
Onderdelen
Jungheinrich Parts Online
De beste onderdelen slechts één klik verwijderd.



Originele onderdelen
op de snelste manier.

De snelle en betrouwbare service van Jungheinrich Parts Online bezorgt u waar nodig originele onderdelen voor uw hef- en 
magazijntrucks. Bestel elk gewenst onderdeel gemakkelijk online – 24 uur per dag en van overal ter wereld. Eenvoudig, 
efficiënt en tijdbesparend.

In slechts enkele stappen ontvangt u informatie over de beschikbaarheid en de prijs van uw gewenste originele onderdelen. 
Dan nog één klik en de levering is binnen een paar uur onderweg naar u.

Jungheinrich Parts Online kan in meer dan 20 talen worden gebruikt en maakt indruk met zijn intuïtieve bediening, korte 
leveringstijden en een bijzonder hoge beschikbaarheid van de onderdelen van meer dan 98%.

 

 

Uw voordelen

• Wereldwijde online bestelmogelijkheid 24/7 voor originele onderdelen

• Directe informatie over de prijs en de beschikbaarheid van de producten

• Rollen- en rechtensysteem voor individuele klantstructuren

• Snellere levering van geschikte onderdelen door de integratie van de vloot

• Inclusief garantieclaim

Service en support allemaal uit één hand.

Wereldwijde standaarden in servicekwaliteit, korte afstanden 
naar de klant en Jungheinrich medewerkers die er alles aan 
doen om uw truckvloot vlot te laten draaien. Zodat u zich 
volledig kunt concentreren op uw kernactiviteit.

Originele onderdelen en accessoires

Of het nu gaat om een truck of een volautomatisch logistiek 
systeem: vertrouw op onze uitstekende service met originele 
onderdelen en accessoires van Jungheinrich. Want alleen het 
origineel schept zekerheid en garandeert een maximaal 
waardebehoud.



Jungheinrich Parts Online voor
topprestaties.

Efficiëntie Veiligheid Betrouwbaarheid
Topprestaties met de meest 
efficiënte service.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Oplossingen die net zo 
veelzijdig zijn als uw bedrijf.

De snelste en eenvoudigste manier 
om onderdelen voor uw trucks te 
bestellen: Jungheinrich Parts Online. 
Profiteer van de originele onderdelen 
van Jungheinrich want alleen het 
origineel staat voor maximale 
kwaliteit en veiligheid.

Bij Jungheinrich Parts Online zorgen 
we ervoor dat uw online inkoop altijd 
veilig verloopt. Log in en bestel het 
gewenste onderdeel voor uw hef- of 
magazijntrucks.

Bestel uw Jungheinrich originele 
onderdelen 24/7 online en profiteer 
van de voordelen van onze webshop 
Parts Online: snelle levertijden, 
hoogste productkwaliteit en 
beschikbaarheid tot 98%.

Geavanceerd logistiek netwerk
• Verzending van de originele 

onderdelen via het wereldwijde 
logistieke netwerk van 
Jungheinrich.

• Online bestelmogelijkheid 24/7 
met realtime prijzen en 
beschikbaarheden voor een 
maximale flexibiliteit.

Competentie van de fabrikant en 
expertise
• Alleen het gebruik van originele 

onderdelen garandeert een 
optimale interactie van alle 
componenten.

• Behoud van de garantieclaim 
door de aankoop van 
hoogwaardige originele 
onderdelen.

Eenmalige authenticatie
• Onbeperkte toegang tot alle 

relevante Jungheinrich 
toepassingen na de eerste 
authenticatie.

• Ongecompliceerde aanmelding 
met slechts één login na 
registratie met Microsoft Single 
Sign-On.

Comfortabele online shop
• Naadloze, veilige toegang tot alle 

vereiste functies via desktop, 
tablet en mobiel apparaat.

• De service van Jungheinrich Parts 
Online ondersteunt alle gangbare 
browsers.

Wereldwijde levering van onderdelen
• Dankzij onze sterk 

geautomatiseerde 
leveringsinstallaties bereiken 
Jungheinrich onderdelen altijd hun 
bestemming over de hele wereld 
via de snelste route.

• Opslag van uw hef- en 
magazijntrucks in het systeem voor 
een gemakkelijke identificatie van 
de benodigde onderdelen.

Betrouwbare online service
• Belangrijke informatie over uw 

bestellingen zoals 
orderbevestigingen, facturen en 
aanbiedingen is online beschikbaar.

• Sneller contact met Jungheinrich 
servicemedewerkers via het online 
portaal.



 

 
Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 

Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 
Landsberg.
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