
Ako a kedy začínala spoločnosť  
Jungheinrich? Čo stálo za jej vznikom? 
Nemecký koncern Jungheinrich zareago-
val na zvyšujúci sa dopyt po spoľahlivých, 
bezpečných a výkonných zariadeniach 
vysokozdvižnej, manipulačnej a skladovej 
techniky a ako prvý renomovaný výrobca 
týchto zariadení otvoril v roku 1997 svoju 
pobočku na Slovensku. Vďaka podpore 
materského koncernu sa Jungheinrich  
na Slovensku veľmi rýchlo etabloval  
a od roku 2003 sme jednotkou na trhu.
 
Čo bolo počas vašich dvadsiatich pia-
tich rokov na trhu najväčšou výzvou? 
Ako prémiový dodávateľ produktov, 
služieb a riešení pre vnútropodnikovú 
logistiku kladieme veľký dôraz  
na poradenstvo a služby zákazníkom. 
Náš úspech stojí na vzdelaných a za-
nietených spolupracovníkoch. Najťažšie 
bolo vybudovať profesionálny tím, ktorý 
dokáže pružne reagovať na potreby 

zákazníkov a vytvoriť im riešenie  
na mieru. Z manažérskeho hľadiska 
bolo náročné zvládnuť rýchly rast firmy. 
V súčasnosti zamestnávame stošty-
ridsať pracovníkov, z toho viac ako 
polovicu v oblasti servisu. 
 
Aké produkty a služby v súčasnosti 
ponúkate?
V našom portfóliu máme kompletný 
sortiment produktov a služieb pre vnút-
ropodnikovú logistiku od vysokozdviž-
ných a nízkozdvižných vozíkov cez 
regálové systémy, informačné systémy, 
aplikácie pre riadenie flotily manipu-
lačnej techniky až po robotické vozíky 
a automatické sklady.

Ako ste zvládali veľmi rýchle techno-
logické pokroky posledných rokov? 
Naším krédom je určovať trendy v na-
šom segmente podnikania. Na trh sme 
uviedli novinky, ktoré znamenali zásad-
nú zmenu v odvetví. Sú to napríklad vy-
sokozdvižné vozíky so zabudovanými lí-
tiovo-iónovými batériami, ktoré sériovo 
vyrábame už viac ako desať rokov. Za 
zmienku stoja aj komunikačné moduly 
umožňujúce pripojenie vysokozdvižných 
vozíkov do internetu, vďaka čomu je 
možné riadiť, monitorovať a v budúc-
nosti aj servisovať naše zariadenia na 
diaľku. Z inovatívnych riešení, ktoré 
zohľadňujú aj ekologický aspekt, sú to 
napríklad regálové systémy vhodné pre 
vertikálne poľnohospodárstvo. 

Na čo by ste sa ešte chceli  
v budúcnosti zamerať? 
Posunuli sme sa od dodávateľa 
produktov a služieb k dodávateľovi 
komplexných riešení pre vnútropod-
nikovú logistiku. V tomto chceme 
naďalej pokračovať a zameriavať sa 
aj na najnovšie trendy – automatizá-
ciu, digitalizáciu a nové zdroje energií. 
Dôležitou súčasťou nášho podnikania 
je udržateľnosť. Tento rok sme získali 
platinové ocenenie EcoVadis a zara-
dili sa tak medzi jedno percento naj-
lepších spoločností na svete v oblasti 
udržateľnosti.
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Martin Urban,  Jungheinrich: 

„TENTO ROK SME ZÍSKALI  
PLATINOVÉ OCENENIE  
ECOVADIS A ZARADILI  
SA TAK MEDZI JEDNO  
PERCENTO NAJLEPŠÍCH  
SPOLOČNOSTÍ NA SVETE  
V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI.“

EcoVadis 2022

Ako 25 rokov inovácií
ZMENILO CELÉ ODVETVIE
Firma Jungheinrich sa môže pýšiť komplexnými riešeniami v intralogistike  
už dvadsaťpäť rokov. Konateľ spoločnosti Martin Urban hovorí o ich úspešnom 
štvrťstoročí, ale aj o uvedení noviniek na trh, ktoré zmenili celý segment.
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