
Kami hadir untuk menangani segala kebutuhan pengiriman
dengan layanan jasa pengiriman unit kendaraan Mobil, Motor,
Alat berat Dan Barang Cargo. Melalui cargo laut, darat,
maupun udara.
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Misi Kami

Melalui ABL Express menghadirkan layanan

solusi logistik terintegrasi yang didukung oleh

layanan nilai tambah yang komprehensif.

Komitmen kami terhadap prioritas layanan

dan kepercayaan yang terbaik, Kami telah

mendapatkan berbagai pengalaman dalam

pengiriman reguler atau proyek kargo dengan

profesional ke berbagai segmen industri

seperti Pertambangan, Konstruksi, Ritel, Alat

Berat, dll. Layanan kami juga termasuk

mengangkut pengiriman ke daerah terpencil

yang tidak memiliki pengiriman reguler.

Visi Kami

Kami sangat mementingkan kualitas

pelayanan untuk klien, sehingga kepuasan

pelayanan bagi klien adalah prioritas kami. 

ABL Expres akan selalu siap untuk memenuhi

kebutuhan transportasi bagi klien yang

membutuhkan pengiriman ke wilayah

manapun ke seluruh indonesia

Tentang Kami

PT. AUDA BERKAH LOGISTIC, Kami hadir
untuk menangani segala kebutuhan
pengiriman dengan layanan jasa
pengiriman unit kendaraan Mobil, Motor,
Alat berat Dan Barang Cargo. Melalui
cargo laut, darat, maupun udara.

Tarif Affordable

Kami siap memberikan

pelayanan terbaik dengan

harga yang lebih terjangkau

untuk setiap pengiriman

Perlindungan Asuransi

Kami menawarkan opsi

cakupan perlindungan paling

komprehensif untuk setiap

klien.

Layanan Door to Door

Kami menyediakan layanan

Door To Door langsung

(Direct) ke dan dari lokasi titik

jemput mana pun di

Indonesia



Jasa Kami Meliputi

Jasa Kirim Barang Cargo Jasa Kirim Alat Berat

Jasa Kirim Mobil Jasa Pindahan

Jasa Kirim Motor

Jasa Ekspor Impor



KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
KIRIM BARANG CARGO

Kami hadir sebagai solusi  kebutuhan
pengiriman barang, berupaya memberikan
layanan ekspedisi dan pengiriman terbaik bagi
seluruh customer untuk kebutuhan logistik
perusahaan maupun retail. Pelayanan prima
ABL Express  didukung oleh personil yang
terampil, berfokus kepada pengiriman barang-
barang dikombinasikan dengan pengalaman
selama bertahun – tahun.



KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
KIRIM ALAT BERAT

Perusahaan kami telah berpengalaman dan
mendapat izin resmi untuk dapat melakukan
pengiriman alat berat ke seluruh wilayah di
Indonesia. Kami memberikan layanan terbaik
dengan tim profesional yang telah
berpengalaman dan ahli di bidang pengiriman
alat berat.



KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
KIRIM MOTOR

Menjalankan pengiriman motor baik dalam
satuan atau dalam quantity yang besar,
Perusahaan kami siap untuk mengirimkan
motor dengan tepat waktu dan dengan
pengalaman dari team kami yang profesional
sehingga motor motor anda terlindungi sampai
tujuan.



KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
KIRIM MOBIL

 Jasa pengiriman kendaraan mobil, adalah
solusi terbaik untuk layanan pengiriman
kendaraan anda dalam berbagai kebutuhan
pengiriman mobil antar pulau di Indonesia,
Layanan kami meliputi  Jasa Kirim Mobil  Via
Car Towing, Car Carrier, Self Drive, Kapal Roro &
Container. Kami siap membantu mengatarkan
kendaraan kesayangan anda sampai di depan
pintu rumah anda, dengan harga terjangkau
dan terbaik hanya untuk anda. kami selalu siap
melayani via online maupun offline.

https://mhdexpress.co.id/services/jasa-kirim-mobil/


KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
PINDAHAN

Layanan lengkap jasa pindahan rumah maupun
kantor dengan harga murah khusus untuk
Anda. Sangat pas bagi Anda yang
membutuhkan pindahan rumah, apartemen
maupun kost. Kami hadir sebagai solusi
kesibukan perencanaan pindahan rumah Anda.
Kami menyediakan packing material dan
armada yang siap memindahkan semua
barang-barang Anda menuju tempat tinggal
baru.

https://mhdexpress.co.id/services/jasa-pindahan/


KAMI ADALAH SPESIALIS JASA
EXPORT IMPORT

melayani pengurusan import (Import Handling)
Indonesia seperti Door To Door Import,
Undername Import, Custom Clearance,
Ekspedisi, Import Borongan (All In),
Pergudangan, Transportasi Darat – Laut – Udara
dengan tarif kompetitif dan pelayanan tercepat
& terpercaya, Aman Murah & Bergaransi



Kami selalu memberikan jaminan keselamatan kendaraan anda
selama proses pengiriman dengan maksimal. ABL Express telah
menjalin hubungan baik bersama Perusahaan Asuransi Jepang

yang dikenal Dengan Tokio Marine. Dengan memberikan
kepercayaan pengiriman kendaraan Anda Kepada kami, maka

kendaraan anda akan dijamin secara maksimal oleh pihak kami,
hal ini tentu membuat kenyamanan bagi anda.

 
Asuransi yang kami cover merupakan asuransi All Risk, asuransi

yang berlaku terhitung saat kendaraan anda kami Jemput sampai
kami antar ke tempat tujuan pengiriman anda, Dengan layanan

ini, mobil anda akan terlindungi bila terjadi hal-hal berikut ini:
- Kehilangan - Pencurian - Kebakaran atau ledakan - Kapal kandas,
tenggelam, terbakar atau terbalik -Alat angkut darat terbalik atau
tergelincir - Tabrakan atau sentuhan dengan benda lain (selain air)

- Bongkar muat di pelabuhan darat - Gempa bumi, letusan
gunung atau sambaran petir - Perbuatan jahat orang lain -

Pengorbanan general average - Jetison (Pembuangan barang ke
laut) - Washing over board (Terlempar ke Laut) - Masuknya air

laut, sungai atau danau - Total loss per paket seal bongkar muat -
Pembajakan - Tuntutan general average, biaya peyelamatan -Both

to blame collision
 

Yang Terpenting Untuk Melakukan Claim Asuransi Kendaraan
Anda, Pihak Asuransi Bekerja sama dengan beberapa bengkel

yang tersebar di Seluruh indonesia, Anda Hanya tinggal
memasukan kendaraan anda ke bengkel terdekat yang sudah
bekerja sama dengan Asuransi. Bagi anda yang kebetulan jauh

jarak tempunya dari bengkel yang terdaftar, anda bisa melakukan
perbaikan di bengkel lainnya, dengan syarat Kwitansi Asli Bengkel
diberikan kepada kami dengan Kop Surat Serta Stempel Bengkel

yang bersangkutan. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan
hubungi Costumer Service kami yang siap melayani anda.

Layanan Asuransi Pengiriman Anda



Gallery Kami
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Telepon : 031 99042955
Email : ptaudaberkahlogistik@gmail.com 
Alamat :  Jalan Brigjend Katamso IV Nomor
24a, Mekar Raya Binangun, Desa/Kelurahan
Janti, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur

P T  A U D A  B E R K A H  L O G I S T I C

CONTACT
PERUSAHAAN

ABL EXPRESS
Courir & Cargo

www.ablexpress.id


