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Jungheinrich ERE 225i
Persbericht Jungheinrich

De elektrische transpallet
ERE 225i van Jungheinrich heeft
de wereldberoemde iF Design
Award in de categorie “Auto’s
en voertuigen” ontvangen.
De truck overtuigde de jury met
zijn hoge innovatieve kracht en
zijn uitstekende designkwaliteit.
Met zijn lithium-ion batterij die
volledig in het chassis is
geïntegreerd, combineert de
ERE 225i op unieke wijze
wendbaarheid, veiligheid,
comfort en duurzaamheid.

“Een geslaagd ontwerp visualiseert de kenmerken van een product en biedt de
gebruiker tegelijk oriëntatie”, zegt Andreas Knie, Industrial Design bij
Jungheinrich. “Met de ERE 225i worden al die prestatiebeloften, waarop de
klanten van Jungheinrich kunnen rekenen, meteen vervuld. Hij is compacter,
comfortabeler en veiliger dan alle andere trucks in dezelfde klasse en dat is te
zien.”
Dankzij het innovatieve ontwerp van de ERE 225i is de L2-afmeting van de
heftruck 270 mm korter dan het vorige model. Dit verkleint de draaicirkel
van de truck aanzienlijk. De bestuurder beschikt over een verbeterde
wendbaarheid, waardoor veilig vervoer in zeer kleine ruimtes mogelijk
wordt. Vaste zijwanden gemonteerd op de truck bieden zowel een
optimale bescherming als een hoog werkcomfort.
Volgens de jury van de iF Design Award maakt dit de ERE 225i in vele
opzichten tot een van de beste trucks in zijn klasse. Dit weerspiegelt zich
ook in de consequent hoge punten die werden toegekend. De jury bestaat
uit 75 gerenommeerde internationale designexperts en bepaalde in een
driedaags selectieproces de winnaars van dit jaar. In 2022 heeft de
iF Design Award opnieuw creatieve merken, nieuwkomers en start-ups in
negen disciplines van in totaal 81 categorieën onderscheiden voor een
uitmuntend design.
“Wij zijn zeer verheugd dat wij met de Jungheinrich ERE 225i deze prestigieuze
designprijs hebben gewonnen. Het is niet alleen een onderscheiding voor ons
als ontwerpteam, maar ook een waardering en motivatie voor iedereen die
heeft bijgedragen aan de creatie van de truck”, aldus Knie.
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Over Jungheinrich

Als één van 's werelds toonaangevende leveranciers van intralogistieke
oplossingen stimuleert Jungheinrich al meer dan 65 jaar lang de
ontwikkeling van innovatieve en duurzame producten en oplossingen voor
goederenstromen. Jungheinrich, met hoofdzetel in Hamburg (Duitsland),
is een familiebedrijf en heeft zich als doel gesteld het magazijn van de
toekomst te ontwerpen. In 2021 realiseerde Jungheinrich met meer dan
19.000 medewerkers een omzet van € 4,24 miljard. Het wereldwijde
netwerk van het bedrijf omvat 13 productielocaties en 40 eigen
servicebedrijven en verkoopkantoren. Het Jungheinrich aandeel staat ook
genoteerd op de SDAX.
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