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Egyetlen cél vezérel minket 2008-as alapításunk óta a fu-
varozás területén: olyan piacvezető szállítmányozási cég-
gé kívánunk fejlődni, amely egyedülállóan rugalmas, és 
gyors megoldásokat képes kínálni leendő és már meglévő 
ügyfeleink számára. Ezt a fajta szellemiséget kezdetektől 
fogva prioritásként kezeljük, azaz, mindig is nagy hang-
súlyt fektettünk a minőségi-és precíz szolgáltatásokra. Tö-
rekvéseinknek köszönhetően büszkén kijelenthetjük, hogy 
a legjobbak közé tartozunk a fuvarozás területén.

Legkorszerűbb EURO 6-os flottánknak hála, képesek va-
gyunk olyan komplex szállítmányozási rendszert nyújtani, 
amely partnereinket is biztosan sikerre viszi. A legkorsze-
rűbb fejlesztéseket alkalmazzuk, szakmailag jól felkészült, 
nagy tapasztalattal rendelkező csapatunkat továbbra is 
folyamatosan képezzük, így az egyedi igények megvaló-
sítását is bátran vállaljuk.

Célunk elsősorban nem mások meggyőzéséből áll, hiszen 
az évek során nyújtott, sikeresnek mondott eredményein-
ket felmutatva bátran elmondhatjuk magunkról, hogy az 
eddigi működésünk során, a már meglévő ügyfeleinkkel 
sikerült stabil, jó munkakapcsolatot kialakítanunk. Ezt a 
tényt támasztja alá az is, hogy a hazai logisztikai szolgál-
tatók TOP 100-as listájára is felkerültünk.

Elsődleges célunk, hogy megrendelőinket olyan komplex 
szállítmányozási rendszerrel szolgáljuk ki, amely nagyban 
segíti partnereink eredményes aktivitását.

Oberon Trans-csapat
Road to Life

RÓLUNK ABOUT
There is one single goal that drives us since our establish-
ment in 2008: to become the market leader transportation 
company by offering unique, flexible and fast solutions to 
customers. That is why we are highly committed to pro-
viding precise and quality services. Thanks to our monu-
mental efforts, we can proudly say that Oberon Trans is at 
the top of the Hungarian transport industry.

With our EURO 6 truck fleet and complex transportation 
system we not only able to reach individual success, but 
also help our partners to be successful. Moreover, by imp-
licating the latest technical developments and training our 
already experienced team, we are happy to fulfil any spe-
cial errand or job.

We do not like to brag, but with our astonishing results 
we easily convince our clients to choose us, because the-
se results lay the groundwork of an ideal cooperation. As 
proof to our previous statement, we are represented on 
the TOP 100 list of the Hungarian logistic providers.

Nevertheless, the primary aim is to satisfy our partners 
with complex transportation solutions, which leads to an 
efficient business activity.

Oberon Trans Team
Road to Life

Filozófiánk: új és minden eddiginél professzionálisabb 
megoldások a szállítmányozás területén.

Our philosophy: new and ever evolving professional 
services in transportation.
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Partnereink teljes biztonságban tudhatják a ránk bízott 
gabona-és raklapos árujukat, hiszen a minősített géppar-
kunkhoz magasan képzett sofőröket biztosítunk, online 
flotta követéssel. A billencs és mozgópadlóval (walking 
floor) felszerelt gépkocsikkal speciális megoldásokat is 
kínálunk. Minden megbízást a saját és legkorszerűbb ka-
mionjainkkal végezzük, melyek EURO 6-os minősítésű, 
környezetkímélő motorral érnek célba.

Belföldi és nemzetközi szállítás:
• ömlesztett áru
• gabona
• raklapos áru
• útépítési alapanyagok
• darabáru
• szóródó tömegáru

Your crops and palletised goods are in absolutely safe 
hands with us, due to the fact that our certified vehicles are 
operated by expert drivers with the aid of online fleet ma-
nagement. In addition, our dump and walking floor trucks 
offer special solutions for you: every order is carried out by 
our own and modern lorries, which all reach their destina-
tions with EURO 6, environmental friendly engines.

Domestic and international transport:
• Bulk goods
• Crops & grains
• Palletised goods
• Road construction materials
• Packet goods
• Building industry products

SZOLGÁLTATÁSOK
GABONA ÉS RAKLAPOS
SZÁLLÍTÁS

SERVICES
CROPS AND PALLETISED
GOODS



Többéves szakmai tapasztalattal, (természetesen a leg-
szigorúbb környezetvédelmi előírások alkalmazása mel-
lett) belföldi-és nemzetközi viszonylatban egyaránt hulla-
dékok szállítását is végezzük, legyen szó veszélyes, vagy 
nem veszélyes hulladékról.

A nap 24 órájában készen állunk arra, hogy az Ön igénye-
inek megfeleljünk, akár egyedi megrendeléseit is haladék-
talanul és pontosan teljesítjük.

Having a huge experience on the field, we take on for-
warding waste by complying to the strictest environmental 
safety regulations.
Let it be a domestic or an international destination we 
transport hazardous and non-hazardous waste as well.

Our specialists are ready 24/7 to execute every and even 
unique jobs as soon as possible, within a close deadline.

HULLADÉK ÉS 
SZÓRÓDÓ ANYAG 
TRANSZPORT

WASTE MANAGE-
MENT AND BUIL-
DING INDUSTRY 
PRODUCTS



Cégünk központi telephelyén modern és márkafüggetlen 
szakszervizt üzemeltetünk. Gondoskodunk arról, hogy 
flottánk munkaeszközei az év minden napján kifogástalan 
műszaki állapotban legyenek és készen álljanak a meg-
rendelőink igényeinek kielégítésére. Ennek érdekében 
heti rendszerességgel átfogó műszaki szemlét és karban-
tartást végzünk. Műhelyünk és mobil szervizautónk termé-
szetesen megrendelőink számára is igénybe vehető.

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Olajcsere
• Motor- és váltójavítás, felújítás
• Adagolók és turbók javítása, fejújítása
• Elektronikai diagnosztika, vezérlés beállítás
• Fékpofa felújítás
• Fékdob és féktárcsa szabályozás
• Gumiszerelés, centírozás
• Karosszériajavítás, fényezés
• Műszaki mentés
• Alumínium hegesztés

All under the same roof: the state-of-the-art and brand in-
dependent service garage at our headquarters enables us 
to make sure that the entire fleet is always in impecca-
ble condition and ready to gratify every customer needs. 
Therefore we run weekly technical inspections and main-
tenance. What’s more, our garage is open to and the mo-
bile service car is available to our partners.

SERVICES
• Oil change
• Engine and transmission repair, restoration
• Dispenser and turbo fix, restoration
• Electronic diagnostics, ECU adjustment
• Brakeshoe repair
• Brake settings: drums and discs
• Tyre repair and balancing
• Body repair and polish
• Technical rescue
• Aluminium welding

SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKSZERVIZ

SERVICES
SERVICE



Szállítási feladatokat vállalunk és a legoptimálisabb fuva-
reszközt, illetve árkalkulációt biztosítva kivitelezünk belföl-
di és külföldi partnereknek egyaránt.
Koordinációs központunk a nap 24 órájában várja az ügy-
felek jelentkezését és a megrendelések maradéktalan tel-
jesítését.

Célországok:
Magyarország, Németország, Ausztria, Szlovákia, 
Szlovénia, Csehország, Románia, Olaszország, Hol-
landia, Belgium.

NAPRAKÉSZ INFORMATIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁ-
LUNK:
• Online flotta és rakománykövetés
• Online sofőrkapcsolat és irányítás
• Non-stop partnerinformációs központ
• Rugalmas fuvarmódosítás

Trust us with your forwarding, transportation assignments: 
we mobilize the most ideal vehicle and offer reasonable 
prices for both domestic and international clients.
The coordination centre is waiting for your call 24/7 to ac-
complish every duty.

Destination countries:
Hungary, Germany, Austria, Slovakia, Slovenia, Czech 
Republic,  Romania, Italy, Netherland, Belgium.

UP-TO-DATE IT SOLUTIONS:

• Online fleet and cargo tracking
• Online driver connection and management
• Non-stop partner information centre
• Flexible transport adjustment

SZOLGÁLTATÁSOK
FUVARSZERVEZÉS
- LOGISZTIKA

SERVICES
TRANSPORT MANAGEMENT
– LOGISTICS



Partnereink számára olyan komplex megoldásokat nyúj-
tunk, hogy termékeik, szolgáltatásaik, a lehető legtöbb pi-
acra eljuthassanak.
Cégünk folyamatos fejlődését a tárgyi eszközökbe rend-
szeresen befektetett tőke, valamint a magasan kvalifikált 
személyi állomány biztosítja. Társaságunk piaci és finan-
ciális helyzete stabil, széles ügyfélkörrel rendelkezünk 
belföldön és külföldön egyaránt, ezért bízunk abban, hogy 
hamarosan Önt és vállalkozását is üdvözölhetjük elége-
dett partnereink körében.

„Nem a kapcsolattal érjük el a jó eredményt, hanem 
az eredmények alapozzák meg a jó kapcsolatot”

Luca Cordero di Montezemolo

By providing complex services to our partners their pro-
ducts and goods definitely reach their targets, various mar-
kets. The persistent innovation is guaranteed by investing 
in new instruments and the highly qualified  colleagues. 
Our financial situation is stable, we enjoy a wide customer 
basis in Hungary and on the international scale, thus we 
hope that you soon get in contact with us to be one our 
satisfied and happy partner.

“Results are not depending on connections, rather 
the results get the basis of a great connection”

Luca Cordero di Montezemolo

SZOLGÁLTATÁSOK
KOMPLEX MEGOLDÁSOK
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OBERON TRANS KFT.
H-1052 BUDAPEST

DEÁK FERENC TÉR 3.
POSTAFIÓK / MAILBOX: H-5901 OROSHÁZA PF. 11

EMAIL: INFO@OBERONTRANS.HU
FUVARSZERVEZES@OBERONTRANS.HU

OBERON LOGISZTIKA KÖZPONT ÉS
KAMION SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS (24/7)

H-5905 OROSHÁZA, TANYA 76.
TELEFON: +36 68 410 898

FAX: +36 68 417 470
GPS KOORDINÁTÁK: E 46.59832 – K 20.61103

Fehér Márta
Logisztikai vezető / Logistics Manager

TELEFON: + 36 20 955 4111
feher.marta@oberontrans.hu

www.oberontrans.hu GPS

AUTÓSISKOLA
AKKREDITÁLT

FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMOK
MINDEN KATEGÓRIÁBAN.

GKI ÁRUFUVAROZÓI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓI
SZAKTANFOLYAMOK SZERVEZÉSE.

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 11.
Tel.: 20/944-7000     20/944-8000

www.magura.hu
Mob:  +36 20 6204032, +36 20 6204031
H-6795  Bordány, Liliom köz 210/2

piedragoldkft@gmail.com
Tel/Fax: +36 62 643 674
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