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Nasz zakładświadczy usługi zorientowane na transport lądowy i jego wsparcietechniczne. Użytkujemy 25
ciągników siodłowych i 31 naczep typu cysterna. Naszezestawy wykonują transporty w granicach Unii
Europejskiej.Poza tym prowadzimy serwis mechaniczny.Remontujemypojazdy ciężarowe wszystkichmodeli.
WarsztatPHS Magnum ma dopuszczenie Trans.Doz.Tech.do naprawy pomp do betonu, pompogruszek i
naczepwyładowywanych ciśnieniowo. Pracujący u nas spawacze mająuprawnienia Transportowego Dozoru
Technicznegodo przeprowadzania napraw spawalnicznychprzyczep objętych nadzorem Trans.Doz.Tech.
Przeprowadzamyprzeglądy TDT pomp do betonu. To sprawia, że jesteśmy jedynąfirm w powiecie która jest w
staniezrobić pełną naprawę pompy betonu włączając w to naprawę rurociągu, wysięgonika, a także
przeprowadzićnaprawę spawalniczą łap ubezpieczających. Na obszarze naszej bazy logistycznej jest
usytuowanypowierzchnia parkingowa dla zestawów TIR. Nasikontrahenci chętnie korzystają z myjni
pojazdów ciężarowych. Nasz celto dostarczanieusług zorientowanychna kontrahenta i wyrabianie poprzez
toprofitu. Świadczymy takżeusługęprzeładowywania towaru z big-bagów do ciężarowych
naczep-silosów.Posiadamy też przestrzeń magazynową do magazynowania do udostępnienia.
Współpracujemyw komitywie z jednymi z największych firm wEU. Nasze silosyporuszają się z logotypem
Schmidt Polska. Magnum została założona w dniu 21.11.1989 r jako spółka cywilna. Wmomencie założenia
jej współwłaścicielami zostali Jacek Pasternak i Seweryn Puławski. W dniu 10.02.1991 do firmy przystąpił
Andrzej Rabczenko. W dniu 01.grudnia 1991 akcje, Seweryna Pułaskiego objęłajegopartnerka Diana
Puławska. W 1999 roku Diana Puławska zbyłaswojeudziały na rzecz firmy. W 2001 roku w wyniku
przekształcenia, firma zmieniła swoją formę na spółkę jawną. Za misję firma obrała działalność transportową I
spedycyjna. Kapitał założycielski wynosił sto tysięcy złotych, w dniu 10.02.1991 rwzrósł do stu pięćdziesięciu
tysięcy złotych, w chwili obecnej wynosi 204.730, 34 zł. W 1989 r. na zlecenie firmy Interminex z
BerlinaZachodniego podjęliśmy się realizacjidrogowego transportu cementu do Berlina ZachodniegoInicjalny
ładunek dojechał w dniu 12.12.1989roku W pierwszych miesiącach 1990 rokurozpoczęliśmy stałe przewozy
cementu do Berlina Zachodniego iobszaru byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W latach
1990-93wykonywaliśmy w okolicy osiemdziesięciutransportów w tygodniu. Z otrzymanych kredytów I
własnych funduszy zakupiliśmy środki transportu. W 1993 r. wydzierżawiliśmy od PTSCL Transcem działkę
przemysłową znajdującą się w Choruli k/ Opola. W 1999 r. wykupiliśmy ją na własność, przeprowadziliśmy
jej modernizację. W 2013 r. uzyskaliśmy certyfikatnadane przez Trans.Doz.Tech i uruchomiliśmy serwis
pomp do betonu.
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