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Szolgáltatásaink

Laborállat szállítás

Az Animalab Hungary Kft. 2017 januárjától szállít laborállatokat Magyarországon. Átfogó szolgál-
tatást nyújtunk az alábbi állatok szállítására:

Amit kínálunk:

szállítás Magyarországon és más európai országokban
légi szállítás
laborállatok importja Európai Unión kívülről, továbbá átfogó támogatás az állatorvosi engedé-
lyek beszerzéséhez, valamint a vám és az adó megfizetéséhez

Laborállatok speciális szállítása Magyarországon és más EU országokban. A szállítási körülmény-

ek összhangban vannak a belföldi állatszállításról szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelettel. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az állatok jólétére és biztonságára, valamint a szállítás okozta stressz 

csökkentésére. Minden szállítás után a szállítóautót fertőtlenítjük, igény esetén erről igazolást 

tudunk kiállítani.

Az Animalab Hungary Kft. járművei megfelelnek az állategészségügyi előírásoknak az Európai 

Unió az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 

64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 2005/1/EK 

rendelet előírásainak. Továbbá a járművek rendelkeznek nagy távolságon történő (8 órát meghala-

dó) élőállat szállítmányozási engedéllyel.
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Miért minket válasszon?

Laborállat szállítás

A megfelelően felszerelt szállító járműveknek köszönhetően biztosítani tudjuk a :

rövid szállítási időt

szabályozott hőmérsékletet és folytonos légáramlást 21°C-on, a vezető kabin klímájától 

függetlenül

a rakodótérben a hőmérséklet homogenitását a különböző szinteken elhelyezett szellő-

zőnyílásoknak köszönhetően 

A legújabb követelményeknek megfelelően minden jármű GPS rendszerrel van felszerelve, ami rög-
zíti a megtett utat, valamint a rakodótérben a hőmérsékletet. A rakodótér hőmérsékleti adatrög-
zítővel van felszerelve, mely alkalmas a hőmérsékleti értékek kinyomtatására a kiszállítás 
helyszínén. 

Képzett sofőrjeink állatszállítási engedéllyel rendelkeznek. Az tevékenységünket 

a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés 
Talajvédelmi Főosztály, Állategészségügyi Osztály felügyeli.

Csapatunk örömmel tájékoztatja 

Önt a tervezett szállításokról, 

a szállítási határidőkről, valamint az 

állatok szállítási költségéről. 

Ajánlatkéréshez kérjük vegye fel 

velünk a kapcsolatot: 

info@animalab.hu
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Kapcsolat és árak


