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Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne Magnum świadczy usługi zorientowane na transport
międzynarodowy TIR i jego wsparcie warsztatowe. Mamy 25 ciągników siodłowych i 31 naczep typu
cysterna. Nasze pojazdy wykonują transporty po terenie EU.Ponadto mamy serwis mechaniczny.Serwisujemy
pojazdy ciężarowe wszystkich marek. Przedsiębiorstwo PHS Magnum ma dopuszczenie TDT do modernizacji
pomp do betonu, pompogruszek i naczep wypróżnianych pod ciśnieniem. Zatrudnieni u nas spawacze mają
certyfikat Trans.Doz.Tech. do przeprowadzania napraw spawalnicznychprzyczep objętych nadzorem TDT.
Przygotowywujemy przeglądy TDT pomp do betonu. To sprawia, że jesteśmy jedną z
niewieluprzedsiębiorstw w województwie która możezrobić kompleksową naprawę pompy betonu włączając
w to wymianę rurociągu, ramienia, a także wykonać naprawę spawalniczą podpór stabilizujących. Na terenie
naszej bazy logistycznej jest do dyspozycjiparking dla pojazdów ciężarowych. Nasi kontrahenci często
korzystają z myjni pojazdów ciężarowych. Nasz celto świadczenie usług zorientowanychna kontrahenta i
generowanie przez tozysku. Świadczymy ponadto usługę przesypywania materiału sybkieg z big bagów do
ciężarowych naczep-silosów. Posiadamy też przestrzeń magazynową do przechowywania na wynajem.
Współpracujemy wspólnie z jednymi z największych firm w Unii Europejskiej. Nasze silosyporuszają się z
logo Schmidt Polska. Magnum powstała w dniu 21.11.1989 r jako spółka cywilna. W momencie założenia jej
udziałowcami byli Jacek Pasternak i Seweryn Puławski. W dniu 10.02.1991 do firmy dołączył Andrzej
Rabczenko. W dniu 01.grudnia 1991 akcje, Seweryna Pułaskiego objęła jego małżonka Diana Puławska. W
1999 roku Diana Puławska sprzedała swoje akcje na rzecz firmy. W 2001 roku w efekcie przekształcenia,
spółka zmieniła swoją formę na spółkę jawną. Za target przedsiębiorstwo obrała działalność logistyczną I
spedycyjna. Kapitał założycielski wynosił sto tysięcy złotych, w dniu 10.02.1991 rurósł do 150000zł, w chwili
obecnej wynosi 204.730, 34 zł. W 1989 r. na zlecenie spółki Interminex z BerlinaZach. podjęliśmy się
realizacjidrogowego przewozu cementu do Berlina Zach.Pierwszy ładunek wyjechał w dniu 12.12.1989roku
W pierwszych miesiącach 1990 r.rozpoczęliśmy regularne dostawy cementu do Berlina Zach. iterytorium
byłej NRD. W latach 1990-93realizowaliśmy w okolicy 80dostaw tygodniowo. Z otrzymanych kredytów I
własnych funduszy zakupiliśmy samochody ciężarowe. W 1993 roku wynajęliśmy od PTSCL Transcem halę
napraw znajdującą się w Choruli k/ Opola. W 1999 roku wykupiliśmy ją na własność, dokonując gruntownej
modernizacji. W 2013 r. uzyskaliśmy dopuszczeniewydane przez Trans.Doz.Tech i otworzyliśmy serwis
pomp do betonu.
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