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TRANZIRAN
T R A N S P O RTA N D O  O  B R A S I L



2

Com mais de vinte anos de fundação, a Tranziran Transportes é uma empresa 
de prestação de serviços nas áreas de:

n Transporte de cargas em geral incluindo carga perigosa.
n Armazenagem.
n Armazém Geral.
n Terminal de Container.
n Içamento de Cargas / Remoção.
n Locação de Munck, Guindastes e empilhadeiras.
n REDEX.
n Transporte Pesado/Cargas especiais excedentes.
n OTM (Operador de Transporte Multimodal).

Quem Somos

Nossa Filosofia:

Evoluir sempre. A Tranziran é uma empresa em constante transformação, que procura 
inovar para atender as necessidades de um mercado cada vez mais competitivo.

Realizamos transportes em regime de DTA e temos credenciamento em 
portos e aeroportos em todo o território nacional e Mercosul.

Com a sua base no município do Rio de Janeiro, contamos ainda com 
escritório em fSão Paulo,

Bras i l

Argent ina

Peru

Uruguai

Paraguai

Ch i le

Bo l iv ia

Venezue la
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REDEX
Terminal de Container
Armazém e Armazém Geral 

Contamos com uma área de 80 mil metros quadrados onde 
atuamos como Redex e Terminal de container, para que os nos-
sos clientes possam contar com velocidade e eficiência no de-
sembaraço das suas cargas, capacidade para armazenagem, 
desova de container, peação, ovação, embalagem e uma balan-
ça com capacidade de 90 toneladas para pesagem das cargas 
e containers, entre outros serviços que se façam necessários para 
movimentação e segurança da carga.

Armazém Geral

Com uma área de 20 mil metros quadrados totalmente fechada, monitorada por circuito interno. 

A Tranziran oferece aos seus clientes espaço para armazenagem de carga e todos os trâmites 

necessários para cargas no modo armazém geral.

Retirada da carga no 
depósito do exportador.

Entrega da carga no 
Armazém Tranziran.

Desembaraço
Aduaneiro.

Entrega da carga 
liberada no Porto

ou Aeroporto.

Ovação do conteiner.Retirada de 
conteiner vazio.
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A empresa é pioneira em equipamento articulado para 

transporte de container e carga seca. Foi a primeira empresa 

no Brasil a inserir veículos articulados nas principais rodovias do 

país, contando com uma frota moderna com idade média 

de três anos.

Transporte Articulado
Pioneirismo nas rodovias
brasileiras
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Transportamos os mais variados tipos de carga, incluindo 

cargas radioativas, químicas, explosivas e cargas que 

tenham a necessidade de autorização da ANVISA.

Carga Geral
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Transporte Pesado

Ao longo dos anos, a Tranziran Transportes vem expandindo a sua área de atuação, atendendo todos os portos, 

aeroportos, zonas secundárias e primárias, tendo participação em grandes projetos para todo o Brasil e Mercosul, 

oferecendo modernos equipamentos para transporte dos mais variados tipos de carga especial/excedente, 

contando com uma das maiores e mais moderna frota do país, totalmente rastreadas 24h por dia e diversificada 

em relação aos demais concorrentes.
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Uma das maiores e mais 
moderna frota do país
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Transporte Pesado e Cargas de Projeto (Superdimensionadas)

A Tranziran há mais de duas décadas atua no segmento de transportes pesados e excedentes, 

utilizando os equipamentos mais modernos do país. Operamos em todo o território nacional e 

internacional (Mercosul).

Contamos com uma frota de Linhas de eixo, Pranchas retas, Pranchas rebaixadas, Lagartixas, 

Hidropneumáticas, Carretas e Pranchas extensivas para servir a todo o tipo de transporte de cargas 

especiais e super dimensionadas.

Batedores: Contamos com uma frota própria de vinte 
batedores e uma equipe qualificada para acompanhar a 
sua carga, garantindo assim maior segurança e qualidade no 
serviço prestado.

Superpesado
Linha de Eixo

Toda operação acontece seguindo rigorosamente todas as 
normas de transporte, segurança necessárias e capacidade 
permitida por eixo.
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Balsa
Devido a grande demanda de cargas excedentes que não tem viabilidade através 
do modal rodoviário, contamos também com parceiros que nos possibilitam realizar o 
transporte marítimo através de balsas, permitindo que este tipo de carga seja entregue 
na planta do cliente, utilizando mais de um modal, concluindo a operação sem transtornos, 
com toda segurança, agilidade e eficiência.
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Transporte
Em veículo fechado

Toda segurança
para a sua carga

A Tranziran dispõe de uma frota variada de veículos 

fechados para transporte de cargas sensíveis, que 

vão de pequenos utilitários a grandes baús, incluindo 

caminhões com plataformas, que facilitam o carrega-

mento e a descarga. Toda frota é rastreada e equi-

pada com travas automáticas gerenciadas 24 horas 

por dia por um sistema de rastreamento via satélite, 

o que proporciona aos nossos clientes tranquilidade e

segurança no transporte das suas cargas.
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No segmento de Movimentação, içamento e remoção de cargas, contamos com equipamentos 

diversificados, capazes de atender a qualquer demanda de peças excedentes em comprimento, 

largura, altura e peso.

Todo esse trabalho torna-se possível, pois contamos com ferramentas inovadoras de fabricação 

nacional e importadas, para ofertar aos nossos clientes e atender desde os mais simples aos mais 

complexos serviços de movimentação de cargas.

Içamento
Movimentação
Remoção de carga
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Guindastes

Trabalhamos com uma moderna frota de guindastes e profissionais altamente qualificados, para 

atender as necessidades dos clientes nos mais variados tipos de operações, sejam elas na área de 

construção civil, participação em grandes projetos, remoção industrial, carregamento, descarrega-

mento de cargas/containers e movimentação de cargas diversas.

Este equipamento, importado da Nova 

Zelândia, tem capacidade para movimen-

tação de containers com até 45 toneladas 

e até 2 níveis de altura, permitindo maior 

agilidade na descarga, já que foi projetado 

para movimentação em galpões baixos, 

àreas de difícil acesso e com pouco espaço.

S t e e l b r o

Locação
de equipamentos
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Munck - Contamos com uma frota de caminhões munck com capacidades que variam de 
20 a 45 toneladas métricas, disponíveis para locação avulsa ou contratual para atender as 
necessidades de clientes na àrea de construção civil, projetos, descarga e movimentação de 
cargas diversas.

Plataforma - Este equipamento possibilita o transporte com carregamento e descarga dos 
mais variados tipos de máquinas e veículos em geral, proporcionando maior segurança e 
agilidade nas operações.

A Tranziran conta com uma frota de equipamentos como empilhadeiras com capacidade de 2,5 

à 70 toneladas, sendo elas na opção (GLP ou Diesel), Mini carregadeira, Retroescavadeira e Varre-

deira. Alugamos estes equipamentos por período mensal, diárias ou contratos fechados. Outro ponto 

positivo é que para todas as modalidades contratadas, possuímos equipe própria de manutenção, 

atendendo com rapidez e eficiência aos chamados dos nossos clientes, garantindo as operações de 

sua empresa.

Munck e Reboque plataforma

Empilhadeira, Mini carregadeira, 
Retroescavadeira e Varredeira
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Segurança
Rastreamento a serviço da tranqüilidade dos nossos clientes

Contamos com uma central própria de monitoramento e rastreamento oferecendo toda segurança durante 

o trajeto a ser realizado por nossos veículos que são monitorados a cada centímetro da rota, 24 horas por dia.

Todas as cargas são transportadas por veículos equipados com rastreadores via satélite, possibilitando também

que o cliente receba informações a qualquer momento sobre a localização da sua carga. Nossos motoristas são

munidos de aparelhos de telefonia celular, facilitando a comunicação entre a empresa, o cliente e o motorista.

Localização

Localização estratégica: 14 km do Porto e 11 km do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Face 
à limitada disponibilidade de área retroportuária e aos seus altos custos, nossa localização torna-se 
um grande diferencial a favor dos nossos clientes. Tudo monitorado 24 horas por dia através de uma 
central de segurança patrimonial, câmeras de segurança e guardado por cercas elétricas.

Equipe - Treinamento constante é sinônimo de evolução

A equipe Tranziran é composta por profissionais altamente 
qualificados e em constante treinamento.  Tudo para atender 
e superar as expectativas dos nossos clientes.

Trabalho sério e comprometimento com as normas. 

Licenças Especiais
• Certificado do corpo de bombeiros
• Certificado de Registro do Exército
• Comprovante de inscrição e de situação cadastral da receita federal
• Licença Municipal de Operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
• Certificado SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 

Qualidade da ABIQUIM)
• Autorização Ambiental para Transporte Interestadual de Produtos Perigosos (IBAMA)
• Cadastro Técnico Federal/Certificado de Regularidade (IBAMA)
• Certificado de Licença de Funcionamento da Polícia Federal
• Certidão de Regularidade / Serviço Público Federal- Conselho federal de Farmácia
• Certificado SOS COTEC(atendimento a acidentes que envolvam as cargas de

produtos classificados ou não como perigosos)
• OTM (Operador de Transporte Multimodal)
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Operador de Transporte Multimodal
A TRANZIRAN possui o certificado OTM (Operador de Transporte Multimodal). Este documento credencia a 
empresa a operar com as modalidades de transporte marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário em todo o 
território brasileiro e também nos países que compõem o Mercosul. 
Trata-se de mais um diferencial que a TRANZIRAN TRANSPORTES conquistou para uma maior comodidade 
dos nossos clientes.
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Rio de Janeiro 

Matriz - Rio de Janeiro: Rua do Alho nº 1129 - galpão 2 - Penha Circular - Tel: (21) 3889-1000 

www.tranziran.com.br
comercial@tranziran.com.br

TRANZIRAN
T R A N S P O RTA N D O  O  B R A S I L




