MPV e Cargas fraccionadas
direcção ao Norte
Transporte da África Ocidental para a Europa
Através do nosso serviço MPV, oferecemos uma solução regular de
transporte da Europa para a África Ocidental, operando modernos navios
polivalentes. Os nossos navios transportam carga seca e refrigerada:
cargas fraccionadas, cargas especiais, RoRo, carga a granel e contentores.

NILEDUTCH. SERVIÇOS DE CONTENTORES E MPV.
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Serviços especializados para cargas
especiais e fraccionadas para a Europa
A NileDutch desenvolveu-se e transformou-se numa das principais
empresas de transporte marítimo de contentores a nível mundial.
Estamos focados na ligação entre a África (Ocidental) e o resto do
mundo, apoiando as empresas na sua descoberta das oportunidades
oferecidas pelo continente africano.
Os nossos serviços são particularmente adequados para:
• granel (malte)
• cargas fraccionadas (aço, maquinaria, sacos, automóveis)
• cargas especiais e contentores da Europa para a África Ocidental
A frota da NileDutch de navios de contentores é complementada
por navios especialmente concebidos para o transporte de cargas
de volume não convencional (OOG) e cargas especiais Estes
incluem modernos navios tweendeck para cargas de volume não
convencional, com 12 000-18 000 dwt.

De que forma podemos ir ao encontro das suas
necessidades de transporte?
A nossa equipa comercial MPV é flexível, acessível e multilíngue. Temos como objectivo estar próximos
dos nossos clientes e focarmo-nos nas suas necessidades.

www.niledutch.com/pt/mpv
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