schmitz Cargobull félpótkocsikat beszerezni” – 
nyilatkozta Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika 
Kft. ügyvezetője.
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Meghatározó szerepben
Újabb öt Schmitz Cargobull félpótkocsit szerzett be a BI-KA Logisztika Kft.

Még csak négy éve üzemeltet Schmitz Cargobull 
félpótkocsikat a BI-KA Logisztika Kft., azonban 
ma már ez az uralkodó márka a flottájában. 
Az elmúlt hónapokban újabb öt elefántos 
járművet állított munkába a szolnoki vál-
lalkozás.

Az új Schmitz Cargobull pótkocsikat Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. 
ügyvezetője (középen) és dr. Karmazinné Biró Anita, a BI-KA Logisztika Kft. 

tulajdonosa (jobb oldalon) vette át Képes Leventétől, a Schmitz Cargobull 
Magyarország Kft. értékesítőjétől (bal oldalon)


