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Våre brukte
Så god som en ny 
Jungheinrich
Jungheinrich JUNGSTARS i 5-stjerners kvalitet
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Så god som ny
Så god som Jungheinrich
Våre JUNGSTARS – brukttrucker i toppklasse.

•	 Den lønnsomme løsningen for alle bruksområder.  

JUNGSTARS bidrar til sparing.

•	 12 måneders garanti på trucken og batteriet.

•	 Rask tilgjengelighet. JUNGSTARS er umiddelbart tilgjengelig.

•	 Attraktive finansierings- og servicealternativer.

•	 Garantert reservedelstilgjengelighet gjennom hele truckens levetid.

JUNGSTARS er brukte trucker fra Jungheinrich, som teller 

blant de beste i verden. Vårt førsteklasses overhalings- 

system basert på femstjernersprinsippet sikrer at hver 

truck blir satt i stand i henhold til standarder for sikkerhet 

og bærekraft, både når det gjelder teknisk funksjon og 

utseende. Vi bekrefter ikke dette bare ved hjelp av et 

sertifikat. Vi er så overbevist om kvaliteten og 

holdbarheten til våre JUNGSTARS at hver av våre 

overhalte trucker leveres med tolv måneders garanti – 

akkurat som en splitter ny gaffeltruck fra Jungheinrich. 

Og det er det beste beviset på at våre JUNGSTARS er  

som en ny Jungheinrich! 

Over

60 000
tilgjengelige

trucker
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12 måneders
garanti
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JUNGSTARS-løftet: 
mer av alt
Hvis du velger en av våre JUNGSTARS, opplever du større pålitelighet og sikkerhet. 
Og du får mer for pengene. Det garanterer vi – gjennom vårt JUNGSTARS-løfte!

Takket være den unike industrielle renoveringen i et av  

de mest moderne anleggene i Europa, er våre overhalte 

trucker ikke bare blant de beste brukte truckene på 

markedet – de er „så godt som nye“ med det beste  

pris-/ytelsesforholdet i bransjen. Selvfølgelig med  

tolv måneders garanti! Akkurat som du er vant til på  

våre nye trucker.

Du vil motta en omfattende pakke som spenner fra 

prøvekjøring via individuelle finansieringsmuligheter til 

innbytte av din gamle truck. 

Oversikt over dine fordeler:

12 måneders garanti  
på trucken*

Garantien kan forlenges til 
18 måneder*

12 måneders garanti  
på batteriet*

Fullservice kan velges

12 måneders vedlikeholdsfrihet*
Mobilitetsgaranti ved inngåelse  
av fullserviceavtale

Ny sikkerhetskontroll
Attraktive finansierings- 
muligheter

10 dagers returrett* Innbytte av brukttruck

Prøvekjøring hos nærmeste 
Jungheinrich-avdeling

12 måneders garanti opptil 800 driftstimer.  / Kan utvides til 18 måneders garanti 
opptil 1600 driftstimer etter fullført vedlikeholds- eller fullserviceavtale. / 12 
måneders batterigaranti opptil 1200 driftstimer ved drift over ett skift. Landsspesifikke 
garantibetingelser gjelder. / 12 måneders vedlikeholdsfrihet opptil 1000 driftstimer. / 
Vedlikeholdsintervallene angitt i brukerveiledningen må følges. / 10 dagers returrett 
fra tidspunktet trucken er levert. Retur må skje i normalt god forfatning. Transport 
belastes kjøperen.

12 måneder 18 måneder

12 måneder

12 måneder
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trinn
foran

JUNGSTARS-hemmeligheten:
perfeksjon ned til minste detalj
Overhaling av våre brukte trucker foregår i seks trinn og er enhetlig og likt for alle 
trucker. Hvert trinn er underlagt streng kvalitetskontroll gjennom hele prosessen. 
Dermed blir ikke noe glemt, og vi oppnår maksimal sikkerhet og pålitelighet ned til 
minste detalj. Du drar fordel av lavere følgekostnader og høyere annenhåndsverdi. 
Kort sagt: Pris og ytelse på våre JUNGSTARS er uslåelig!
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Trinn 1: Mottakskontroll

Totalrenoveringen av brukte trucker begynner med en 

sjekk. Alle vitale deler som påvirker sikkerheten byttes ut 

før videre inspeksjon.

Trinn 2: Demontering

Forbruksdeler som bremsevæske, motor- og hydrau- 

likkolje håndteres i henhold til miljøforskriftene. Etter 

rengjøringen avgjøres det hvilke komponenter som må 

byttes. 

Trinn 3: Overhaling av komponenter

Som oftes blir kjeder og lagre byttet ut.

Trinn 4: Overflatebehandling

Truckene slipes, grunnes og lakkeres. Trucken ser nesten 

ut som om den er ny.

Trinn 5: Montering

Samtlige komponenter monteres på igjen og trucken 

ferdigstilles.

Trinn 6: Sluttkontroll

En siste funksjonstest utføres. Når trucken har klart testen, 

tas en siste sjekk. Komplett med sikkerhetskontroll er 

trucken klar for nye oppdrag hos nye kunder.
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Din JUNGSTARS-fordel: 
vårt 5-stjernersprinsipp
En JUNGSTAR som forlater Jungheinrich sitt brukttrucksenter i Dresden er av 
ypperste kvalitet. I ordets rette forstand, fordi den oppfyller de strenge kriteriene i 
vår kvalitetsstandard med fem stjerner. Fem stjerner som gjenspeiler våre 
overhalingstrinn. Fem stjerner du kan stole på. 
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1. stjerne: For sikkerhet

Våre JUNGSTARS overholder kravene for gjeldende 

sikkerhetsbestemmelser og EU-direktiver. De har også en 

ny typegodkjenning (FEM).

2. stjerne: For teknikk

Pålitelig beskyttelse mot uventet stopp med testede, 

overhalte og eventuelt utskiftede komponenter.

3. stjerne: For utseende

Nytt utseende med komplett rengjøring og lakkering.

4. stjerne: For pålitelighet

Rene, tekniske og visuelt førsteklasses trucker gir også et 

førsteklasses arbeidsresultat. Inntrykket av å være så god 

som ny og det tidsriktige utstyret utgjør et motiverende 

arbeidsområde for truckføreren. Resultatet: 

forskriftsmessig håndtering av trucken og økt 

produktivitet og lønnsomhet.

5. stjerne: For bærekraft

Vår overhaling av brukte trucker reduserer råvare- og 

energiforbruk vesentlig. 80 prosent av CO₂-utslippet 

reduseres i forhold til produksjonen av en ny truck . I 

tillegg foretar vi miljømessig og trygg avhending av olje, 

batterier, eventuelle elektriske komponenter og trucker 

som har gjort jobben sin.
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overbevisende

argumenter

Alltid en god investering:
Jungheinrich JUNGSTARS
Ved kjøpet av en JUNGSTARS kombinerer du økonomiske, tekniske og økologiske 
fordeler. Og drar fordel av en rekke tjenester som bare Jungheinrich tilbyr.

Kontroll på kostnadene

Så god som ny, men til en lavere pris. JUNGSTARS bidrar 

til kostnadsbesparelser. 

Garantert pålitelig

Vår førsteklasses overhaling gir deg trygghet – med tolv 

måneders garanti, også på batteriet.

Rask tilgjengelighet

Vi garanterer korte leveringstider. Flere av våre 

JUNGSTARS kan leveres umiddelbart. 

Snakk med oss om finansiering

Trucken kan kjøpes eller leases. Snakk med oss.

Problemfritt med fullservice

Inngå en fullserviceavtale, så tar vi vare på dine 

JUNGSTARS. 

Alltid deler på lager

Vi garanterer levering av reservedeler i hele levetiden til 

din JUNGSTARS.

Øyeblikkelig hjelp alltid tilgjengelig

Jungheinrich har en av de tetteste servicenettverkene i 

bransjen.

Bredt utvalg

Vi garanterer den riktige løsningen – også for ditt behov. 

Omtrent 60 000 JUNGSTARS er tilgjengelige for deg i 

over 600 varianter.
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Returrett

Vi du heller ha en annen? Eller pengene tilbake? Det er 

mulig i løpet av de ti første dagene. 

Alltid i nærheten

Få en prøvekjøring hos din nærmeste Jungheinrich- 

avdeling.

Start vedlikeholdsfritt med det nye FEM-seglet

De første tolv månedene er ikke vedlikehold og FEM-

kontroll et tema for deg.

Tåler røff bruk

Takket være vår industrielle overhaling og kontroll av alle 

deler, tåler våre JUNGSTARS alle forhold.

 

Lav risiko for svikt

Overhalte og utskiftede komponenter, for eksempel 

batteriet, beskytter mot høye, uventede erstatnings- eller 

følgeinvesteringer.

Hva skjer med den gamle trucken?

Den tar vi i innbytte.

Av hensyn til miljøet

Våre JUNGSTARS er beviselig bærekraftige.

Motiverte førere

Nye og rene trucker gir bedre ytelse. Inntrykket av å være 

så god som ny og det tidsriktige utstyret utgjør et motive-

rende og behagelig arbeidsområde for føreren. Dette 

motiverer ikke bare til forsiktig håndtering av selve 

trucken, men øker også omløpshastigheten i bedriften.
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Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene  
er sertifisert i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg

Jungheinrich-trucker bygges 
i henhold til EU-sikkerhets-
bestemmelsene og CE-forskriftene


