
Wie aan alles denkt, maakt  
veiligheid kinderspel
360°-preventie van Jungheinrich 
 
Met een veelvoud aan veiligheidsvoorzieningen dekken wij de vijf risicogebieden in het magazijn af. Met onze  
360°-preventie creëren we een veilige omgeving voor uw mensen, goederen, inrichting, machines en data.

 
3. Preventie voor 
en door inrichting 

De basis voor een veilig magazijn 
 
Onze preventiediensten helpen om risico’s te herkennen  
en aan te pakken voordat ze in een incident uitmonden. 
Zo blijft uw operatie veilig en worden uw kapitaalgoederen 
optimaal beschermd.

 
1. Preventie voor mensen 

Veiligheid van mensen gaat voor alles 
 
Op ons totaalconcept kunt u vertrouwen. Wij bieden een groot 
aantal oplossingen voor de bescherming van uw mensen 
tegen aanrijdingen met heftrucks en magazijntrucks of andere 
ongevallen. Omdat de gezondheid van uw mensen ons aan 
het hart gaat, zorgen we voor een ergonomische inrichting van 
de werkomgeving. Kortom: uw chauffeurs kunnen altijd veilig, 
gezond en efficiënt hun werk verrichten.

 
5. Bescherming van data 

Zodat alles blijft staan waar het staat 
 
In deze tijd van toenemende digitalisering horen data 
security en cyber security onderdeel te zijn van elke 
veiligheidsstrategie. Wij hechten er veel waarde aan dat onze 
digitale oplossingen aan de hoogste beveiligingsnormen 
voldoen. Om hackers geen kans te geven, laten wij onze 
software- en internetoplossingen door onafhankelijke 
experts certificeren. Op die manier zijn uw waardevolle 
bedrijfsgegevens optimaal en blijvend beschermd.

 
2. Preventie voor goederen 

Veilige handling van uw waardevolle lading 
 
Uw voorraad is een kostbaar goed. Verschillende systemen 
helpen u om uw goederen veilig op te slaan en tegelijkertijd 
tijd en geld te besparen. Daarmee beschermt u niet alleen 
de goederen en medewerkers in uw magazijn, maar 
waarborgt u ook de productiviteit en leverbetrouwbaarheid.

 
4. Preventie voor machines 

Voor een significante daling van ongevallen 
 
Met verschillende voorzieningen en regelmatig onderhoud 
helpen we u om het aantal ongevallen met heftrucks en 
magazijntrucks te minimaliseren en de beschikbaarheid van 
uw machines op lange termijn te waarborgen. Daarmee 
beschermt u niet alleen uw medewerkers, maar reduceert 
u tegelijk de kosten van reparatie en stilstand. Het resultaat: 
lagere operationele kosten.
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