SISÄLOGISTIIKKA.
Ratkaisumme liiketoimintaasi.

RINNALLASI KAIKKIALLA MAAILMASSA

Sisälogistiikan
johtava tekijä.
Olemme rinnallasi
kaikkialla maailmassa.

Maayhtiöt 40 maassa.
Kumppanien kautta
hoidettava edustus
yli 70 maassa.
Yli 17 000 työntekijää.
Yli 5000 huoltoasentajaa
koko maailmassa.

Vuonna 1953 perustettu saksalainen Jungheinrich

on
maailman johtavia sisälogistiikan alan ratkaisutoimittajia.
Yrityksellämme on kattava valikoima trukkeja, logistiikkajärjestelmiä ja palveluja. Tarjoamme yrityksellesi räätälöityjä
ratkaisuja, jotta voit huoletta keskittyä ydinliiketoimintaasi.
Ainutlaatuisen myynti- ja huoltoverkoston ansiosta rinnallasi on luotettava kumppani aina ja kaikkialla maailmassa.
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04

SAAT KAIKEN SAMAN KATON ALTA

Koko sisälogistiikka
samalta
toimittajalta.
Pidämme toimialat
liikkeessä.

Logistiikka pitää maailman liikkeessä, ja sisälogistiikan prosessit
ovat merkittävä osa sitä. Toimivat ja huipputehokkaat yrityksensisäiset tavaravirrat ovat nykyään tärkeimpiä yrityksesi kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Sen vuoksi omistaudumme kokonaan sisälogistiikan kehittämiseen. Varmistamme, että saat tarpeisiisi taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut. Toimialasta ja yrityksesi koosta riippumatta.
Tämä tuoteluettelo sisältää yleiskuvan ainutlaatuisesta tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden tuotevalikoimastamme.
Kerromme myös yksityiskohtaisemmin, miten pyrimme tekemään yrityksesi sisälogistiikan prosesseista tehokkaita, joustavia
ja valmiita tulevaisuuden haasteisiin.

SAAT KAIKEN SAMAN KATON ALTA

Uudet trukit ja erikoismallit: Nostaminen, pinoaminen, kuljetus, keräily – sähkötoimisesti, polttomoottorilla vai käsin? Tuotevalikoimamme sisältää
tarpeisiisi sopivat trukit.
Vuokraus ja rahoitus: Lyhyt- ja pitkäaikaiset vuokraus- ja rahoituspalvelumme mahdollistavat
yksilöllisiä, tarkasti tarpeidesi mukaan räätälöityjä
ratkaisuja, jotka takaavat parhaan mahdollisen
joustavuuden ja taloudellisen riippumattomuuden.
Käytetyt trukit: JUNGSTAR-trukit ovat käytettyjä J
 ungheinrich-trukkeja, jotka kuuluvat markkinoiden parhaimmistoon. Kunnostamme jokaisen
trukin korkeimpia laatustandardeja noudattaen,
ja myönnämme jokaiselle kunnostetulle trukille
12 kuukauden takuun – aivan kuten uusillekin
Jungheinrich-trukeille.
Energia: Ainoana toimittajana takaamme trukkiemme energiatehokkuuden toimittamalla trukit,
akut ja varaajat täydellisenä kokonaisjärjestelmänä – kaikki saman katon alta.
Hyllyjärjestelmät: Kokonaisratkaisujen toimittajana
löydämme yrityksesi tarpeisiin täydellisesti sopivan
hyllyjärjestelmän – niin staattisen kuin dynaamisen
hyllyjärjestelmän tai monimutkaisemman automatisoidun varastojärjestelmän.

After Sales

Automatisointi: Pitkälle automatisoiduilla järjestelmillämme viemme varastosi tehokkuuden ja suorituskyvyn täysin uudelle tasolle. Takaamme parhaan
mahdollisen prosessivarmuuden. Suunnittelusta ja
toteutuksesta huoltoon ja tukeen.
Digitaaliset tuotteet: Digitalisointi on myös sisälogistiikassa avain menestykseen. Sen perustana on
varaston älykäs verkottaminen. Digitaaliset tuotteemme auttavat muutoksessa analogisesta digitaaliseen ja siirtävät yrityksesi varaston teollisuus
4.0:n aikakaudelle.
Turvallisuus: Suojaamme ihmisiä, tuotteita, varastojärjestelmiä, laitteita ja tietoja lukuisilla turvallisuustoiminnoilla ja avustavilla järjestelmillä. Siten
varastosi kaikki alueet ovat 360° suojattuja.
After Sales: Yrityksesi sisälogistiikan kitkaton
toiminta on meille ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi
yli 5000 pätevää huoltoasentajaa ympäri maailman takaavat trukkiesi ja järjestelmiesi luotettavan
toiminnan. He ovat hetkessä paikalla ja palauttavat trukkiesi ja järjestelmiesi käytettävyyden käden
käänteessä.

Uudet trukit ja erikoismallit

Turvallisuus

Vuokraus ja rahoitus

Käytetyt trukit

Digitaaliset tuotteet

Automatisointi

Energia
Hyllyjärjestelmät
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SISÄLLYSLUETTELO

TUOTEVALIKOIMA

Koko sisälogistiikka
yhdellä silmäyksellä.
Koko tuotekirjo
Koko varastotuotteidemme
valikoima: trukeista huoltoon ja
neuvontaan. 
38  –  39

NEUVONTA
ESITTELY

Rinnallasi kaikkialla maailmassa
Ainutlaatuisen myynti- ja huoltoverkoston ansiosta olemme
rinnallasi kaikkialla maailmassa.  03
Saat kaiken samalta toimittajalta.
Koko sisälogistiikka samalta
toimittajalta: Tuotteet, järjestelmät
ja palvelut. 
04  –  05

ASIAKASCASET

ASIAKASCASE #1

Yksinkertaisia vastauksia
monimutkaiseen
maailmaan.
Perunat maistuvat kaikkialla
maailmassa. Matka
pellolta ruokalautaselle on
kuitenkin pitkä. 
08  –  13
ASIAKASCASE #2

Luottamusta tiukkoihin
liitoksiin.
Ruuvit ovat yhtä välttämätön osa
tuotantoa kuin 100 % luotettavat
logistiikkaketjut. 
14  –  19
ASIAKASCASE #3

Kippis tehokkaille
prosesseille.
Oluen valmistuksessa arvostetaan
edelleen perinteitä – logistiikka on
sitä vastoin huippumoderni.  20  –  25
ASIAKASCASE #4

Kun kaikki osat sopivat
täydellisesti toisiinsa.
Jalkapallo kiehtoo niin pieniä kuin
suuriakin. Myös älykäs logistiikka
on mukana pelissä. 
26  –  31
ASIAKASCASE #5

Paperin liikuttaminen,
jotta ihmiset liikuttuvat.
Kirjat innoittavat. Matka tuotannosta lukunautintoon on kuitenkin
monivaiheinen. 
32  –  37

Yhdessä optimaaliseen
kokonaisratkaisuun.
Kokonaisratkaisujen tarjoaja
Tekninen tietotaito, toimialojen
syvä tuntemus ja ainutlaatuinen
prosessitieto mahdollistavat
yksilölliset ratkaisut. 
40  –  41

Sähkökäyttöiset trukit
Sähkökäyttöisissä
vastapainotrukeissa yhdistyvät
suorituskyky ja teho hyvin
vakuuttavalla tavalla. 
66  –  69

TRUKIT

Kevyt käsittely raskaille
kuormille.
Haarukkavaunut
Luotettavat ja kestävät apulaiset
edustavat aitoa Jungheinrichlaatua ja huolehtivat kuljetuksista
lyhyillä matkoilla ja ahtaissa
tiloissa. 
42  –  45
Lavansiirtovaunut
Väsymättömät apulaiset
kuljetukseen lyhyillä, keskipitkillä ja
pitkillä matkoilla. 
46  –  49
Pinontavaunut
Todelliset tehopakkaukset
varastointiin ja varastosta ottoon
sekä silloin tällöin tapahtuvaan
keräilyyn lyhyillä, keskipitkillä ja
pitkillä matkoilla. 
50  –  53
Matalakeräilytrukit
Ihmisen ja koneen täydellinen
yhteispeli tekee keräilystä
nopeampaa ja tarkempaa kuin
koskaan ennen. 
54  –  57
Korkeakeräilytrukit
Poikkeuksellinen keräilyteho
älykkäiden kuljettajaa avustavien
järjestelmien ansiosta. 
58  –  61
Vetotrukit, vaunut ja
materiaalijunat
Sähkökäyttöinen vetotrukki
vaunuineen tai materiaalijunat ovat
huipputehokkaita linkkejä
logistiikassa ja tuotannon
materiaalihuollossa. 
62  –  65

Diesel- ja kaasutrukit
Vaativaan ulkokäyttöön tarkoitetut
kestävät tehopakkaukset ovat äärimmäisen luotettavia ja takaavat erin
omaisen työskentelytehon.  70  –  73
Työntömastotrukit
Tarkat monitaiturimme ovat
kompakteja, ketteriä ja intuitiivisia
käyttää. Ahtaissa tiloissa ne
panevat vertailuperusteet kerralla
uusiksi. 
74  –  77
Korkeavarastotrukit
Kapean käytävän tehosuorittajia
vakuuttavilla ajo- ja
nostonopeuksillaan sekä älykkäällä
tekniikallaan. 
78  –  81
Hyllykuljetin
Osittain automatisoidut
hyllykuljettimet säästävät aikaa,
ovat hellävaraisia varastoitaville
tavaroille sekä hyödyntävät
käytettävissä olevan varastotilan
optimaalisesti. 
82  –  83
Erikoistrukit
Räätälöity ratkaisu erityisiin kuljetusja tuotantotehtäviin. 
84  –  85

VUOKRAUS JA RAHOITUS

Niin joustava kuin
pitääkin olla.
Power on demand
Vuokralaitteet kaikkiin tarpeisiin. Yli
60 000 trukkia heti käytettävissä
maailmanlaajuisesti. 
86  –  87

SISÄLLYSLUETTELO
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HYLLYJÄRJESTELMÄT

Varaston kantava
voima.

KÄYTETYT TRUKIT

Uudenveroista 
Jungheinrich-laatua.

Hyllyjärjestelmät
Myös tulevaisuuden tarpeita
silmällä pitäen suunnitellun
varaston hyllyjärjestelmät eivät
ainoastaan kanna kuormia, vaan
kestävät myös muutoksia.  98  –  101
DIGITAALISET TUOTTEET

JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA

JUNGSTAR-TRUKIT
Parhaat viiden tähden käytetyt
trukkimme. 
88  –  89

ENERGIA

Täyttä vauhtia
eteenpäin.
Litium-ioniakut ja takuut
Energian tehokas käyttö tuo
mukanaan huomattavia optimointija säästöpotentiaaleja. Erityisesti:
Litium-ioniakut. 
90  –  91
Lyijyakut
Hyväksi havaittu akkutekniikka
takaa suuren tehon ja erinomaisen
luotettavuuden. 
92
Akun varaajat
Huipputehokkaat litiumioniakut tai
perinteiset lyijyakut – tuotevalikoima sisältää sopivan varaajan
kaikkiin tarpeisiin. 
93
Energianhallinta
Kokonaisvaltainen energianhallintakonseptimme varmistaa varastosi turvallisuuden ja trukkiesi
suorituskyvyn. 
94
Diesel ja nestekaasu
Erittäin moderni ja monin tavoin
koeteltu moottoriteknologia
minimaalisella melulla ja poikkeuksellisen alhaisilla päästöarvoilla.  95

Kokenut
järjestelmätoimittaja.
Täydellinen yhteispeli
Optimoimme yrityksesi tavaravirrat
– ja takaamme huipputehokkaat
varastoprosessit. 
102  –  103

AUTOMATISOINTI

Tehokasta liikettä.
Uusia ratkaisumalleja
Vähitellen kohti optimaalista
automatisointiratkaisua. Suunnittelusta ja toteutuksesta huoltoon ja
tukeen. 
104  –  105
Automaattiset pientavaravarastot
Kun nopeus ja tarkkuus ratkaisevat:
hyllystöhissimme tekevät vaikutuksen niin tilan hyödyntämisen kuin
tehokkaan tavaran läpivirtauksen
osalta. 
106  –  107
Automaattiset lavavarastot
Automaattiset varastot parantavat
turvallisuutta, lisäävät
tehokkuutta ja nopeuttavat
materiaalivirtaa. 
108  –  109
Kuljettimet
Innovatiivinen lavojen ja laatikoiden kuljetintekniikka uusiin
varastoihin ja olemassa oleviin
järjestelmiin. 
110  –  111

Koko varaston tilanne
hallussa.

Automaattitrukit
Monin tavoin koetellut sarjavalmisteiset trukit, joita täydennetään
automatisointikomponenteilla ja
älykkäällä ohjelmistolla.  112  –  113

Ihmisten, tuotteiden, varastojärjestelmien, laitteiden ja tietojen
suojaus.
360°:n suojaus varaston viidelle
riskiryhmälle. 
96  –  97

Keräily ja lavojen kuormaus
Nopeat, tehokkaat ja
virheettömät keräilyratkaisut
parantavat varaston tehokkuutta
huomattavasti. 
114  –  115

TURVALLISUUS

Älykäs verkottaminen.
Ohjelmistot ja IT-järjestelmät
Älykäs verkottaminen on perusta
niin manuaalisten kuin automatisoitujen varastojen optimaaliselle
käytölle. 
116  –  117
Varastonhallintaohjelmistot
Jungheinrich WMS ja WMS Series
2 ovat eteenpäin yhteensopivia,
älykkäitä ohjelmistoja, jotka
optimoivat prosesseja kestävällä
tavalla. 
118
Jungheinrichin logistiikkarajapinta
Innovatiivinen rajapintaohjelmisto
trukkien, varastokaluston ja
varastonhallintajärjestelmien
täydelliseen verkottamiseen.  119
Langaton tietoliikenne
Työntekijät saavat
kuljetustehtävät varastonhallintajärjestelmästä suoraan trukkiin
muodostetulla reaaliaikaisella
mobiiliyhteydellä. 
119
Trukkikannan hallinta
ISM Online -tietojärjestelmä
koko trukkikannan hallintaan
koosta ja monimutkaisuudesta
riippumatta. 
120
Käyttöoikeuksien hallinta
Älykäs käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä Easy Access suojaa trukkeja
luvattomalta käytöltä ja parantaa
siten varaston turvallisuutta. 
121

AFTER SALES

Tarmokkaasti paikalla.
Vahva huoltotiimi.
Maailmanlaajuinen huoltoverkkomme yli 5000 pätevällä huoltoasentajalla takaa, että yrityksesi
sisälogistiikan ratkaisut ovat aina
käytettävissä. 
122  –  125
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ASIAKASCASE #1

Uudet trukit ja erikoismallit

ASIAKASCASE

#1

Vuokraus ja rahoitus

Käytetyt trukit

Energia

Yksinkertaisia
vastauksia
monimutkaiseen
maailmaan.
Maistuu kaikkialla
maailmassa: peruna.
Matka pellolta ruokalautaselle
on kuitenkin pitkä.

1,4t

perunaa voidaan
varastoida yhdellä ainoalla
trukkikuormalla.

280

perunaverkkopussia
voi sähkökäyttöinen
lavansiirtovaunu
kuljettaa kerralla
suoraan
kuorma-autosta
marketin hyllyyn.

15

ajokertaa tarvitaan
täysinäisen perunakuorman
purkamiseen
kuorma-autosta.

10

ASIAKASCASE #1

Kovaa työtä
perunan eteen.
Perunan matka pellolta
lautasillemme on monivaiheinen.
Jungheinrichin sisälogistiikalla
on siinä merkittävä osuus.

Peruna on alunperin kotoisin Etelä-
Amerikasta, jossa se oli ensin inkaintiaanien viljelykäytössä, kunnes espanjalaiset löytöretkeilijät toivat sen mukanaan
Eurooppaan 1500-luvun alussa. Siitä alkoi
perunan maailmanvalloitus. Peruna tunnetaan vitamiini- ja ravintoainerikkaana, vähäkalorisena sekä maukkaana ja vatsan hyvin
täyttävänä ruoka-aineena. Vuosittain jokainen meistä syö keskimäärin 35 kg eri perunatuotteita. Perunansyönnin maailmanmestarina pidetään Puolaa, jossa perunaa
kulutetaan vuosittain keskimäärin jopa
115 kg henkilöä kohti.
Suurin osa maailmanlaajuisesti
380 miljoonan kilon perunasadosta päätyy viljelijöiltä suoraan jälleenmyyjille. Ne
varastoivat perunat sekä pakkaavat ja toimittavat ne. Tai myyvät ne eri perunatuot-

teiden, kuten ranskalaisten perunoiden tai
perunajauhon valmistajille. Perunamarkkinoiden sesonki Keski-Euroopassa on toukokuusta lokakuuhun sadonkorjuun aikaan.
YKSINKERTAINEN VUOKRAUS
Kausiluontoisesta työstä on monille yrityksille niin hyötyä kuin haittaakin. Yritykset voivat yhtäältä koota voimansa silloin,
kun niitä tarvitaan. Toisaalta uuden trukin
hankkiminen pelkästään pellolta suurissa
laatikoissa kuljettavan perunan jatkokäsittelyä varten ei ole kannattavaa. Tällöin on
kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto: ”JUNGSTAR“-trukki. J ungheinrichilla
on reilut 60 000 käytettyä trukkia, jotka
perusteellisen kunnostuksen jälkeen ovat
valmiita perunan käsittelyyn. Niille myönnetään jopa vielä 12 kuukauden takuu.
Vieläkin joustavampaan tarpeeseen löytyy
toinen vaihtoehto: vuokratrukki. Vain puhe-

01
Pellolla traktori
on vielä kingi –
sen jälkeen
Jungheinrich-trukit
huolehtivat
kuljetuksesta.
02
Sadonkorjuukoneet
erottavat arvokkaan perunan varresta.
03
Sähkökäyttöiset
trukit kuormaavat
perunat jopa 700 kg
painoisissa laatikoissa.

01

02

03

12

ASIAKASCASE #1

linsoitto riittää, ja trukki saapuu viipymättä juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Tämän
mahdollistaa yksi maailman suurimmista
vuokratrukkivalikoimista, joka kattaa jopa
200 000 trukkia.
Nopeudella on suuri merkitys myös
herkkien perunoiden varastoinnissa
4−8 °C:n lämpötilaan jäähdytettyyn varastoon. Vain siten perunat ovat yhä tuoreita päätyessään kuluttajien lautasille vielä kuukausienkin kuluttua sadonkorjuusta.
Jungheinrichin sähkökäyttöiset trukit ovat
tässä tarmokas apuväline. Erityisen energiatehokkaan käytön takaa mm. regeneroiva jarrutus, joka palauttaa 30 prosenttia jarrutuksessa muodostuneesta energiasta akkuihin.
YKSINKERTAISTA TYÖSKENTELYÄ
Sadonkorjuussa joskus mukana olleet tai
sitä sivusta seuranneet tietävät, että niin
koneet kuin ihmisetkin joutuvat siinä kovalle koetukselle. Niinpä työkoneen valinnassa on huomioitava myös ergonomia ja
käyttömukavuus. Jungheinrich-trukit ovat
kuljettajien keskuudessa korkealle arvostettuja, sillä niiden hallintalaitteet voidaan käden käänteessä säätää kuljettajan pituuden
ja mieltymysten mukaan. Lajittelun, puhdistuksen, kiillotuksen, sähköisen rekiste-

Jungheinrichin litiumioniakut
ovat täysin huoltovapaita, ja ne
vakuuttavat erityisen korkealla
suorituskyvyllä.

4–8 °C
on perunan
optimaalinen
varastointi
lämpötila.

04
Sähkökäyttöisen
trukin kuljettajan
ohjaamo. Ergonomia on kaikki kaikessa.
05
Lisälaitteen ansiosta sähkökäyttöisen
trukin haarukan
voi kallistaa tavaran tyhjentämistä
varten.
06
Yksinkertainen käsittely on lavansiirtovaunun valttia.
07
Pakkaaminen verkkopakkauksiin suoramyyntiä varten.

röinnin ja pakkaamisen jälkeen perunat on
kuormattava lavoilla kuorma-autoon. Ketterät sähkökäyttöiset trukit selviytyvät tehtävästä leikiten myös ahtaissa tiloissa. Virran
ne saavat yhä useammin litiumioniakuista.
Ne kestävät kolme kertaa pidempään kuin
perinteiset akut sekä ovat täysin huoltovapaita ja riittävän energisiä kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa aivan sadonkorjuun
viime metreille saakka.

08
 ungheinrichin laJ
vansiirto- ja pinontavaunuun integroitu varaaja takaa
nopean välivarauksen.

YKSINKERTAISESTI JOKAISELLE
Jungheinrichin nosto- ja kuljetusvahvuuksille on kysyntää myös myymälöissä, esimerkiksi silloin, kun perunat siirretään kuorma-autosta marketin hyllyyn tai asetellaan
esille myymälässä. Silloin tarvitaan solakoita trukkimalleja. Erinomaisesti tähän sopii
J ungheinrichin sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu EJE, jolla lavat puretaan kuorma-autosta keveästi ja kuljetetaan ketterästi myymälän kapeilla käytävillä ilman
törmäyksiä ja kolhuja. Sen vuoksi sähkökäyttöisten lavansiirto- ja pinontavaunujen
intuitiivisen helppo ja turvallinen käyttötapa on myymälöissä kaiken A ja O.
Sitten onkin viimein asiakkaan vuoro –
ostettuaan perunat hänen pitää kantaa ne
kotiinsa täysin ilman apua ja valmistaa niistä lempiruokaansa. Ja vain nauttia.

10
Peruna kuluttajien
ulottuvilla pitkän
matkan jälkeen.

09
Kuorman purkamisessa helpolla käsittelyllä ja ketteryydellä on ratkaiseva
merkitys.

T U OTE NAVI G A AT TO RI

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VASTAPAI
NOTRUKKI sivulta 66 alkaen
EFG
LAVANSIIRTOVAUNU
sivulta 46 alkaen
EJE | ERE | ESE
ENERGIA sivulta 90 alkaen
LITIUMIONI

ASIAKASCASE #1

13

05

04

06

08

07

09

10

14

ASIAKASCASE #2

After Sales

ASIAKASCASE

Digitaaliset tuotteet

#2

Automatisointi

Luottamusta
tiukkoihin
liitoksiin.
Tuotannossa jokainen ruuvi
on korvaamattoman tärkeä.
Logistiikkaketjujen on sen vuoksi
oltava 100 % luotettavia.

12

kiloa ruuveja, muttereita ja
aluslevyjä on keskimäärin
jokaisessa keskikokoisessa
henkilöautossa.

2000

Newton/mm2 on auto- ja
lentokoneteollisuudessa
käytettyjen huipputehoruuvien vetolujuus.

50

Kg:n laatikko kuljetetaan
vaivatta automatisoidussa
kuljettimessa.

16

ASIAKASCASE #2

Tiukasti
yhdessä.
Auto ja yli 1000 ruuvia: Jotta
kaikki osat ovat aina oikeassa
paikassa oikeaan aikaan,
tarvitaan älykästä logistiikkaa.

Ruuveja on käytetty jo yli 2000 vuotta.
Jo Arkhimedes (287−212 e. Kr.), historian merkittävimpiä insinöörejä, käytti antiikin Kreikassa ruuvin periaatetta vedennostolaitteessa. Kierteen hän valmisti puusta.
Ja laite toimi. Se helpotti huomattavasti
viljelysten kastelua. Tuntemassamme muodossa ruuvia on käytetty jo yli 500 vuotta
kiinnitysvälineenä ja liitoskappaleena. Johannes Gutenberg, nykyaikaisen kirjapainon keksijä, käytti näitä pieniä ihmelaitteita
esimerkiksi painokoneissaan. Siten ne auttoivat merkittävästi osaltaan kirjoittamaan
tekniikka- ja kulttuurihistoriaa sekä jättämään vanhan maailman taaksemme.
Nykyään emme enää voisi kuvitella
elämää ilman eri materiaaleista kuten metallista tai puusta valmistettuja ruuveja. Ne
muodostavat kahden osan välillä luotettavan ja useimmiten avattavan liitoksen. Pelkästään Saksassa ruuvien ja niittien valmis-

01
Kaiken pitää sopia
täydellisesti toisiinsa, jotta monista
yksittäisosista
muodostuu auto.

tajien liikevaihto on noin neljä miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi jokaiseen autoon
asennetaan keskimäärin yli 1000 ruuvia.
Jotta ruuvit eivät ole se pitkän ketjun
heikoin lenkki, teollisten tuotantolaitosten
pitää pystyä luottamaan kuljetus- ja varastologistiikkaan 100 prosenttisesti. Juuri tässä Jungheinrich

tulee mukaan kuvioon niin
automatisoidut varastologistiikkajärjestelmät kuin ohjelmistoliitynnät ja laajan asiakaspalvelun kattavien kokonaisratkaisujen
toimittajana.
VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ
SUPERAIVOINA
Tuhansien ruuvien toimitusten koordinoimiseen esimerkiksi autoteollisuutta varten
vaaditaan ”superaivot". Niiden pitää pystyä
valvomaan koko toimitusketjua sekä ohjaamaan kaikkia asiaankuuluvia prosesseja varastossa – työ on kuin tehty Jungheinrichin
varastonhallintajärjestelmälle (WMS).

02
Osien ja komponenttien 24/7-saatavuuden takaaminen edellyttää
automaattisia logistiikkaprosesseja.
03
Koko logistiikkaketjun täydellinen
läpinäkyvyys: helppoa Jungheinrichin
varastonhallintajärjestelmällä.

01

02

03
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Tämän älykkään ja moninkertaisesti palkitun ohjelmistoratkaisun tehtävänä on toimia koko varasto-orkesterin digitaalisten
prosessien kapellimestarina. WMS valvoo
kaikkien prosessien sujuvuutta tavaran
vastaanotosta lähettämöön ja ohjaa niiden
yhteispeliä. Niin isojen kuin hyvin pienienkin osien osalta.
Ruuvit ovat osia, joiden arvo on suhteellisen pieni, mutta joita tarvitaan suuria
määriä. Niiden hankinta- ja toimitusprosessit muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi teollisuuden reaktio- ja kehitysaikojen
lyhentyessä jatkuvasti. Vaikka vaatimukset
nopeuden ja kompleksisuuden osalta kiristyvätkin, ruuveja on aina oltava tuotannossa oikea määrä oikeaan aikaan oikeassa
paikassa. Kaiken pitää tapahtua mahdollisimman tehokkaasti ja ehdottoman luotettavasti niin, että pääomaa on sidottuna
mahdollisimman vähän.
MATERIAALI KANBAN-VIRRASSA
Juuri tämä on erittäin tärkeää autoteollisuudessa, joka perustuu hyvin pitkälle vietyyn työnjakoon. Mitä mutkikkaampia tehtävät ovat, sitä enemmän vaaditaan niihin
käytetyiltä järjestelmiltä. Varastonhallintajärjestelmämme vahvuuksia voidaan oivallisesti hyödyntää näihin vaatimuksiin,
esimerkiksi materiaalivirran ohjauksessa.
Autoteollisuudessa käytetään usein Japanissa kehitettyä Kanban-järjestelmää (Kanban: japaniksi tai kiinaksi ”kortti“). Järjestelmässä tuotteiden toimitusvarmuus ja
saatavuus varmistetaan käyttämällä aina

”WMS ohjaa
koko
prosessia.“

”Tuotetta
toimitetaan
heti lisää.”
kahta laatikkoa. Laatikot on merkitty viivakoodilla, NFC- tai RFID-koodilla, joka sisältää salattuja tietoja asiakkaasta, varastopaikasta, tuotteesta, laatikosta, erästä ja
täyttömäärästä. Kun laatikko tyhjenee määritettyyn määrään saakka, tuotetta tilataan
automaattisesti vastaavan toimittajan varastosta. Tuotetta täytetään silloin jälleen
välittömästi.
HUIPPUNOPEA AUTOMAATTINEN
PIENTAVARAVARASTO
Toimittajan varastonhallintajärjestelmä rekisteröi tilauksen saapumisen ja käynnistää
tarvittavien ruuvien noudon automaattisesta pientavaravarastosta. Ruuveja varastoidaan säiliöissä ja laatikoissa tai lavoilla,
jotta ne ovat toimitusvalmiita mahdollisimman pian. Nopeat toimitukset varmistetaan lisäksi huippunopeilla hyllystöhisseillä ja kuljettimilla, jotka siirtävät ruuvilaatikot
silmänräpäyksessä keräilypaikkaan. Ja jos
jokin automaattisen pientavaravaraston
Hightech-laitteista vikaantuu, huoltoteknikko on aina tavoitettavissa. Siten ruuvien
puuttuminen ei voi koskaan aiheuttaa tuotantokatkoa.
Työntekijän kerättyä tarvittavat ruuvit
ne kootaan ja pakataan. Sen jälkeen ne kirjataan ulos varastonhallintajärjestelmästä ja
kuormataan kuorma-autoon. Tämä kuljettaa ruuvit tuotantolaitokseen, jossa automaattitrukit siirtävät ne saumattomasti justin-time kokoonpanopaikalle. Useimmiten
asennetut ruuvit ovat näkymättömissä auton suojusten, listojen ja katteiden takana.

04
Pientavaran
logistiikka
korkeimmalla
teknisellä tasolla.
05
Järjestelmä toimii,
ja työntekijöillä on
kaikki hallinnassa.
06
Automaattitrukit
pitävät tuotannon
käynnissä kellon
ympäri.
07
Oikea ruuvi aina
oikeaan aikaan
oikeassa paikassa –
kokoonpanon
nykypäivää.
08
Autoteollisuuden
tuotantolinjoilla
noudatetaan ”justin-time”periaatetta.
09
Ruuvit kiristetty,
tavoite saavutettu:
luotettavat autot
turvalliseen
ajonautintoon.
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AUTOMATISOINTI sivulta 104 alkaen
AKL | KULJETTIMET | FTS
DIGITAALISET TUOTTEET
sivulta 116 alkaen
WMS
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ASIAKASCASE

Vuokraus ja rahoitus

#3
Kippis
tehokkaille
prosesseille.
Saksassa oluen valmistuksessa on jo
500 vuoden ajan noudatettu tarkasti nk.
puhtauslakia eli Reinheitsgebot-määräystä.
Logistiikka on sitä vastoin huippumoderni.

40

olutkoria mahtuu yhdelle
eurolavalle. Painoltaan
tämä vastaa 800 kg.

5

minuutissa
trukki
kuormaa
4 olutlavaa
jakeluautoon.

30

lavaa tunnissa
on panimotrukin
keskimääräinen
työskentelyteho.
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Maistuva
perinne.
Humalan viljelystä oluttynnyrin
toimitukseen: Olut elää perinteestä
sekä käymis- ja panoprosessien
sujuvastä yhteispelistä.

Na zdraví, sláinte tai Prost: Tältä kuulostaa maailmanlaajuisesti kolmen
suurimpien oluenkuluttajien – tšekkien,
irlantilaisten ja saksalaisten – kilistellessä
maljoja. Tšekeissä oluenystävät kuluttavat
vuodessa keskimäärin lähes 157 litraa olutta, rennosta elämänasenteestaan tunnetut
irlantilaiset puolestaan 131 litraa ja saksalaiset 116 litraa. Viimeksi mainitut väittävät vieneensä olutnautinnon jo hyvin varhaisessa vaiheessa korkealle laatutasolle.
Tähän on merkittävästi vaikuttanut vuonna 1516 annettu saksalainen Reinheitsgebot-määräys eli nk. puhtauslaki, jota arvostetaan kaikkialla maailmassa ja jota monet
pitävät ensimmäisenä kuluttajansuojalakina.
Tarve tälle määräyksellä vaikuttaa olleen suuri yli 500 vuotta sitten. Vanhoissa
teksteissä kerrotaan olueeseen päätyneen
mm. humalluttavia villiyrttejä, kananmunia,

piitä, liitua, kärpässieniä ja häränsappea.
Olut on varmasti maistunut kammottavalta, ja se on ollut pahimmassa tapauksessa myrkyllistä tai aiheuttanut jopa kuolemia. Onneksi Reinheitsgebot pani pisteen
moiselle touhulle. Sen sijaan siinä vaadittiin, että oluenpanossa käytetään vain neljää ainesosaa: humalaa, hiivaa, mallasta ja
vettä – muilla ainesosilla ei ole olueeseen
asiaa.
PERINNETTÄ JA NYKYPÄIVÄÄ
Reinheitsgebot yhdistää perinteen ja täydellisen käsityön. Se asettaa myös rajat
olutlajien ja uusien valmistustekniikoiden
luovalle jatkokehitykselle. Tämä koskee
myös koko panimoalan logistiikkaa, jossa
hevosvaunukuljetuksista on jo kauan aikaa
sitten siirrytty innovatiivisiin olutarvoketjuihin. Perheyrityksenä tunnettu Jungheinrich
on jo vuosikymmeniä toiminut olutteollisuuden kumppanina sekä myötävaikutta-

01
Humala kuuluu
hamppukasvien
sukuun, ja sitä kasvatetaan humalasaloissa keväästä
alkaen.
02
Humalakukinnot
eli -kävyt kuivataan riihessä.
03
10 000 litraan olutta tarvitaan 170 kg
humalaa.

01

02

03
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nut osaltaan johdonmukaisesti sen jatkokehitykseen.
Juomateollisuuden jatkuvasti lyhenevien tilausprosessien vuoksi nopeudella ja joustavuudella on yhä
suurempi merkitys. Samalla
elintarviketeollisuuden herkillä ja tarkasti valvotuilla hygienia-alueilla vaaditaan kuitenkin täydellistä puhtautta ja
päästöttömyyttä. Oluen valmistusaineet – kuten tuore tai
kuiva humala tai humalauute
– toimitetaan kuorma-autolla
panimoon, jossa ne puretaan
kuormasta sähkökäyttöisillä
trukeilla tai pinontavaunuilla
ja valmistellaan oluen eri panovaiheita varten.

Puhdasta
sen pitää
olla.

1516
herttuat Wilhelm IV
ja Ludwig X säätivät
baijerilaisen puhtauslain,
nk. Reinheitsgebot.

siirto- ja pinontavaunujen
valinnassa vaaditaan erityisen joustavia ratkaisuja: Tämä
senkin vuoksi, että juomateollisuudessa kausikohtaiset
vaihtelut ovat hyvin suuria.
Jos kesä on kuiva ja kuuma
tai meneillään on suuri urheilutapahtuma kuten jalkapallon EM- tai MM-kisat, olutjano lisääntyy ja kaikkien olutlajien kysyntä kasvaa.

JOUSTAVA RATKAISU
Jotta olutlähde ei koskaan
kuivu, monet panimot panostavat logistiikkaprosesseissaan joustaviin ajoneuvoratkaisuihin. Jungheinrichilla
on laaja valikoima vuokratrukkeja, joiden ansiosainesosaa (humala, mallas,
hiiva ja puhdas vesi) riittävät ta panimoasiakkaat voivat
saamaan aikaan lähes
KUIN SILLOIN
nopeasti reagoida kausihuiprajattoman olutvalikoiman.
Panoprosessi noudat taa
puihin ja kysynnän vaihteluiedelleen perinteistä kaahin. Tämä auttaa lisäksi hallitsemaan ja vähentämään
vaa, ja oluen annetaan käydä
kustannuksia. Nämä trukit
3–6 viikkoa olutsammiossa.
voidaan myös helposti vaihKäymisprosessin valvontaan
ja ohjaukseen käytetään nytaa, mikäli logistiikkaproseshehtaaria on humalan
maailmanlaajuinen
kyään kuitenkin digitaalista
seihin tehdyt muutokset niin
viljelyala. Tämä vastaa
mittaus- ja testaustekniikkaa.
vaativat. Monet kustannus72 145 jalkapallokenttää.
tietoiset panimoyrittäjät arProsessin loppuvaiheessa
vostavat myös luotettavien
otetaan perinteiset menetelkuljetusapulaistensa lyhyimät jälleen käyttöön: Panitä korjausaikoja, mikä pätee
momestari tarkistaa vierteen
laadun, ja suurin osa oluista suodatetaan. niin vuokratuille kuin ostetuillekin laitteilSiinä oluen väri kirkastuu sille luonteen- le. Kalliit käyttökatkot on ehdottomasti välomaiseksi kullankeltaiseksi. Lopuksi olut tettävä. Älykkäiden ”kaikki samalta toimitsiirretään täyttölaitteisiin, joissa olut täy- tajalta” -kokonaisratkaisujen ansiosta ne
tetään täysin automatisoidusti pulloihin ja kuuluvatkin nyt menneisyyteen – kiitos
tynnyreihin. Muuten: Myös olutsäiliöiden Jungheinrich-kumppanuuden.
ulkomuoto on muuttunut vain vähän vuoOlut toimitetaan – useissa eri muosisatojen saatossa. Tarkemmin katsottuna doissa kuorma-autolla – nopeasti baareipuun sijasta tynnyrit valmistetaan nykyään hin ja myymälöihin kaikkialla maailmassa.
kuitenkin usein alumiinista tai ruostumat- Ja siellä ne siirretään lavansiirto- ja pinontomasta teräksestä.
tavaunuilla vieläkin lähemmäs janoisia kuTäytön jälkeen ohrajuoma välivaras- luttajia. Oluen janohan on tunnetusti samtoidaan siihen saakka, kunnes se kuorma- mumaton – kuten jo vuosisatojen saatostaan kuorma-autoon. Trukkien tai lavan- sa on havaittu.

4

04
Panimomestari on
”oluen herra”. Oluen
laatu riippuu hänen
tietämyksestään ja
kokemuksestaan.
05
Myös osa puhtauslakia: Sammion
hygienialla on mittaamattoman suuri
merkitys.
06
Ylen määrin pulloja:
täyttölaitteisto työn
tohinassa.
07
Joustavan vuokrauksen ansiosta aina
sopiva trukki
käytettävissä.
08
Trukit tekevät
raskasta työtä.
09
Suuri nautinto juomalogistiikan
päässä.

51 500
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SÄHKÖKÄYTTÖINEN VASTAPAINO
TRUKKI sivulta 66 alkaen
EFG
LAVANSIIRTOVAUNU
sivulta 42 alkaen
AM | AMW | AMX
LAVANSIIRTOVAUNU
sivulta 46 alkaen
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ASIAKASCASE

Digitaaliset tuotteet

#4

Automatisointi

Kun kaikki
osat sopivat
täydellisesti
toisiinsa.
Jalkapallo kiehtoo niin pieniä kuin
isojakin. Älykkäällä sisälogistiikalla
on tärkeä rooli pelissä.

6 m/s

ja nopeammin liikkuu
hyllystöhissi noutaessaan
tilattuja tuotteita, kuten
esim. tämän pallon.

7

kertaa keskimäärin liikutetaan palloa
valmistuksen
ja toimituksen
välillä.

345

päällekkäin pinottua
palloa muodostaa
likimain korkeavaraston
enimmäiskorkeuden.
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Pallon
pyöritystä.
Kun jalkapallo tilataan, toimituksen
on oltava salamannopea.
Tällöin vaaditaan täydellistä
logistiikan tiimipeliä.

Unelmana juhlia kuin Antoine Griezmann, Kylian Mbappé tai Paul Pogba:
Ranskan Équipe Tricolore -jalkapallo
joukkueen MM-finaalin maalintekijät ovat
pienten futispelaajien ihailemia sankareita
kaikkialla maailmassa. Jotta näiden pienten futisstarojen maalit heidän omilla kentillään tuntuisivat ja näyttäisivät yhtä upeilta kuin MM-finaalin maalit, haluavat monet
heistä pelata alkuperäisellä MM-finaalissakin käytetyllä ”Telstar"-pallolla. Sen edeltäjää ”Brazuca“, jolla Saksa vuonna 2014 voitti
maailmanmestaruuden, myytiin maailmanlaajuisesti yli 14 miljoonaa kappaletta.
MUOVIA SIANRAKON SIJAAN
Nykyään tämä suosittu urheiluväline ei
ole enää – kuten urheilulajin alkuaikoina
yli 150 vuotta sitten – nahkalla päällystetty sianrakko. Nykyiset MM-pallot valmistetaan useimmiten muovista Aasiassa. Jatku-

01
Asiakkaan tilaus
verkkokaupassa
käynnistää heti
toimitusketjun.
02
Hyllystöhissi
noutaa tilatun
tuotteen automaattisesta pientavaravarastosta.

van optimoinnin ja jatkokehityksen ansiosta
ne ovat nykyään todellisia hightech-tuotteita – ja myös ostoprosessiin liittyy paljon teknologiaa.
Kaupasta ostamisen sijaan palloja tilataan nykyään paljon myös Internetistä.
Suurten finaalien kuten Venäjän MM-finaalin jälkeen toimitusten pitää tapahtua
nopeasti, mikä asettaa suuria paineita logistiikalle. Pikkuasiakkaat kun eivät tunnetusti ole kovinkaan kärsivällisiä. He haluavat
juhlia heti. Viimeiseen saakka hiottujen logistiikkaprosessien nopeus onkin hengästyttävää: Joskus tilatut tavarat toimitetaan
asiakkaille jopa samana päivänä. Tämä on
mahdollista ainoastaan taktisesti hiotuissa, täysin automatisoiduissa prosesseissa, joissa kaikkien logistiikkatyöntekijöiden
yhteispeli on täydellistä ammattilaistiimin
periaatteiden mukaisesti.

03
Jungheinrichin
WMS-varastonhallintajärjestelmällä on kaikki
toiminnot hallinnassa.

01

02

03
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Jungheinrichilla kokonaisratkaisujen
toimittajana on merkittäviä etuja joukkueen kokoonpanon valinnassa ja pelillisten
potentiaalien hyödyntämisessä.
KOKOONPANO JA ALOITUSPOTKU
Pelianalyysi osoittaa, miten unelma MMpallosta toteutuu: Aloituspotkun tekee
yleensä äiti tai isä, joka tilaa jalkapallon
verkkokaupasta perusteellisen vertailun
jälkeen. Ostopainikkeen napsautuksesta
käynnistyy monimutkainen prosessi taustalla. Tavara- ja tietovirrat kulkevat samanaikaisesti – hengästyttävällä nopeudella reaaliajassa monina peräkkäisinä toimintoina.
Ensin tilaus lähetetään verkkokaupan
ERP-järjestelmän kautta suoraan varastoon.
Siellä J
 ungheinrichin varastonhallintajärjestelmä (WMS) ottaa vetovastuun. Palkittu ohjelmistoratkaisu seuraa tarkasti koko
prosessia tavaran vastaanotosta tavaran
toimitukseen saakka ja ohjaa parhaan pelintekijän tavoin varaston kaikkia toimintoja.
KUIN JALKAPALLOJOUKKUE
Verkkokauppiaille optimaalinen tilan käyttö
tilaa säästävän varastoinnin ja 24/7-saatavuuden avulla on tärkeää, ja usein he käyttävätkin yksilöllisiä automaattisia pientavaravarastoja. Ne takaavat lyhyet keräilyajat
ja nopean läpivirtauksen sekä siten vauhdikkaat toimitukset. Tämän perustana on

”WMS on
varaston
 elintekijä.”
p

”Tavara- ja
tietovirrat
kulkevat
 ynkronisesti.”
s
hiottu teknologia, joka pelaa vähintään yhtä
korkealla tai jopa korkeammalla tasolla kuin
Messi ja Ronaldo yhteensä: Unelmien jalkapalloa säilytetään yleensä laatikossa. Varastonhallintajärjestelmän antaman käskyn
jälkeen hyllystöhissi noutaa pallon, ja automaattinen kuljetin kuljettaa sen keräilypaikkaan. Jalkapallojoukkueen pelaajien tavoin
kaikkien järjestelmäyksiköiden pitää pystyä
sokeasti luottamaan toisiinsa.
Jalkapalloon kiinnitetään pikkupelaajan (tai äidin tai isän) asiakastiedot, minkä
jälkeen se siirretään pystysyötöllä seuraavalle pelaajalle. Kohdepaikkakunnan mukaisesti pallo siirtyy seuraavaan kuljettimeen,
joka – WMS-pelintekijän vetovastuulla –
tuo tilatut tuotteet pakkausasemalle pakkaamista varten. Pakettiin kiinnitetään vielä
osoitetarra, minkä jälkeen paketti siirretään
kuljettimella tai kourua pitkin lähettämöön.
NYT SAA HURRATA
Lähettämössä odottaa jo kuorma-auto,
joka toimittaa jalkapallon salamannopeasti jakelukeskukseen tai suoraan vastaanottajalle. Viimeistään postinkantajan soittaessa ovikelloa iloinen odottaja lähes repeää
riemuun. Kovin kaivattu jalkapallo! Ei muuta kuin pelikentälle – siellä jo muut pienet
maailmanmestarit odottavat.

04
Pientavaravaraston säännöllisellä
huollolla
ehkäistään
käyttökatkoja.
05
Luotettavat
keräilyprosessit
Jungheinrichjärjestelmäkomponenttien
ansiosta.
06
Keräilyn jälkeen
paketit siirtyvät
lähettämöön.
07
Lastausalue
kuljetusta varten
jakelukeskuksissa.
08
Logistiikkaketju
kotiovelle saakka:
Sähköisessä
kaupankäynnissä
se kuuluu lähes
aina palveluun.
09
Pallon saavuttua
perille alkaa tiimipelin seuraava
vaihe.
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sivulta 116 alkaen
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ASIAKASCASE

#5
Energia

Paperin
liikuttaminen,
jotta ihmiset
liikuttuvat.
Kirjat innoittavat ja sivistävät.
Matka painosta lukunautintoon
on kuitenkin pitkä.

57,9

prosenttia on paperin
kierrätysaste.

22

minuuttia on
yhden paperirullan
painoaika. Sen
jälkeen trukki tuo
uuden.

3000
eri paperilaatua
valmistetaan
maailmassa.
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Jutun
juurta.
Digitalisaatiosta huolimatta
painettu sana on edelleen
suuressa arvossa. Kirjat ovat
yhtä yksilöllisiä kuin niiden
takana oleva logistiikka.
01
Vastuullisesti
hoidettu puu on
kestävä ja uusiutuva
luonnonvara.

Rintaansa röyhistellen tepasteleva
hanhi, uteliaana nokkansa kohti taivasta kohottava tipu tai pitkällään sääriään
lepuuttava jänis: Muinaiset egyptiläiset kaiversivat jo 4000 vuotta sitten näkemyksensä maailmasta papyrukselle hieroglyfien muodossa – vallanpitäjien käyttöön
tarkoitettuja uniikkikappaleita. Näitä esi- ja
varhaishistorian sarjakuvia pidettiin esi-isinä kirjoillemme, jotka yhä edelleen vetävät ihmisiä puoleensa kaikkialla maailmassa. Raamattua on painettu yli kolme
miljardia kappaletta, Harry Potterin seikkailuja 325 miljoonaa kappaletta, ja joka
vuosi pelkästään Saksassa ilmestyy noin
90 000 uutta kirjaa. Niiden joukosta löytyy
varmasti jotakin jokaiseen makuun.

02
Kestävällä
metsätaloudella
tarkoitetaan, että
puuta käytetään
vain niin paljon
kuin sekasvaa.

YKSILÖLLISET AINEKSET
Kirjan tarina alkaa paperin perusaineesta:
puusta. Se koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Puukuitujen ominaisuudet vaihtelevat puutyypistä riippuen,
ja niitä voidaan hyödyntää eri paperilajien
valmistuksessa. Jo reilun vuosikymmenen ajan erityisesti Euroopassa on kuitenkin käytetty enemmän kierrätyspaperia kuin
tuoretta puukuitua. Kun raskaat ajoneuvoyhdistelmät huolehtivat raaka-aineiden
maantiekuljetuksista, tärkeimmät kuljetustehtävät paperitehtaassa ovat erityyppisten
trukkien vastuulla. Myös paperiteollisuus
keskittyy sisälogistiikassaan yhä enemmän
kestävään kehitykseen. Tähän kuuluu esimerkiksi panostus litiumioniteknologiaan,
joka osaltaan auttaa merkittävästi vähentämään CO₂-päästöjä.

03
Teollisessa paperin
valmistuksessa käytetään puun lisäksi
keräyspaperia ja
muita selluloosapitoisia materiaaleja.

01

02

03

36

ASIAKASCASE #5

Paperin, pahvin ja kartongin tuotantomäärät
koko maailmassa, miljoonaa tonnia.
Paperin kulutus ei vähene digitalisaation aikakautenakaan, vaan lisääntyy jatkuvasti. Vuonna
1970 paperia valmistettiin koko maailmassa 130 miljoonaa tonnia. 35 vuotta myöhemmin luku oli
lähes kolminkertainen.
Lähde: Statista; *Ennuste

379,2

394,1

406,7

500*
+25%

+4,1%

2005

2010

PITKÄMIELINEN PAPERI
Paperin valmistuksessa hienoksi jauhetut
raaka-aineet ensin joko keitetään vedessä tai hierretään, valmistustavasta riippuen. Näin muodostuvaa massaa kutsutaan
hiokkeeksi. Hioke syötetään suureen sihtiin
ja jaetaan tasaisesti. Vesi poistetaan hiokkeesta teräs- ja kumipuristimien avulla. Ennen kuin teräksiset telat puristavat lopullisen paperin, paperimassaan lisätään vielä
erinäisiä täyteaineita kuten kaoliinia, talkkia ja kalsiumkarbonaattia. Ne tekevät paperista sileämmän ja valkoisemman sekä
helpottavat sen painamista. Sen jälkeen
valmiiksi puristettu paperi leikataan eri kokoisiin rainoihin ja toimitetaan painoteollisuuden asiakkaille isoissa rullissa tai joissakin tapauksissa myös paperiarkkeina.
Pelkästään kuljetukseen kirjapainoihin
vaaditaan erityisiä kuljetusratkaisuja. Yhdessä paperiteollisuuden edustajien kanssa
Jungheinrich on kehittänyt tähän erilaisia
erikoislaitteita. Näitä ovat mm. sähkökäyttöinen trukki, joka on varustettu lumiauraa muistuttavalla työntökilvellä paperin
leikkuussa syntyvän leikkuujätteen keräämiseen, tai ihmisenkorkuisten paperirul-

+3,2%

2015

2020

lien kuljetukseen tarkoitetuilla piikeillä tai
kaukalotelineillä varustetut trukit. Ratkaisut
ovat yhtä moninaisia kuin eri paperilajitkin.
Kun paperi on asetettu painokoneeseen,
esim. rullaoffset-painokoneeseen, painon
voi aloittaa. Nykyisin painokoneita ei kuitenkaan tarvitse enää pysäyttää edes painolaattojen vaihtamista ja uuden tuotteen
painon aloittamista varten. Tässä nopeassa
työtahdissa vaaditaan myös täydellisiä kuljetusratkaisuja, joilla huolehditaan koneissa
tarvittavan paperin täydentämisestä. Myös
nämä ratkaisut ovat yhtä yksilöllisiä kuin itse
painotuotteet.
KIRJA − ARVOKAS TIETOARKKU
Valmiiksi painetun kirjan logistiikkaketjun
päässä on kirjakauppa tai verkkokauppa.
Myös siellä Jungheinrich-trukit ovat kysyttyjä apulaisia varastoissa ja hyllyköissä erityisesti silloin, kun painotuotteet on saatava
nopeasti ihmisten ulottuville. Kirjoja odottavat innokkaasti niin keittokirjoista kiinnostuneet kuin jännittävälle sohvamatkalle
muinaiseen Egyptiin osallistuvat. Mieltymykset ovat yksilöllisiä.

04
Silputtu puu ja
keräyspaperi ovat
paperin perusraaka-aineita.
05
Paperi puristetaan
keitetystä
puuhakkeesta.
06
Raakatavara
tarkastetaan
 siantuntevasti.
a
07
Jungheinrich-trukit
pitävät paperirullat
valmiina painoa
varten.
08
Jungheinrichin
tuotevalikoima
sisältää myös
erityisesti painoteollisuuden tarpeisiin kehitettyjä
trukkeja.
09
Paperiarkit
asetellaan käsin
painokoneeseen.
10
Painotuote tulee
koneista täydellisesti leikattuna ja
lajiteltuna.
11
Kiinnostus kirjoja
ja kirjoitustuotteita
kohtaan on edelleen suurta.

T U OTE NAVI G A AT TO RI

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VASTAPAINO
TRUKKI sivulta 66 alkaen
EFG
ERIKOISRAKENNE sivulta 84 alkaen
ENERGIA sivulta 90 alkaen
LITIUMIONI

ASIAKASCASE #5
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TUOTEVALIKOIMA

Koko
sisälogistiikka
yhdellä
silmäyksellä.
r

TRUKIT

Kevyt käsittely
raskaille
kuormille.
NEUVONTA

Yhdessä opti
maaliseen koko
naisratkaisuun.
40  –  41

Ensiluokkainen tekninen
tietotaito yhdistettynä
perusteelliseen tietämykseen toimialan tarpeista ja prosesseista on kokonaisvaltaisen neuvonnan
perusta. Tavoitteemme:
Löytää aina yritykseesi
parhaiten sopivat tuotteet,
järjestelmät ja palvelut.

Haarukkavaunut
42  –  45
Lavansiirtovaunut
46  –  49
Pinontavaunut
50  –  53
Matalakeräilytrukit
54  –  57
Korkeakeräilytrukit
58  –  61
Vetotrukit, vaunut ja materiaalijunat
62  –  65
Sähkökäyttöiset trukit
66  –  69
Diesel- ja kaasutrukit
70  –  73
Työntömastotrukit
74  –  77
Korkeavarastotrukit
78  –  81
Hyllykuljetin
82  –  83
Erikoistrukit
84  –  85

VUOKRAUS JA RAHOITUS

Power on
Demand.
86  –  87

Vuokralaitteet kaikkiin
tarpeisiin. Maailmanlaajuisesti yli 60 000 trukkia
heti käytettävissä.

KÄYTETYT TRUKIT

Uudenveroista
Jungheinrichlaatua.
88  –  89

JUNGSTARS − parhaat
viiden tähden käytetyt
trukkimme.

ENERGIA

Täyttä vauhtia
eteenpäin.
Litium-ioniakut ja takuut
90  –  91
Lyijyakut
92
Akun varaajat
93
Energianhallinta
94
Diesel ja nestekaasu
95

TUOTEVALIKOIMA

39

JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA

Kokenut järjestel
mätoimittaja.
102  –  103

Optimoimme yrityksesi tavaravirrat – ja takaamme huipputehokkaat varastoprosessit.

TURVALLISUUS

AUTOMATISOINTI

DIGITAALISET TUOTTEET

Älykäs verkottaminen.
Varastonhallintajärjestelmät
116  –  117
Langaton tietoliikenne ja
järjestelmäkomponentit
118  –  119

Koko varaston
tilanne hallussa.

Tehokasta liikettä.

96  –  97

Automatisointiprosessi
104  –  105

360°:n suojaus varaston viidelle
riskiryhmälle: ihmiset, tavarat,
varastolaitteet, koneet ja tiedot.

Automaattiset pientavaravarastot
106  –  107

AFTER SALES

Automaattiset lavavarastot
108  –  109

122  –  125

HYLLYJÄRJESTELMÄT

Varaston kantava
voima.
98  –  101

Myös tulevaisuuden tarpeita
silmällä pitäen suunniteltu
varasto ei ainoastaan kanna
kuormia, vaan kestää myös
muutoksia.

Kuljettimet
110  –  111
Automaattitrukit
112  –  113
Keräily ja lavojen kuormaus
114  –  115

Trukkikannan hallinta
120  –  121

Tarmokkaasti
paikalla.
Sisälogistiikan kasvavissa haasteissa voit aina luottaa yhteen
asiaan, joka ei koskaan muutu:
asiakaspalvelumme ja tukemme
vahvaan miehistöön.
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NEUVONTA

Yhdessä
optimaaliseen
kokonaisratkaisuun.
Tuotteiden ja palveluiden pitää sopia t arkasti
vaatimuksiisi. Sen vuoksi yhdistämme
neuvonnassamme erinomaisen teknisen tietotaidon
sekä perusteelliset tiedot toimialoista ja prosesseista.
KOHOKOHDAT
Jokaisella toimialalla, jokaisessa yrityksessä ja jokaisessa varastossa on omat yksilölXXPerusteellinen toimialatietämys ja
kansainvälinen kokemus.
liset erikoisominaisuutensa, joihin harvoin
löytyy yleispäteviä ratkaisuja. Voimme
XXAinutlaatuinen tekninen tietotaito ja
innovaatiovoima.
prosessineuvonnan ohella toimittaa myös
sopivat tuotteet, järjestelmät ja palvelut,
XXYksilöllinen asiakassuuntautuneisuus
siitä riippumatta, onko kyseessä
ja olemme ottaneet tehtäväksemme oppaikallisyritys vai maailmanlaajuisesti
timoida yrityksesi sisälogistiikan prosessit
menestynyt suurkonserni.
niin pitkälle kuin mahdollista yhteistyössä
XXPerusteellinen neuvonta, joka kattaa
kanssasi. Monivuotisesta ja maailmanlaakaiken tavaravirtojen analyysistä,
juisesta kokemuksestamme lukuisilla eri
logistiikkajärjestelmien suunnittelusta
toimialoilla on tässä paljon hyötyä. Pysja toteutuksesta turvallisuus- ja
tymme sisäistämään yrityksesi erityiset
energianeuvontaan saakka.
vaatimukset ja yksilölliset tavoitteet. Työskentelytehon parantaminen uudelle tasolle, tehokkuuden lisääminen, työntekijöiden työn helpottaminen automaation avulla tai varaston turvallisuuden
ja ekologisen kestävyyden parantaminen:
Olemme asiantunteva tuki rinnallasi. Tar”Paras ratkaisu on joamme ainutlaatuisen tuote- ja palveluJa erityisesti omistaudumme
aina yksilöllinen.” valikoiman.
kehittämään yrityksellesi yksilöllisesti parhaan ratkaisun.

NEU VONTA

Ennen kuin suosittelemme tuotetta, palvelua tai
järjestelmäratkaisua,
paneudumme huolellisesti erityisiin vaatimuksiisi.
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HAARUKKAVAUNUT

Haarukkavaunut
aitoa 
Jungheinrichlaatua.

Huoltovapaa
hydrauliikka.

Luotettava ja kuormituskykyinen
suurten kuormien kuljetuksessa
lyhyillä etäisyyksillä ja ahtaissa
tiloissa.

Helppo käsitellä
ergonomisella
hallintalaitteella.

Lavan poikittaiskäsittely
helppoa pyöristettyjen
haarukoiden ansiosta.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Kaikkien käytettävissä helposti ja ilman erityistä koulutusta.

XX

Lyhyen etuosan ansiosta tarkka ja ketterä myös hyvin
ahtaissa tiloissa.

XX

Miellyttävää työskentelyä ergonomisen ohjausaisan ansiosta.

XX

Erityisen vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja
väsyttämättömän työskentelyn.

XX

Lukuisia malleja eri käyttötarkoituksiin.

XX

MALLISARJAT

AM

MALLINIMIKE

22 | 30 | 15l | V05 | G20 | I20 | I20p

22 | 22p

10 | 10e | I15 | I15p | I15e | I15ep

110

KÄYTÄVÄLEVEYS, MM

alkaen 1584

alkaen 1763

alkaen 1630

alkaen 2145

1

AMW

1

AMX

1

HC

NOSTOKORKEUS, MM

120–390

122

710–714

1600   –   3 000

KANTAVUUS, KG

500   –   3 000

2200

1000   –   1 500

1000

1

Nämä mallit ovat osittain saatavina vaa’alla varustettuna (p), Inox-mallina (I) tai sähköhydraulisena (e).

HA ARUKK AVAUN U T

Lyhyt, ketterä ja helppo
käsitellä: luotettavuutensa
moninkerroin
osoittanut AM 22.
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HAARUKKAVAUNUT

AM 30:llä voidaan siirtää
vaivatta myös poikkeuksellisen raskaita kuormia.

Ihanteellinen
esittelylavojen
kuljetukseen:
AM V05.

MALLISARJA AM

22 | 30 | 15l | V05 | G20 | I20 | I20p

Rakennesarjan AM haarukkavaunut ovat
korkealaatuisten materiaaliensa ansiosta
erityisen luotettavia ja kuormituskykyisiä.
Ohjaukseen ei vaadita erityistä
koulutusta.

AM G20 sopii
täydellisesti
ulkokäyttöön.

Korkea kuormitettavuus,
kantavuus jopa 3000 kg.

XX

Äärimmäisen ketterä lyhyen
etuosan ansiosta.

XX

Turvallinen ohjattavuus ergonomisella hallintalaitteella.

XX

Lavoille, joiden sisäänajokorkeus on
matala: AM 15l matalilla haarukoilla.
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HA ARUKK AVAUN U T

HAARUKKAVAUNUT

MALLISARJA AMW
22 | 22p

Nämä lavansiirto- ja pinontavaunut
tuovat vaa'an tavaran viereen luotettavasti kaikkialla, missä tavaraa punnitaan ja kuljetetaan.

Poikkeuksellisen suuri
tuottavuus tarkalla punnituslaitteella, jonka punnituskapasiteetti on 2200 kg
ja jota voi käyttää tavaran
punnitsemiseen suoraan
käsittelypaikassa.

MALLISARJA HC
110

Käsikäyttöinen pinoamisvaunu sähköisellä nostolla satunnaisiin pinoamistehtäviin sekä hyötyajoneuvojen lastaamiseen ja purkamiseen. Edullinen
vaihtoehto verrattuna ajomoottorilla
varustettuihin laitteisiin.

XX

Tinkimättömän tehokas sähkökäyttöinen nostomoottori
jopa 3 metrin nostokorkeuksia varten.

XX

MALLISARJA AMX

10 | 10e | I15 | I15p | I15e | I15ep

Saksinostovaunut ovat tarvittaessa
saatavana myös korroosiosuojattuna
Inox-mallina. Tavaroiden kuljetukseen alueilla, joilla vaaditaan ehdotonta hygieniaa, kuten elintarvike- ja
lääketeollisuudessa.

Mahdollisuus erityisen
joustavaan käyttöön nostotasona tai työpenkkinä.

XX

Korroosiosuojauksen
ansiosta erinomainen
kestävyys myös kosteissa
ympäristöissä.

XX

Yksinkertainen ja nopea
varaus pistorasiasta säästää
aikaa.

XX
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SÄHKÖKÄYTTÖISET LAVANSIIRTOVAUNUT

Sähkökäyttöiset
lavansiirtovaunut.
Väsymättömät
apulaiset
kuljetuksiin.
Helppokäyttöinen, äärimmäisen
ketterä ja tehokas lyhyillä,
keskipitkillä ja pitkillä matkoilla.

Helppo ja turvallinen
hallittavuus:
talutuskäyttöön
tarkoitettujen trukkien
turvaohjausaisa.

Keskipitkien matkojen
sähkökäyttöisissä
lavansiirtovaunuissa
on ajotaso.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Vaivatonta työskentelyä sähkömoottorin ja esimerkillisen
käyttäjäystävällisyyden ansiosta.

XX

Välivaraus kaikista
pistorasioista integroidulla varaajalla.

Jopa 25 % enemmän tehoa sähäkän vaihtovirtateknologian
ansiosta.

XX

Ketterä myös ahtaissa tiloissa.

XX

Vankka rakenne väsymättömään käyttöön.

XX

Viisi trukkityyppiä, mm. M-sarjan perusmallit, kompakti
EJE 1 sekä ESE 5.

XX

LYHYT MATKA

KESKIPITKÄ MATKA

PITKÄ MATKA

MALLISARJAT

EJE M

EJE 1

EJE 2

EJE C20

ERE 1-2

ESE 1-5

MALLINIMIKE

M13 | M15

112i | 114i | 114 | 116
| 118 | 120

222 | 225 | 230 | 235
| 220r | 225r

C20

120 | 125 | 225 | 230

120 | 220 | 320
| 420 | 430 | 533

KÄYTÄVÄLEVEYS, MM

alkaen 1493

alkaen 1762

alkaen 1977

alkaen 2322

alkaen 1919

alkaen 2197

NOSTOKORKEUS, MM

120

122

122

540

122

115  –  1 25

KANTAVUUS, KG

1300  –  1 500

1200   –   2 000

2000   –   3500

2000

2000   –   3 000

2000   –   3300

AJONOPEUS, KM/H

5

5  –  6

6

6

6  –  14

12,5  –  2 0

SÄHKÖK ÄY T TÖ IS E T L AVANS IIRTOVAUN U T

Yksilöllisesti mukautettavissa: kevyestä
raskaaseen käyttöön.

ERE 120 -trukkeihin
on saatavana neljä
erilaista ajotasomallia
parasta mahdollista
ergonomiaa
varten.

Kaikin puolin tehokas
voimansiirto tuottavuuden maksimointiin.

48

SÄHKÖKÄYTTÖISET LAVANSIIRTOVAUNUT

LYHYT MATKA
Ketterä ja helppo
ohjata: EJE 120.

EJE-MALLISARJA M
M13 | M15

Aina trukkeja ei koetella
vaativissa olosuhteissa
yhdessä tai useammassa
peräkkäisessä vuorossa.
Perusmallimme sopivat
erinomaisesti kevyempään
tai satunnaiseen käyttöön.

Satunnaiseen
käyttöön.

XX

Lyhyen etuosan ansiosta äärimmäisen
ketterä.

XX

Integroidun varaajan ansiosta helppo
ja nopea varaus.

XX

EJE-MALLISARJA 1

EJE-MALLISARJA 2

Tavaran kuljetukseen
lyhyillä etäisyyksillä sekä
erityisesti ahtaissa varasto- ja myymälätiloissa.

Modernin vaihtovirtatekniikan ja esimerkillisen
käyttäjäystävällisyyden
ansiosta myös raskaiden
kuormien käsittely sujuu
vaivattomasti ja
tehokkaasti.

112i | 114i | 114
| 116 | 118 | 120

Äärimmäisen
ketterä markkinoiden lyhyimmän
etuosan ansiosta.

XX

Jopa 25 % pienempi energiankulutus kilpailijoihin verrattuna.

XX

220 | 225 | 230 | 235
| 220r | 225r

Erittäin kestävä
trukki raskaiden
kuormien
käsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

XX

EJE-MALLISARJA C
C20

Täydellinen myymäläkäytössä selkää säästävään
keräilyyn ja pinoamiseen
tarkoitetun lisämastonoston ansiosta.

Ergonominen
keräilynosto.

XX

KESKIPITKÄ MATKA

ERE-trukeissamme on
lukuisia energiatehokkaaseen käyttöön
sopivia
lisävarusteita.

PITKÄ MATKA

ERE-MALLISARJA 1–2
120 | 125 | 225 | 230

Nämä taittuvalla tai kiinteällä ajotasolla varustetut trukit sopivat täydellisesti
kuorma-auton lastaamiseen ja purkamiseen, korkeiden kuormien kuljetukseen ja erilaisten tavaroiden keräilyyn.

Vankka rakenne vaativimpiinkin käyttöolosuhteisiin.

XX

Markkinoiden nopein trukki
14 km/h nopeudella.

XX

ESE-MALLISARJA 1–5
120 | 220 | 320 | 420 | 430 | 533

Näissä sähkökäyttöisissä sivuttain istuen
ajettavissa lavansiirtovaunuissa kuljettaja istuu
poikittain ajosuuntaan nähden. Näkyvyys on
ihanteellinen ja työskentely on rentoutuneempaa.

Korkea nopeus ja kiihtyvyys
takaavat tehokkaat kuljetukset
pitkillä matkoilla.

Jopa 23 % pienempi
energiankulutus kilpailijoihin
verrattuna.

XX

Paras ergonomia säädettävän ja jousitetun ajotason
ansiosta.

XX

XX

XX

Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta näkyvyys on ihanteellinen.
Sähkötoiminen ohjaus, joka
mahdollistaa raskaiden kuormien kääntämisen vähäisin
ohjauspyörän liikkein.

XX
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SÄHKÖKÄYTTÖISET PINONTAVAUNUT

Varaston todelliset
tehopakkaukset:
Sähkökäyttöiset
pinontavaunut.

Helppo ja turvallinen
hallittavuus:
talutuskäyttöön
tarkoitettujen trukkien
turvaohjausaisa.

Täydellisiä varastointiin ja 
varastosta ottoon sekä
satunnaiseen keräilyyn lyhyillä,
keskipitkillä ja pitkillä matkoilla.

Paljon liikkumistilaa
myös käyttäjälle:
ERC 216z-mallin ajotaso.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Erinomainen ajo- ja työskentelyteho sähäkän
vaihtovirtatekniikan ansiosta.

XX

Pidemmät käyttöajat sivulta nopeasti vaihdettavan akun tai
integroidun varaajan (lisävaruste) ansiosta.

XX

Vaivaton välivaraus
integroidulla
varaajalla.

Erityisen vankka rakenne väsymättömään käyttöön.

XX

10 trukkityyppiä, mm. M-sarjan mallit, kompakti EJC-malli
sekä jopa 2 tonnin kuormia kestävä ESD-malli.

XX

Lukuisten lisävarusteiden ansiosta yksilölliset
mukautusmahdollisuudet eri käyttötarkoituksia varten.

XX

LYHYT MATKA
MALLISARJAT

EJC M

MALLINIMIKE

M 10E
| M 10bE |
M 10
| M 13 ZT

1

EMC

1

110 | B 10

EJC 1–2

1

110 | 112 | 112z
| 212 | 212z | 214 | 214z |
216 | 216z | 220 | 220z
| B12 | B14 | B16 | B20

KESKIPITKÄ MATKA

EMD 1

EJD 1–2

EJG 1–2

ERC 2

115i | 118

118 | 220

106 | 108
| 110 | 112 |
212 | 214
| 216

212 | 212z | 212b
| 214 | 214z | 214b |
216 | 216z | 216b
| 220 | 220z | 220b

1

PITKÄ MATKA

ERD 1–2

ESC 2–3

ESD 1–2

120 | 220

214 | 214z
| 216 | 216z |
316 | 316z

120 | 220

NOSTOKORKEUS, MM

1540  –  3300

1540

2800  –  6000

600  –  1520

1660

2500  –  2800

2800  –  2900

1660

2800  –  2900

1660

KANTAVUUS, KG

1000  –  1300

1000

1000  –  2000

1500  –  1800

1800  –  2000

600  –  1600

1200  –  2000

2000

1400  –  1600

2000

AJONOPEUS, KM/H

5

5

5,5  –  6

6

6

5,2  –  6

8  –  9

9  –  14

9,1

9,1  –  12

NOSTONOPEUS, M/S

0,22

0,16

0,15  –  0,25

0,3

0,25  –  0,3

0,2  –  0,25

0,18  –  0,25

0,32

0,23  –  0,24

0,22  –  0,39

1

Nämä mallit ovat saatavina osittain kaksivaiheisella mastolla (ZT), monomastolla (E), perusnostolla (z) tai levitetyllä rungolla (B) varustettuina.

SÄHKÖK ÄY T TÖ IS E T PIN ONTAVAUN U T

Entistäkin turvallisempi
kolmelle sivulle asennetun suojuksen ja
kiinteän ajotason
ansiosta.

Poikkeuksellisen kompakti ja erittäin ketterä
täysin integroidun
litiumioniakun
ansiosta.

Litiumioniteknologia takaa optimaalisen energiatehokkuuden ja erittäin
pitkät käyttöajat.
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SÄHKÖKÄYTTÖISET PINONTAVAUNUT

LYHYT MATKA

EMD-MALLISARJA 1
115i | 118

Luokkansa lyhin yleistrukki
koko maailmassa: EMD 115i
integroidulla litiumioniakulla.

Erityisen joustava
käyttö integroidun
perusnoston ansiosta.

XX

EJC-MALLISARJA M

M10E | M10bE | M10 | M13 ZT

Nopea ja helppo
varaus integroidulla
varaajalla.

XX

Perusmallit kevyisiin ja
satunnaisiin trukkikuljetuksiin.

Satunnaiseen, lyhytaikaiseen käyttöön.

XX

Maksimaalinen ketteryys myös ahtaissa
tiloissa.

XX

Nopea ja helppo
varaus integroidulla
varaajalla.

XX

EJD-MALLISARJA 1–2
118 | 220

EJC-MALLISARJA 1–2

110 | 112 | 112z
| 212 | 212z | 214 | 214z | 216 | 216z | 220 | 220z |
B12 | B14 | B16 | B20

Täydet tehot myös kokemattomille käyttäjille.
Lukuisia lisävarusteita kaikkiin
käyttötarkoituksiin ja varastotyyppeihin.

Vaivatonta ja tehokasta työskentelyä sähkömoottorin ja esimerkillisen
käyttäjäystävällisyyden ansiosta.

XX

EMC-MALLISARJA 1
110 | B 10

Kevyisiin trukkikuljetuksiin:
Suorituskykyinen, käyttäjäystävällinen ja turvallinen trukki.

Aina kestävä ja luotettava vaativimmissakin olosuhteissa.

XX

Näissä yleistrukeissa yhdistyvät lavansiirtovaunujen ja
pinontavaunujen ominaisuudet.

Parempi tuottavuus,
koska kaksikerrostrukkina sillä voi
ottaa samanaikaisesti kaksi lavaa.

XX

EJG-MALLISARJA 1–2
106 | 108 | 110 | 112
| 212 | 214 | 216

Mahdollisuus erityisen joustavaan käyttöön työpöytänä.

Esteet ylittyvät vaivatta vastapainorakenteisen haarukan ansiosta.

Nopea ja helppo
varaus integroidulla
varaajalla.

XX

XX

XX

Suuret kuormapyörät takaavat erinomaisen vakauden
myös epätasaisilla
alustoilla.
Lyhyt trukki on poikkeuksellisen ketterä.

XX

SÄHKÖKÄYTTÖISET PINONTAVAUNUT

PITKÄ MATKA
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ESC-MALLISARJA 2–3

214 | 214z | 216 | 216z | 316 | 316z

Sähkökäyttöinen sivuttain istuen
ajettava trukki takaa maksimiajo- ja
kiihdytystehon pidemmillä siirtymätaipaleilla. Hyvin kapea ja erinomaisesti
kapeisiin käytäviin mahtuva ESC paljastaa v ahvuutensa työskenneltäessä
ahtaissa varaston osissa ja perinteisissä
lavahyllyvarastoissa.

ERC-MALLISARJA 2

212 | 212z | 212b | 214 | 214z | 214b
| 216 | 216z | 216b | 220 | 220z | 220b

Taittuvalla tai kiinteällä ajotasolla
varustetussa sähkökäyttöisessä
pinontavaunussa yhdistyvät ohjausaisatrukin ketteryys sekä ajettavan
trukin mukavuus ja nopeus.

Maksimaalisen turvallinen
nelipyöräkonseptin, jousitetun ajotason sekä senhetkisen kuorman painon
jatkuvan valvonnan ja ylikuormavaroituksen ansiosta.

Maksimaalinen ketteryys
kompaktin mitoituksen
ansiosta.

XX

XX

Tehokas vaihtovirtatekniikka
takaa sähäkän kiihtyvyyden
ja suuret nopeudet pitäen
samalla kulutuksen aisoissa.

XX

Erinomaiset ajo- ja
kiihtyvyysominaisuudet
tarjoava, tehokas
vaihtovirta-ajomoottori.

XX

ERD-MALLISARJA 1–2
120 | 220

Näissä yleistrukeissa yhdistyvät
lavansiirtovaunujen ja pinontavaunujen ominaisuudet. Monipuoliset trukit soveltuvat yhtä
lailla niin kuorma-autojen
kuormaamiseen ja purkamiseen kuin tavarakuljetukseen
tai pinoamiseen tai pinon
purkamiseen.

Parempi tuottavuus,
koska kaksikerrostrukkina sillä voi ottaa
samanaikaisesti kaksi
eurolavaa.

XX

ESD-MALLISARJA 1–2
120 | 220

Monipuolinen, sähkökäyttöinen
sivuttain seisten tai istuen ajettava
trukki, ihanteellinen kuorma-autojen
kaksikerroskuormaukseen.

Optimaalinen näkyvyys sivuttaisessa istuma-asennossa.

XX

Parempi tuottavuus, koska
kaksikerrostrukkina sillä voi
ottaa samanaikaisesti kaksi
eurolavaa.

XX
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Matalakeräilytrukit
maksimaaliseen
keräilytehoon.
Ihmisen ja koneen täydellinen
yhteispeli: Älykkäiden kuljettajaa
avustavien järjestelmien ja
hallintakonseptien ansiosta keräily
on nopeampaa ja tarkempaa kuin
koskaan aiemmin.

Täydellinen ohjaamo
monipuolisine säilytysmahdollisuuksineen.

ECE:n osittain
automatisoitu ohjaus
easyPILOTilla.

Korkeussäädettävä
jetPILOT-
monitoimiohjauspyörä
henkilöautoista
tuttuun
ajotapaan.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Nopea ja turvallinen keräily ensimmäisestä hyllytasosta
enintään 5,3 metrin keräilykorkeuteen.

XX

Vankka rakenne vaativiinkin käyttöolosuhteisiin.

XX

Erilaiset varustepaketit parantavat suorituskykyä entisestään.

XX

Jopa 30 % tehokkaampi keräily tunnissa etäjärjestelmillä
easyPILOT Follow ja Control.

XX

Jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti yhteensopiva trukki.

XX

MALLISARJAT

ECE 2

ECE 3

ECE 3

ECD 3

MALLINIMIKE

220 | 225

310

320

320

EKM 202
202

NOSTOKORKEUS, MM

125

750

750

700

3000

KANTAVUUS, KG

2000   –   2 500

1000

2000

2000

215

AJONOPEUS, KM/H

9,5  –  1 2,5

11,5  –  1 2,5

9,5  –  1 2,5

9,5  –  1 2,5

8

HAARUKANPITUUS, MM

1150  –  2400

1150

2400

2450

–

M ATAL AKER ÄILY TRUKIT

Näin helppoa on keräily
easyPILOTin avulla: ECE 225 siirtyy
automaattisesti seuraavaan keräilypaikkaan ilman, että käyttäjän
pitää nousta trukkiin tai ajaa sitä.
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ECE-MALLISARJA 3

ECE-MALLISARJA 3

ECE 310:n ergonomisella nostolla voi nostaa jopa 1000 kg:n
kuorman ergonomiseen ja selkäystävälliseen työskentelykorkeuteen.

Saksinostolla varustettu matalakeräilytrukki keräilyyn selkäystävällisessä
korkeudessa. Haarukan pituus mahdollistaa kahden lavan ottamisen samanaikaisesti. Siten jopa 2000 kg:n kuormat
voidaan nostaa ergonomiseen ja selkäystävälliseen keräilykorkeuteen.

310

Lisävarusteena hydraulisesti nouseva ajotaso
turvalliseen keräilyyn
toisella hyllytasolla.

XX

ECE-MALLISARJA 2
220 | 225

Vankka matalakeräilytrukki erinomaisella ajomukavuudella. Ihanteellinen
enintään 2500 kg:n kuormille.

Keräilytrukkiemme klassikko.
Trukki tunnetaan optimaa
lisesta keräilytehosta ja
samalla tasapainoisesta
energiataseesta.

XX

320

Paras mahdollinen työskentelyteho suuren kiihtyvyyden
ja ajonopeuden ansiosta.

XX

Markkinoiden parhaat
energiankulutusarvot.

XX

MATALAKERÄILYTRUKIT
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EKM 202 korvaa perinteiset
tikkaat kolmanteen
hyllytasoon saakka.

EKM-MALLISARJA 2
202

Kompakti pientavaran keräilytrukki ulottuu enintään
5,30 metrin keräilykorkeuteen. Sitä käytetään pienien
tavaramäärien keräilyyn, joten lavaa ei tarvita.
EKM 202 sopii täydellisesti myös hintakylttien ripustamiseen tai pieniin huoltotöihin kuten kattolamppujen vaihtamiseen.

Automaattisesti sulkeutuvat ovet takaavat turvallisuuden.

ECD-MALLISARJA 3

XX

Kaksi kertaa tavallista pidemmillä haarukoillaan trukki pystyy kuljettamaan esinostolla
aiemmin keräillyn lavan samalla kun toinen
lava kerätään ergonomisesti mastonostolla.

XX

320

Suurempi työskentelyteho, koska
kerralla kerätään kaksinkertainen
määrä tavaroita ja edestakaisen
ajamisen tarve lähettämöön on
pienempi.

XX

Pienen kokonsa ansiosta mainio
tavaran siirtelyyn myymälöiden ahtailla
käytävillä ja läpiajoon matalista ovista.
Lisävarusteena tilava sähkökäyttöinen
säilytystaso.

XX
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Korkeakeräilytrukit
takaavat mitä
tehokkaimman
keräilyn.

Jungheinrich-logistiikkarajapinta huolehtii
yhteydestä varastonhallintajärjestelmään.

Ihmisen ja koneen optimaalinen
yhteispeli: Älykkäät kuljettajaa avustavat
järjestelmät ja digitaalinen verkottaminen
varmistavat maksimaalisen tehokkaan
keräilyn korkeavarastossasi.

Energiaa säästävä
vaihtovirtatekniikka
takaa pitkät käyttöajat.

EKS-trukkien modernissa ohjausyksikössä
ergonomia on hiottu
huippuunsa.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Nopea ja turvallinen keräily jopa yli 14 metrin keräilykorkeudessa.

XX

Lukuisat ohjaus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät,
turvallisuustoiminnot sekä erilaiset varustepaketit lisäävät
keräilytehokkuutta entisestään.

XX

Osittain automatisoitu kohteeseen ajo warehouseNAVIGATIONjärjestelmällä lisää varaston työskentelytehoa jopa 25 %.

XX

Jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti yhteensopiva trukki.

XX

MALLISARJAT

EKS 1

EKS 2

EKS 4

MALLINIMIKE

110

210

412s

KÄYTÄVÄLEVEYS, MM

3039  –  3245

alkaen 1200

alkaen 1200

KERÄILYKORKEUS, MM

2800  –  4 600

7845

14 325

KANTAVUUS, KG

1000

1000

1200

AJONOPEUS, KM/H

9  –  1 3

9

12

NOSTONOPEUS, M/S

0,15  –  0,31

0,29  –  0,31

0,4  –  0,5

KORKE AKER ÄILY TRUKIT

EKS 412s:n maksimaalinen keräilyteho jopa
14 metrin korkeudessa
panee vertailuperusteet kerralla
uusiksi.

Integroidun
warehouseNAVIGATIONjärjestelmän ansiosta
EKS 412s ajaa kohteeseen
lyhintä ja nopeinta reittiä.

Erinomainen ajo- ja nostokiihtyvyys takaa erittäin
tuotteliaan työskentelyn.
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EKS-MALLISARJA 2
210

EKS-MALLISARJA 1
110

Trukin ajonopeus on jopa 13 km/h, ja
sen ajotaso ulottuu jopa 3 metriin. Näin
ollen se soveltuu etenkin vapaaseen
ajoon kolmanteen hyllytasoon saakka.

Äärimmäisen joustava enintään 4600 mm:n keräilykorkeuden ansiosta.

XX

Erityisen vankka iskunkestävän ajokoneikon kuomun
ansiosta.

XX

Mallisarjan 2 keräilytrukkien kapea
runko soveltuu etenkin vapaaseen
ajoon leveässä käytävässä.

Äärimmäisen joustava
enintään 7845 mm:n
keräilykorkeuden ansiosta.

XX

Sopii mitä parhaiten keräilyyn leveässä käytävässä.

XX

Mallisarjan 2 runko on
kapea, vain 900 mm,
minkä ansiosta se on
erittäin ketterä.
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Täydet tehot kapeassa
käytävässä monivuorokäytössä EKS 412s-trukilla.

EKS-MALLISARJA 4
412s

Mallisarjan 4 trukit tunnetaan maksimaalisesta keräilytehosta kapeassa käytävässä jopa 14 metrin korkeuteen saakka. Tarkasti, nopeasti ja lyhintä mahdollista reittiä.

Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät ja henkilöturvajärjestelmät lisäävät
turvallisuutta.

XX

Optimoitu hallintakonsepti ja
ergonominen muotoilu.

XX

Nopeammat nosto- ja laskuliikkeet
lisäävät tuntikohtaista keräilymäärää.

XX
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 ähkökäyttöiset
S
vetotrukit
ja vaunut
tehokkaaseen
kuljetukseen.

Vaihtovirtateknologian
ansiosta sähkökäyttöiset
vetotrukit ovat
päästöttömiä, hiljaisia
dja tehokkaita.

Sähkökäyttöisen vetotrukin ja vaunujen
muodostama materiaalijuna on
huipputehokas linkki logistiikassa ja
tuotannon materiaalihuollossa.

Ergonomisesti huolellisesti suunniteltu ja
työtehoa edistävä
mukavuusohjaamo.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Vetotrukit monenlaisten tavaroiden tehokkaaseen
ja samanaikaiseen kuljetukseen.

XX

Materiaalijunien käyttö säästää energiaa jopa 70 % trukkeihin
verrattuna.

EZS 7280-trukissa
autoista tuttu
poljinjärjestys.

XX

Sähkökäyttöisten vetotrukkien vetokyky on korkea, jopa
28 tonnia.

XX

Lukuisat vetokyky- ja vaunuvaihtoehdot takaavat jokaiseen
käyttötarkoitukseen täydellisen vetotrukin.

XX

Asiantunteva ja yksilöllinen järjestelmäneuvonta –
reittien suunnittelusta ohjausjärjestelmään liittämiseen saakka.

XX

AISAOHJATUT VETOTRUKIT

SEISTEN AJETTAVAT VETOTRUKIT

ISTUEN AJETTAVAT VETOTRUKIT

AJOLIPPAVAUNUT

VAUNUT

MALLISARJAT

EZS

EZS

EZS

EZS

EZS

EZS

EZW

GTE

GTP

MALLINIMIKE

010

130

C40

350

570 | 580 | 590
| 5100

7280

515

106
| 212 | 312

110
| 210 | 216

VETOKYKY / KANTAVUUS, KG

1000

3000

4000

5000

7000   –   10 000

28 000

1500

AJONOPEUS, KM/H

5,4  –  6

9  –  10,5

8  –  1 2,5

8  –  1 2,5

7  –  1 8

12  –  2 5

18

1

Tämä arvo koskee kantavuutta.

1

600  –  1 200
–

1

1000  –  1600
–

1

Pienen kokonsa ja nopean
ohjausvasteen ansiosta turvallinen myös ahtaissa paikoissa.

SÄHKÖK ÄY T TÖ IS E T V E TOTRUKIT JA VAUN U T

Erinomainen raskaiden
kuormien kuljetukseen
lentokentillä: EZS 7280.
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EZS-MALLISARJA 1
130

Trukin leveys on vain 600 mm,
joten se on ihanteellinen erityisen kapeissa ja ahtaissa tiloissa.
Kytkemällä useita vaunuja peräkkäin voidaan kuorma-alustoja
muunnella tarpeen mukaan
joustavasti ja taloudellisesti.

Äärimmäisen joustava pienen kääntösäteen
ansiosta.

XX

EZS-MALLISARJA 0
010

Monipuolinen minivetotrukki sopii
mitä parhaiten pienten kuormien
kuljetukseen lyhyillä reiteillä ja
ahtaissa tiloissa jopa tonnin vetokuormilla.

Ergonominen ja turvallinen ohjausaisan pää.

XX

Mahdollisuus kääntää
trukki paikallaan takaa
erityisen joustavat käyttömahdollisuudet.

XX

Akun helppo ja nopea
varaaminen kaikista pistorasioista integroidulla
varaajalla.

XX

Tinkimättömän tehokas
sähäkän kiihtyvyyden ja
korkean loppunopeuden
ansiosta.

XX

EZS-MALLISARJA C
C40

Monipuolinen vetotrukki 4 tonnin vetokyvyllään takaa Super
Elastic -pyörillään optimaalisen
pidon myös hyvin sileillä teollisuuslattioilla sekä epätasaisilla
alustoilla ulkoalueilla.

Korotettu maavara
miellyttävään ajoon
epätasaisilla alustoilla.

XX

EZS-MALLISARJA 3
350

Huipputehokas sähkökäyttöinen
vetotrukki EZS 350 vakuuttaa
vaativiinkin käyttöolosuhteisiin
sopivalla vankalla rakenteellaan
ja jopa 5 tonnin vetokuormilla.

Parasta turvallisuutta kaarreajossa
ohjauskulmakohtaisen,
kuljettajaa avustavan curveCONTROL-
järjestelmän ansiosta.

XX

Erinomaiset käsittelyominaisuudet ja paras
ergonomia.

XX

Tinkimättömän tehokas
sähäkän kiihtyvyyden
ja korkean loppunopeuden ansiosta.

XX
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EZS-MALLISARJA 7
7280

Poikkeuksellisella 28 tonnin
vetokyvyllään EZS 7280 vakuuttaa raskaiden kuormien
kuljetuksessa pitkillä matkoilla ja erityisesti ramppiajossa.

Automaattinen
pysäköintijarru ja
mäkilähtöavustin
huolehtivat turvallisesta ajosta.

XX

Pienen kääntösäteen ansiosta erittäin joustava myös
ahtaissa tiloissa.

GTE

106 | 212 | 312

Kompakteja E-runkovaunuja voi liittää
vapaasti toisiinsa niin, että kuormaaminen ja
purkaminen onnistuu molemmilta puolilta.

XX

Ergonominen
ohjaamo.

XX

EZS-MALLISARJA 5
570 | 580 | 590 | 5100

Super Elastic -renkaidensa
ansiosta trukit soveltuvat
käyttöön sisä- ja ulkoalueilla, ja niillä vedetään raskaita, jopa 10 tonnin vaunuja.

Huipputehokas
voimakkaan vaihtovirtamoottorin
ansiosta.

XX

Jousitettu alusta
takaa hyvän
ajomukavuuden.

XX

Tarkan raideohjauksen ansiosta
myös pitkät materiaalijunat ovat
äärimmäisen turvallisia.

XX

EZW-MALLISARJA 5
515

Kompakti ja ketterä sähkökäyttöinen kuljetuslavatrukki EZW 515
kuljettaa kuormatasollaan jopa
1,5 tonnin kuormia. Se sopii siten
lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin
niin ulkona kuin sisälläkin.

Huippuunsa hiottu ergonomia ja
työskentelyteho.

XX

Huipputehokas vaihtovirtamoottorin tuottaman
sähäkän kiihtyvyyden ja
korkean loppunopeuden
ansiosta.

XX

Jousitettu alusta takaa
hyvän ajomukavuuden.

XX

Ilman hyttiä tai hytin
kanssa.

XX

GTP

110 | 210 | 216

Moduulirakenteiset vaunut suuriin ja raskaisiin kuormiin, jotka voidaan kuormata
molemmilta puolilta.

Parasta turvallisuutta tarkan
raideohjauksen ansiosta.

XX
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Sähkökäyttöiset
trukkimme EFG.
Energiaa suuriin
vaatimuksiin.

Ehdottoman ergonominen ja tuottavuutta
parantava ohjaamo.

Sähkökäyttöisissä vastapaino
trukeissa yhdistyvät s uorituskyky
ja teho hyvin vakuuttavalla tavalla.

Huoltovapaa, mutta samalla äärimmäisen suorituskykyinen: EFG-mallin litiumioniteknologia.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Tehokas litiumioniteknologia tai lyijyakku 2Shifts1Charge-takuulla.

XX

PureEnergy: optimoitu hyötysuhde alkuperäisten Jungheinrich-osien
täydellisen yhteensopivuuden ansiosta.

XX

Kolme eri hallintalaitetta valittavissa yksilölliseen ohjaamoon.

Erinomainen dynamiikka ajo- ja nostomoottorien vaihtovirtatekniikan
ansiosta.

XX

Regeneroiva jarru ottaa energiaa talteen.

XX

Erittäin keveä ohjaus älykkäiden hallintakonseptien ansiosta.

XX

Jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti yhteensopiva trukki.

XX

MALLISARJAT

EFG 1

EFG 2

EFG 3

EFG 4

EFG 5

EFG 6

MALLINIMIKE

110 | 110k | 113 | 115

213 | 215 | 216 | 216k
| 218 | 218k | 220

316 | 316k
| 318 | 318k | 320

425 | 425k
| 430 | 430k | S30

535k | 540 | 540k
| 545 | 545k |
550 | S40 | S50

660 | 660k | 670 | 670k | 680
| 680k | 690 | 690k | S70 | S70k
| S80 | S80k | S90 | S90k

TYYPPI

3-PYÖR.

3-PYÖR.

4-PYÖR.

4-PYÖR.

4-PYÖR.

4-PYÖR.

NOSTOKORKEUS, MM

2300  –  6 500

3000   –   6 500

3000   –   6 500

2900  –  7500

2846  –  7 320

2710  –  7580

KANTAVUUS, KG

1000   –   1 500

1300   –   2 000

1600   –   2 000

2500   –   3 000

3500   –   5 000

6000   –   9 000

AJONOPEUS, KM/H

12,5

16

17

20

17–18

17

KOKONAISPITUUS, MM

2773  –  2 935

2924  –  3145

1
2

1

1

3140  –  3248

Nämä mallit ovat osittain saatavissa pienemmällä akselivälillä ja kääntösäteellä (k).
Nämä mallit ovat osittain saatavissa suuremmalla kantavuudella ja raideleveydellä (S).

1

3446  –  3617

1

2

3805  –  4102

1

2

4654  –  5 542

360°:n näkyvyys ja
parempi turvallisuus
addedVIEW-lisävarusteen ansiosta.

Monenlaisia
varustepaketteja
vaativiin ulkoolosuhteisiin.

SÄHKÖK ÄY T TÖ IS E T VA S TAPAIN OTRUKIT

Kantavuus jopa
9 tonnia.

Heavy Duty
-hydraulilohko
raskaimmillekin
lisälaitteille.
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EFG-MALLISARJA 3
316 | 316k | 318 | 318k | 320

EFG-MALLISARJA 1

EFG-MALLISARJA 2

Kompaktin kokonsa ansiosta
EFG-mallisarjan trukit ovat
erittäin ketteriä ja samalla
poikkeuksellisen suorituskykyisiä. Ne kuljettavat jopa
1500 kg:n kuormia ja ulottuvat
6,5 metrin nostokorkeuteen.

Erinomaisesti ahtaisiin varastotiloihin
sopivat mallisarjan 2 trukit kuljettavat
2000 kg:n kuormia ja ulottuvat 6,5 metrin nostokorkeuteen. Lukuisten varusteja turvallisuuspakettien avulla nämä trukit voidaan vaivatta räätälöidä
yksilöllisiin tarpeisiisi.

110 | 110k | 113 | 115

213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 218k | 220

Ultrakompakti kolmipyöräinen trukki

XX

180°:n käännökset
paikallaan mahdollisia.

XX

990 mm:n leveydellään erittäin ketterä.

XX

XX

XX

XX

Äärimmäisen ketterä
kolmipyöräinen trukki.
180°:n käännökset paikallaan
mahdollisia.
Erittäin joustava kaikessa
käytössä.

Tämän EFG-mallisarjan trukeissa on
korkealle nivelöity taka-akseli, joka
kompensoi suuretkin ajoalustan epätasaisuudet ja jakaa kuorman turvallisesti kaikille neljälle pyörälle. Jopa
2000 kg:n kuormilla ja 6,5 metrin
nostokorkeudessa.

Ketterä, samalla erittäin
vakaa ja turvallinen ajaa.

XX

Maksimaalinen vakaus
korkealle nivelöidyn
taka-akselin ansiosta.

XX
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SÄHKÖKÄYTTÖISET VASTAPAINOTRUKIT

EFG-MALLISARJA 5
535k | 540 | 540k | 545 | 545k
| 550 | S40 | S50

Nelipyöräiset trukit hoitavat
moitteettomasti raskaatkin tehtävät sisä- ja ulkokäytössä sekä
hankalien lisälaitteiden käsittelyn.
Niiden kantavuus on enintään
5000 kg ja nostokorkeus
7,5 metriä.

EFG-MALLISARJA 4
425 | 425k | 430 | 430k | S30

Mallisarjan 4 sähkökäyttöiset nelipyöräiset trukit hoitavat monipuoliset tehtävät
sisä- ja ulkokäytössä. 3000 kg:n kantavuudella ja 7,5 metrin nostokorkeudella
ne sopivat erityisesti lisälaitteiden käyttöön.

Paras työskentelyteho, samalla 10 % pienempi energiankulutus kuin kilpailijoiden
malleissa.

Optimaalinen energiatehokkuus jopa kaikkein
vaativimmassa käytössä.

XX

S-sarja raskaille kuormille lisälaitteiden kanssa.

XX

EFG-MALLISARJA 6
660 | 660k | 670 | 670k
| 680 | 680k | 690 | 690k |
S70 | S70k | S80 | S80k
| S90 | S90k

Mallisarja 6 vakuuttaa maksimaalisella teholla ja enintään 9 tonnin
kantavuudella sekä lukuisilla
trukkimalleilla, joista löytyy sopiva
laite jokaiseen käyttötarkoitukseen.

XX

Enimmäisnopeus 20 km/h.

XX

S-sarja raskaille kuormille
lisälaitteiden kanssa.

XX

Monenlaisten varustepakettien ansiosta täydellinen vaativaan ulkokäyttöön.

XX

Tilava ja mukava
ohjaamo.

XX

Parasta turvallisuutta optimaalisen näkyvyyden
ja älykkäiden kuljettajaa
avustavien järjestelmien
ansiosta.

XX
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DIESEL- JA KAASUTRUKIT

Diesel- ja
kaasutrukit
vaativaan
ulkokäyttöön.
Kestävät tehopakkaukset
ovat äärimmäisen luotettavia
ja takaavat erinomaisen
työskentelytehon.

Suuri jäännöskapasiteetti mahdollistaa vaativatkin lisälaitteet.

Trukin huipputehokas
jäähdytysjärjestelmä
mahdollistaa trukin käytön täydellä teholla myös
kuumissa olosuhteissa.

Paras työskentelyteho
voimakkailla ja kestävillä moottoreilla.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Vähäkulutuksinen moottoriteknologia ja alhaiset päästöarvot.

XX

Suuri vääntö jo pienillä kierroksilla.

XX

Valinnaisesti äärimmäisen tehokas hydrostaattinen ajovoimansiirto
tai hydrodynaaminen ajovoimansiirto.

XX

Kolme trukkiluokkaa enintään 5 tonnin kuormille ja 7,5 metrin
nostokorkeuteen.

XX

MALLISARJAT

DFG | TFG 3

MALLINIMIKE

316 | 316s | 320 | 320s

425 | 425s | 430 | 430s | 435 | 435s

540 | 540s | 545 | 545s | 550 | 550s | S50 | S50s

NOSTOKORKEUS, MM

2900  –  7500

2900  –  7500

2480  –  7500

KANTAVUUS, KG

1600   –   2 000

2500  –  3500

4000   –   5 000

AJONOPEUS, KM/H

19  –  2 0

18  –  2 0,8

18  –  21

NOSTONOPEUS, M/S

0,58  –  0,62

0,48  –  0,61

0,53  –  0,56

1
2

1

Nämä mallit voidaan tilauksesta varustaa HydrostaticDRIVElla (s).
Kaikki DFG-mallisarjan 5 trukit ovat saatavana vain EU:n ulkopuolella.

DFG | TFG 4

1

DFG | TFG 5

1

2

D IE S EL- JA K A A SU TRU KIT

Täydellinen näkyvyys kaikkiin
suuntiin kiitos kompaktin
maston, jonka ketjut ja letkut
on sijoiteltu näkyvyyden
kannalta optimaalisesti,

DFG 425 on elementissään tiukoissa paikoissa.
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DIESEL- JA KAASUTRUKIT

DFG 320:n huolto on
yksinkertaista,
nopeaa ja edullista.

Ketterä DFG 320 on
aina tarmokkaasti
paikalla, missä sitä
vain tarvitaankin.

DFG- | TFG-MALLISARJA 3
316 | 316s | 320 | 320s

Polttomoottoriset perusmallit pääsevät oikeuksiinsa kevyillä tai
keskiraskailla, enintään 2 tonnin kuormilla. Lisävarusteena saatava
hydrostaticDRIVE takaa nopean suunnanvaihdon ja tarkan ajon.
Trukkiin on saatavana myös hydrodynaaminen moottori, jonka
vahvuudet tulevat esiin erityisesti pitkillä matkoilla.

Suuri vääntö jo pienillä kierroksilla tuottaa
tinkimättömän tehon.

XX

Yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti takaa
optimaalisen ergonomian.

XX

Suorituskykyinen
ja kuormituskykyinen: DFG 320 sopii
mitä parhaiten
ulkokäyttöön.

DIESEL- JA KAASUTRUKIT
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Vaativa ulkokäyttö epäpuhtaalla,
epätasaisella alustalla – helppoa
DFG 425:lle.

Myös kosteissa ja pölyisissä
ympäristöissä DFG 430 on
aina käyttövalmis.

DFG- | TFG-MALLISARJA 4
425 | 425s | 430 | 430s | 435 | 435s

Mallisarjan 4 diesel- ja nestekaasutrukit soveltuvat enintään 3,5 tonnin
kuormille. Vankkojen moottorien ja
optimaalisesti yhteensopivien osien
ansiosta ne vakuuttavat kovissa
olosuhteissa erinomaisella luotettavuudella, kuormitettavuudella ja
pitkäikäisyydellä.

Koteloitu rakenne
takaa erinomaisen
luotettavuuden.

DFG- | TFG-MALLISARJA 5
540 | 540s | 545 | 545s
| 550 | 550s | S50 | S50s

Vahvimmat polttomoottoritrukkimme
ovat sekä poikkeuksellisen tehokkaita
että ylivertaisen taloudellisia: Ne
kuljettavat leikiten enintään 5 tonnin
kuormia. Samalla ne pärjäävät vähällä
energialla ja ovat mutkattomia käsitellä.

XX

Vähäinen ympäristökuormitus alhaisen kulutuksen
myötä.

XX

Maksimaalinen kuormitettavuus, myös erittäin suurilla
kuormilla.

XX

Lyömätön suunnanvaihdoksissa:
TFG 435s.

Trukin matalan painopisteen
aikaansaama vakaa ajokäyttäytyminen takaa erinomaisen turvallisuuden.

XX
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TYÖNTÖMASTOTRUKIT

Työntömastotrukkimme.
Liikkuvuuden
esikuva.

Jungheinrichtyöntömastotrukit,
kuten tämä ETV 216,
ovat yleiskäyttöisiä.

Kompakteja, ketteriä ja intuitiivisia
käyttää. Nämä tarkat monitaiturit
panevat vertailuperusteet kerralla
uusiksi ahtaissa tiloissa.

Mukava ja erityisesti
turvallinen ohjaamo,
josta on esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Työntömastotekniikalla merkittävä tilansäästö ja maksimaalinen
tehokkuus.

XX

Älykkäät kuljettajaa
avustavat järjestelmät
ohjaavat trukin tarkasti oikeaan varastopaikkaan.

Tuottavaa työskentelyä intuitiivisen käytön ansiosta.

XX

Parasta turvallisuutta kiitos älykkäiden kuljettajaa avustavien
järjestelmien.

XX

Nopeaa, tarkkaa ja turvallista varastointia ja varastosta ottoa.

XX

Työprosessien optimaalinen hallinta 180°:n ja 360°:n ohjauksella.

XX

Jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti yhteensopiva trukki.

XX

MALLISARJAT

ETV 1

ETV | ETM 2

ETV | ETM 3

ETV C

ETV Q

ETR

MALLINIMIKE

110 | 112

214 | 216 | 216i

318 | 320 | 325

C16 | C20

Q20 | Q25

230 | 235 | 340 | 345 | 335d

KÄYTÄVÄLEVEYS, MM

alkaen 2608

alkaen 2652

alkaen 2737

alkaen 2784

alkaen 2756

alkaen 2872

NOSTOKORKEUS, MM

4550  –  7 100

4550  –  10 700

4250  –  1 3 000

4550  –  7400

4250  –  10 700

7595  –  1 1 430

KANTAVUUS, KG

1000   –   1 200

1400  –  1600

1800  –  2 500

1600   –   2 000

2000   –   2 500

1400   –   2 000

AJONOPEUS, KM/H

11

14

14

12,2

14

14

NOSTONOPEUS, M/S

0,48  –  0,70

0,48  –  0,81

0,38  –  0,64

0,32  –  0,7

0,35  –  0,64

0,70

T YÖNTÖM A S TOTRUKIT

ETV 216i:n mullistava muotoilu mahdollistaa esteettömän 360°:n näkyvyyden,
minkä lisäksi myös pyörän
tukivarret ja kuorma ovat
aina näkyvissä. Optimaalinen näkyvyys ja turvallisuus lasisen panoraamakaton
ansiosta.

23 % suurempi
nostonopeus.

Huomattavasti
t ilavampi ohjaamo
lukuisine säätömahdollisuuksineen.

Kiinteästi integroitu litiumioniakku:
Aina täynnä virtaa. Myös
monivuorokäytössä. Huoltovapaa.
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TYÖNTÖMASTOTRUKIT

ETV | ETM MALLISARJA 3
318 | 320 | 325

ETV-MALLISARJA 1

ETV | ETM-MALLISARJA 2

Ultrakompakti työntömastotrukki,
joka pärjää myös äärimmäisen
ahtaissa varastotiloissa.

Myös yksi luokkansa ketterimpiä.
Erinomaisella hallittavuudellaan ja
tehokkuudellaan se peittoaa leikiten
vertailukohteet ahtaissa tiloissa.
Mallisarjan tähti: ETV 216i tehokkaalla ja kiinteästi integroidulla
litiumioniakulla.

110 | 112

Sopii erityisesti kapeisiin
käytäviin.

XX

Erittäin ketterä kompaktin
mitoituksen ansiosta.

214 | 216 | 216i

XX

Työntömastotrukkien
klassikko vakuuttaa ketteryydellään ja huippuunsa
hiotulla energiatehokkuudellaan.

XX

Optimaalinen työskentelyteho enintään 1,6 tonnin
kantavuudella.

XX

Erittäin vakaalla mastolla ja vahvalla
rungolla varustetut mallisarjan
3 työntömastotrukit nostavat kuormia
korkeuksiin, joissa muut trukit luovuttavat. Matalista ovista läpiajoa varten
kolmivaiheisen maston voi taittaa
hyvin pieneksi.

Erinomainen työskentelyteho enintään 2,5 tonnin
kantavuudella ja 13 metrin
nostokorkeudella.

XX
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TYÖNTÖMASTOTRUKIT

ETV-MALLISARJA C
C16 | C20

Työmyyrä sisälle ja ulos.
Molemmissa työympäristöissä
jopa 2 tonnin kuormat nousevat vaivatta 7,4 metrin korkeuteen. Tällaisessa yhdistelmäkäytössä voidaan säästää
toisen trukin hankintakustannukset.

ETR-MALLISARJA 2–3
230 | 235 | 340 | 345 | 335d

Työntöhaarukkatrukit mahdollistavat helpon varastoinnin kaksinkertaisella varastointisyvyydellä. Haarukkaa liikutetaan
saksimekanismilla edestakaisin. Masto on
kiinnitetty runkoon, mikä mahdollistaa
erilaisten pyörän tukivarsien käytön.
Ne voidaan valita niin, että enintään
1200 mm:n levyiset lavat vedetään lattiatasolla takaisin kuormapyörien välissä.

Kehitetty yhdistettyyn
sisä- ja ulkokäyttöön.

XX

Sopiva mitä moninaisimmille alustoille
joustokumirenkaiden
ja suuren maavaran
ansiosta.

XX

ETV-MALLISARJA Q
Q20 | Q25

Monitietrukit sopivat erityisesti
pitkän tavaran kuljetukseen ja
varastointiin kapeissa käytävissä.

Ajo joka suuntaan elektronisen nelipyöräohjauksen ansiosta.

XX

Tehokas tilan hyödyntäminen viiden ohjausohjelman avulla yhdellä painikkeen painalluksella.

XX

Erinomainen jäännöskapasiteetti – myös kaksinkertaisella
varastointisyvyydellä.

XX

Paras työskentelyteho ylivertaisen nostonopeuden ansiosta.

XX

Pyörän tukivarsien välisen mitan laajat säätövaihtoehdot
mahdollistavat mukauttamisen
varastosi tarpeisiin.

XX
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KORKEAVARASTOTRUKIT

Kapean käytävän
tehosuorittajat:
Korkeavarastotrukit
Vakuuttavat ajo- ja nostonopeudet sekä älykäs tekniikka
auttavat saavuttamaan
parhaan työskentelytehon sekä
optimaalisen tilankäytön.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Moduulirakenne lähes 5 miljoonalla konfiguraatiomahdollisuudella
kaikkiin käyttökohteisiin.

XX

Huoltovapaat synkroniset reluktanssimoottorit
luokkansa parhaalla
hyötysuhteella.

Huojunnanvaimennusjärjestelmä parantaa
turvallisuutta ja tehoa
epätasaisilla alustoilla.

Kapeakäytävävarastossa
parempi tuottavuus pienemmässä tilassa.

Optimaalinen liitäntä varastonhallintajärjestelmiin Jungheinrichlogistiikkarajapinnan ja RFID-teknologian avulla.

XX

Manuaalinen, osittain automatisoitu tai täysautomatisoitu käyttö.

XX

Varastointi ja varastosta otto enintään 18 metrin
nostokorkeudessa.

XX

MALLISARJAT

EKX 4–5

MALLINIMIKE

410 | 412 | 514 | 516 | 516k

410 | 413

513 | 515

NOSTOKORKEUS, MM

3000   –   1 8 000

3000   –   7000

3000   –   1 3 000

1

EFX 4

ETX 5

KANTAVUUS, KG

1000   –   1600

1000  –  1 250

1200  –  1 500

AJONOPEUS, KM/H

10,5–12

9

10,5

NOSTONOPEUS, M/S

0,40–0,60

0,41

0,45–0,46

1

Nämä mallit ovat osittain saatavana lyhyellä rakenteella (k).

Ahtaatkin tilat
käyttöön koko korkeudeltaan: nostokorkeus
jopa 18 metriä.

warehouseNAVIGATION-järjestelmä
ohjaa EKX 516:n tehokkainta reittiä
kohdepaikkaan.

KORKE AVAR A S TOTRUKIT

Ongelmaton monivuorokäyttö
erittäin suorituskykyisen
litiumioniteknologian ansiosta.
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KORKEAVARASTOTRUKIT

Floor Pro parantaa turvallisuutta ja ajomukavuutta
epätasaisilla alustoilla.

Korkeavarastotrukit
voidaan automatisoida
portaattomasti, ja ne
ovat mitä parhaiten
varustettuja kaikkiin
työtehtäviin jopa
24/7-käytössä.

EKX-MALLISARJA 4–5
410 | 412 | 514 | 516 | 516k

Kapeassa käytävässä EKX panee vertailutason kerralla uusiksi.
Varastoinnissa ja varastosta otossa sekä keräilyssä jopa
18 metrin nostokorkeudessa se yltää todelliseen huippusuoritukseen. Lukuisten lisävarusteiden ja modulaarisen
rakenteensa ansiosta se sopii täydellisesti jokaiseen varastojärjestelmään ja -konseptiin.

Poikkeuksellisen yksilöllinen järjestelmä yli
5 miljoonan konfiguraatiomahdollisuuden
ansiosta – sopiva kaikille käyttöalueille.

XX

7 yksilöllisesti valittavaa varustepakettia
parantavat osaltaan tehoa.

XX

Käyttöalueiden joustavat laajennusmahdollisuudet manuaalisesta käytöstä puoliautomatisoituun ja täysautomatisoituun käyttöön.

XX

Ergonominen ohjaamo on sovitettu täydellisesti kuljettajan
tarpeita silmällä pitäen.
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KORKEAVARASTOTRUKIT

EFX-MALLISARJA 4
410 | 413

Kääntömastotrukkia EFX voidaan ajaa käytävissä kisko- tai
lankaohjauksella, mutta se on
myös vapaasti ajettavissa. Siten
se sopii ihanteellisesti yhdistelmäkäyttöön kapeassa ja leveässä käytävässä sekä etualueella.
Ajosuunnan suuntaisen istuimen ja sivuttain asemoidun
maston ansiosta näkyvyys haarukkaan, kuormaan ja ajoreittiin
on esteetön.

Paras ergonomia
optimaalisesti asemoitujen hallintalaitteiden
ansiosta.

XX

Integroitu, hyvän
otteen mahdollistava ohjauspyörä tukee
tarkkaa ja turvallista
käsittelyä.

XX

Maksimaalinen
turvallisuus parhaan
näkyvyyden ansiosta.

XX

ETX-MALLISARJA 5
513 | 515

Kääntökelkka- tai teleskooppihaarukalla varustettu korkeavarastotrukki lyö kilpailijansa joustavuudessa, taloudellisuudessa ja ergonomiassa. Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät parantavat entisestään suorituskykyä ja turvallisuutta.
Modulaarisen järjestelmän ansiosta trukit ovat mukautettavissa jokaiseen varasto- ja logistiikkakonseptiin.

Poikkeuksellisen yksilöllinen järjestelmä yli
5 miljoonan konfiguraatiomahdollisuuden
ansiosta – sopiva kaikille käyttöalueille.

XX

Kamera-/näyttöjärjestelmä lavojen
varastointiin ja varastosta ottoon suurten
nostokorkeuksien yhteydessä.

XX

Laajennettavissa aina automaattikäyttöön asti
erityisen tehokasta käyttöä varten.

XX

Markkinoiden suurin nostokorkeus: 13 metriä.

XX
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HYLLYKULJETIN

Hyllykuljetin
korkeaan
työskentelytehoon.
Osittain automatisoidut
hyllykuljettimet säästävät aikaa,
ovat hellävaraisia varastoitaville
tavaroille sekä hyödyntävät
käytettävissä olevan varastotilan
optimaalisesti.

Hyllykuljettimen käyttö
käsipäätteellä.

UPC-hyllykuljetin
(Under Pallet Carrier)
ajaa automaattisesti
varastoitujen lavojen alle.

Eri UPC-mallit mahdollistavat erilaisten
kuorma-alustojen
käsittelyn.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Varastotilan maksimaalinen hyödyntäminen vähän tilaa vievän
varastointitavan ansiosta.

XX

Trukin ja itsenäisesti toimivien hyllykuljettimien samanaikaisella
käytöllä säästetään aikaa.

XX

Lavojen varastointi ja varastosta otto törmäyksettä.

XX

Monenlaisten kuorma-alustojen käsittely samassa hyllyjärjestelmässä
takaa suuren joustavuuden.

XX

Varastointi ja varastosta otto LiFo-periaatteella (Last-In-First-Out)
sekä FiFo-periaatteella (First-In-First-Out) on mahdollista.

XX

Lavakuljettimen pakkasvarastomallia voi käyttää enintään –30 °C:ssa.

XX

HYLLYKUL JE TIN

Hyllykuljetin ottaa kuormayksikön ja vie sen automaattisesti seuraavaan vapaaseen varastopaikkaan.
Tällä välin trukki noutaa jo
seuraavan lavan.
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ERIKOISTRUKIT

 rikoistrukit
E
erityisiin
vaatimuksiin.
Onko yrityksessäsi tavanomaisesta poikkeavia kuljetus- ja
tuotantotehtäviä? Meillä on niihin
räätälöity ratkaisu.
Jos kuljetettavat tavarat tai ympäristöolosuhteet ovat hyvin erityisiä
tai varastossa etsitään vielä lisää säästöpotentiaaleja, sarjavalmisteiset trukit törmäävät nopeasti toimintakykynsä rajoihin. Ratkaisu on
tällöin erikoisrakenteinen trukki, jonka räätälöimme tarkasti tiettyä
käyttötarkoitusta varten. Kyseessä voi olla sarjavalmisteiseen vetoyksikköosaan yhdistetty erikoiskuormarunko, erityinen nosturiosa tai
tavanomaista korkeamman lämmön kestävä kotelointi. Erikoisvarustuksen laajuudesta ja kappalemäärästä riippuen valmistamme nämä
erikoistrukit piensarjatuotantona, Custom-tuotteina tai yksittäisvalmisteisina laitteina. Tärkeintä on, että logistiikkaprosessisi tehostuvat entisestään.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Jokaiseen tarpeeseen täydellisesti sopiva ratkaisu.

XX

Täydellisesti liiketoimintaasi sopivat laitteet tuovat mukanaan suuria
säästöjä.

XX

Nopea toteutus erikoisosilla täydennettävien vakiotrukkien ansiosta.

XX

Sarjatuotannossa noudatetaan kaikkia turvallisuusstandardeja ja
vaatimuksia.

XX

01
Kuljettaa vaivatta jopa
kaikkein raskaimmat
viinitynnyrit: EJC 370
vahvistetulla erikoiskuormarungolla.
02
Kuumuutta kestävän
kotelointinsa ansiosta
valimokäyttöön
tarkoitettu upokkaankuljetustrukki EJB 320
ei kaihda äärimmäisenkään korkeita
lämpötiloja.
03
Huonekaluteollisuuden tarpeita varten
ETW 22-trukissa on
rullaradallinen
kuormayksikkö.
04
Leveäraiteisen kuormarungon ja kiinnihitsatun yksiosaisen
maston ansiosta
EJB 3100 sopii erinomaisesti painovälineiden kuljetukseen.
05
Laipoitetulla erikoiskuormarungolla
varustettu palkkikehikollinen ERK 390
kaapelikelojen
kuljetukseen.

ERIKO IS TRUKIT

Jokaiselle toimialalle sopiva erikoistrukki.
Erikoistrukkeja koskevat vaatimukset ovat niin
moninaisia kuin on teollisuudentoimialojakin.
Koneenrakennuksessa ja terästeollisuudessa tarvitaan usein erityisen vankkoja ratkaisuja, joiden kantavuudet kestävät raskaita ja
kookkaita kuormia.
Kaasuja tai pölyjä sisältävissä käyttöympäristöissä vaaditaan räjähdyssuojattuja trukkeja. Toisaalta on noudatettava erityisiä
hygieniavaatimuksia, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Erikoisrakenteiset trukkimme tekevät kuljetuksista aina tehokkaampia ja
turvallisempia. Alkuvaiheessa erikoisvaatimuksista aiheutuvat lisäkustannukset kompensoituvat pitkällä aikavälillä huomattavasti pienemmillä prosessikustannuksilla.

Kuljettaa vaivatta
jopa kaikkein raskaimmat viinitynnyrit: Erikoiskuormarungolla varustettu
EDC 370.
01

02

03

04

Onnistuneen erikoisrakenteisen trukin tärkein
osa: Sinä. Hyvän erikoisrakenteisen trukin toimitukseen kuuluu aina perusteellinen neuvonta ja tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Sillä
vain sinä tiedät, mitä todella tarvitset. Logistiikkaan liittyvien vaatimustesi mukaisesti suunnittelemme ja valmistamme erikoistrukit erityisesti
tähän tarkoitukseen perustamassamme Saksan Lüneburgissa sijaitsevassa tehtaassa. Etusi:
Yhdistämme luotettavan ja taloudellisen suursarjatuotannon hyödyt innovaatiovoimaan ja
korkeatasoiseen insinöörityöhön. Tuloksena
syntyy harkittuja ja investointivarmoja rakenteita.
05

86

VUOKRAUS JA RAHOITUS

O
vu t a yh
ok
r a u t ey t
t
01 luummspalv ä
eMa 0 6
e
.
ksu 16
to n 85
n u 86
me
ro

Power
on Demand.
Vuokralaitteet kaikkiin
tarpeisiin. Yli 60 000 trukkia
heti käytettävissä 
maailmanlaajuisesti.
Lyhytaikaisvuokraus: Vuokratrukkimme ovat aina
oikea valinta tiukkoihin tilanteisiin. Aina oikea trukki
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Vuokrakaluston hallinta: Joustava trukkikanta kysynnän vaihteluihin. Enemmän turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä pienemmin kustannuksin.

Pitkäaikaisvuokraus: Aina trukin omistaminen ei ole
ensiarvoisen tärkeää, vaan tärkeintä on trukin tarjoama hyöty sisälogistiikan prosesseissa. Silloin joustavat vuokrauskonseptimme ovat juuri oikea ratkaisu.

Käyttötuntivuokraus: Maksat vain ajasta, jonka houkuttelevat Pay per use -trukkimme ovat käytössäsi.

Li-Ion tuotteiden vuokraus: Litiumioniakut ja akun
varaajat täysin integroituina vuokralaitteina.

Rahoitus: Vuokra-ajan päätyttyä yrityksesi voi myös
ostaa trukin itselleen joustavin ehdoin: Voit valita
osamaksun tai ostomahdollisuuden sisältävän vuokrasopimuksen.

VUOKRAUS JA RAHOITUS
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Trukit, hyllyt, varastojärjestelmät, akun varaajat ja akut. Kokonaisvaltaiset vuokrausratkaisut ovat olleet varastojen
todellisuutta jo
pitkään.

VUOKRAUS VAI OSTO
Sharing Economy -konseptimme on suunnattu
yrityksille, jotka arvostavat tavaroiden joustavaa hyödyntämistä trukkien omistamisen sijaan.
Tämä ajattelutapa on mullistamassa koko sisälogistiikan toimintamallit.

Vuokratrukit auttavat esim. lyhytaikaisessa tarpeessa tai kausivaihteluiden tasaamisessa. Lisäksi niillä voidaan varmistaa trukkien käytettävyys vaihtelevissa paikoissa edullisesti. Varaston
tehokkaaseen käyttöön vaaditaan yhä useammin oikeanlaista trukkia, joka on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Keskeisenä kysymyksenä onkin, kuinka paljon pääomaa voidaan vielä
sitoa prosesseihin ja apuvälineisiin, jotka eivät suoraan liity yrityksen ydinliiketoimintaan.
Vuokraus jättää yrityksellesi taloudellista pelivaraa muuhun kasvuun.

TÄRKEIMMÄT
O MINAISUUDET
Kaikki trukit ovat nopeasti
saatavana.

XX

Tekniikka on aina v iimeisintä
huutoa.

XX

 ungheinrichin koko tuotevalikoima
J
on saatavana myös vuokralle.

XX

Trukkien mahdolliset vaihdot e
 ivät
aiheuta riskejä, ja vuokralaitteet voi
palauttaa joustavasti.

XX

Ei ylikapasiteettia.

XX

Pääomaa jää enemmän
ydinliiketoimintaan.

XX

Joustavat ja läpinäkyvät
laskutusmallit.

XX
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KÄYTETYT TRUKIT

Uudenveroista
Jungheinrichlaatua.
JUNGSTAR-TRUKIT. Parhaat viiden
tähden käytetyt trukkimme.

JUNGSTAR-trukit – J
 ungheinrichin käytetyt trukit kuuluvat markkinoiden parhaimmistoon. Kunnostamme ne tiukimpien turvallisuusja kestävyysstandardien mukaisesti. Olemme niin vakuuttuneita
näiden trukkien laadusta ja pitkästä käyttöiästä, että myönnämme
niistä jokaiselle 12 kuukauden takuun – kuten uusillekin trukeille.

EDUT LYHYESTI:
Huippulaatua, mutta suuret kustannussäästöt.

XX

Nopea saatavuus: JUNGSTAR-trukit ovat heti toimitettavissa.

XX

12 kuukauden takuu trukille.

XX

12 kuukauden takuu akulle.

XX

12 kuukauden huoltoväli.

XX

Käytettävyystakuu liitettävissä huolenpitosopimukseen.

XX

Houkuttelevat rahoitusmahdollisuudet.

XX

Uusi turvallisuustarkastus.

XX

10 päivän palautusoikeus.

XX

Taattu varaosien saatavuus koko käyttöiän aikana.

XX

Käytetyn trukin takaisinosto.

XX
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KÄYTETYT TRUKIT

Viiden tähden periaatteemme: Jokainen tehtaalta
toimitettu, kunnostettu JUNGSTAR-trukki
täyttää laatustandardiemme korkeat vaatimukset
ja saa täydet viisi tähteä – turvallisuudesta,
tekniikasta, ulkoilmeestä, luotettavuudesta ja
ekologisesta kestävyydestä.
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ENERGIA

Täyttä vauhtia
eteenpäin.
Energian tehokas käyttö tuo
mukanaan huomattavia 
optimointi- ja säästöpotentiaaleja.
Erityisesti: Litium-ioniakut.
Tehokas energiatalous merkitsee sinulle pienempiä kokonaiskustannuksia, pidempiä toimintasäteitä, trukkien jatkuvaa käytettävyyttä,
päästöttömyyttä ja positiivista energiatasetta. Tämän kaiken takaamiseksi kehitämme ja valmistamme trukkien ja ohjausjärjestelmien
lisäksi alan ainoana toimittajana itse myös tarvittavat ohjelmistot, akut
ja varaustekniikat. Vain siten kaikki osat sopivat täydellisesti toisiinsa
ja tuottavat täyden tehon.

01 | 02 | 03 | 04
Litiumioniakut 24 V
(110/240/360 Ah) sähkökäyttöisiin pinontavaunuihin, keräilytrukkeihin, ohjausaisatrukkeihin
sekä sivuittain seisten tai
istuen ajettaviin
trukkeihin.

05
Litiumioniakut
48 V (360/480 Ah)
työntömastotrukkeihin, sähkökäyttöisiin
vastapainotrukkeihin ja
vetotrukkeihin.

06 | 07
Litiumioniakku
80 V (500 Ah) korkeavarasto- ja vastapainotrukkeihin.

04
01

02

03

05

06

07

ENERGIA

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Jopa 20 % pienempi energiankulutus
kuin lyijyakuissa.

XX

Varaus 30 minuutissa 50 %:iin ja
80 minuutissa 100 %:iin.

XX

Pidempi kestävyys monivuorokäytössä.

XX

Ei huoltotyötä.

XX

3 kertaa pidempi käyttöikä kuin lyijyakuissa.

XX

ENERG IA

Litiumionitekniikka: Pitkäkestoinen
suorituskyky, salamannopeat varausajat ja täysi huoltovapaus tekevät
litiumioniakuista ylivertaisesti kestävimmän energianlähteen. Trukkeja voi käyttää lähes tauotta. Tehot ovat aina täysin käytettävissä. Ja
käyttöikä on samalla erittäin pitkä.
Tälle Jungheinrich myöntää 6 kuukauden tyytyväisyystakuun. Lisäksi
myönnämme kaikille litiumioniakuille 5 vuoden takuun käyttötunneista
riippumatta.

91

92

ENERGIA

Hyödy 24 V:n, 48 V:n ja 80 V:n mallien
luotettavasta teknologiasta.

Lyijyakut: Tehokkaan suorituskyvyn ja poikkeuksellisen luotettavuuden takaavat
lyijyakkumme ovat saatavana 24 V:n, 48 V:n ja 80 V:n malleina. Käytämme akuissamme nestemäistä elektrolyyttiä ja luotettavaa putkilevytekniikkaa.

KAKSI VUOROA – YKSI AKKU. TAKUULLA .
2Shifts1Charge-takuulla trukkia voidaan käyttää tauotta kahdessa vuorossa ilman akun vaihtoa tai välivarausta. Tämä säästää kallista aikaa,
arvokasta energiaa ja samalla käyttökustannuksia. Mahdollista huipputehokkaan
ohjaustekniikan, pitkälle viedyn energianhallinnan ja mitä moderneimman moottoriteknologian ansiosta. Niinpä uusi synkroninen reluktanssimoottorimme yhdessä
lyijyakkujen kanssa muuntaa reilut 93 proJopa kaksi vuoroa samalla
senttia energiasta tehoksi ja puolittaa siten
akulla. Tämän takaa vain
energiahäviön.
Jungheinrich.
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Jungheinrich kehittää ja valmistaa varaajat suurelta osin itse.

01
Integroidut varaajamme käyttävät
Euroopassa ja monissa muissa maissa
230 V:n jännitettä,
Pohjois-Amerikassa
115 V:n jännitettä.
02
Joustavalla yleisvaraajalla SLH 300/300i
litiumioni- ja
lyijyakut varataan
vaivatta.
03
ETV 216i integroituine litiumioniakkuineen kiinteässä
varaajassa.

01

02

03

Kiinteät varaajat: Huipputehokkaat litiumioniakut tai
perinteiset lyijyakut – J ungheinrich-tuotevalikoima
sisältää sopivan varaajan kaikkiin akkuteknologioihin.
Akun maksimaalinen käyttöikä ja suorituskyky sekä siten
trukkiesi tauoton käytettävyys ovat taattuja niin yksi-,
kaksi- kuin kolmivuorokäytössäkin, kevyessä, keskiraskaassa tai raskaassa käytössä tai välivarauksen kanssa tai
ilman. J
 ungheinrichin suurtaajuusvaraaja SLH 300/300i
ja muuntajatekniikkaa hyödyntävä varaajamme SLT 150
soveltuvat kaikkiin 24, 48 ja 80 voltin käyttökohteisiin.
Integroidut varaajat: Korkeataajuusteknologia takaa
kaikkien akkutyyppien hellävaraisen varauksen. Varaajiemme kehityksessä näkyy yli 60 vuoden kokemuksemme sähkömoottoreista. Ne sopivat erinomaisesti
pitkäaikaiseen käyttöön ilman akun vaihtoa, myös mukana pidettävänä laitteena. Käsittely ei voisi olla helpompaa: Trukki liitetään iltaisin tai tarpeen tullen tavanomaiseen pistorasiaan − missä tahansa maailman kolkassa.
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Varaajien huolto ja vaihtoakut
sähkötrukkeihin.

Energianhallinta: Sähkökäyttöisten trukkien on aina saatava virtaa, jotta varaston työtehtävät sujuvat kustannustehokkaasti. Olemme sen vuoksi kehittäneet kattavan palvelupaketin trukkikantasi sähköistämiseen. Paketti kattaa vaihto- tai vuokra-akut, kunnossapito-ohjeita, akkutilan tarkastukset
sekä akun huollot. Jungheinrichin varaajapalvelu varmistaa varaajiesi täyden
toimivuuden, jotta akut eivät vahingoitu varausjaksojen aikana vaan pysyvät
pitkään timmissä käyttökunnossa.
Energianeuvonta: Helpotamme siirtymistä litiumioniteknologiaamme tarjoamalla kattavaa energianeuvontaa.
Asiantuntijamme ovat rinnallasi myös uuden energiakonseptin toteutuksessa. Avustamme niin yksittäisten trukkien jälkivarustelussa kuin koko trukkikannan siirtymisessä
uuteen teknologiaan.

TÄRKEIMMÄT
O MINAISUUDET
Kokonaisvaltainen energianhallintakonseptimme varmistaa
varastosi turvallisuuden ja trukkiesi suorituskyvyn.

XX

Kattava energianeuvontamme
helpottaa siirtymistä tehokkaisiin
litiumioniakkuihin.

XX
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Tehty vaativaan ulkokäyttöön:
diesel- ja nestekaasutrukit.

Diesel- ja nestekaasutrukit: Kaasu- ja dieseltrukkiemme ytimestä löytyy pitkäikäisiä ja autoteolllisuudessakin jo monesti koeteltuja tehokkaita moottoreita. Ne saavuttavat suuren väännön jo pienillä
kierroksilla, mikä tekee niistä täydellisiä päivittäisiin
tehtäviin varastossa tai tuotannossa.
Modernin moottoriteknologian ansiosta
päästöarvot ovat erityisen alhaiset. Erityisen vähäistä melua unohtamatta.
Diesel- ja kaasutrukkiemme uusi sukupolvi on varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla.
Koska tämä teknologia vaatii vain vähän mekaanisia r akenneosia, on huoltotarve minimaalinen.
Kilpailijoiden trukkeihin verrattuna valtteina ovat
myös paras työskentelyteho ja hyvin vähäinen
k
 ulutus.

TÄRKEIMMÄT
O MINAISUUDET
Kestävä ja pitkäikäinen myös
kovimmassa käytössä.

XX

Tehokas modernin moottoriteknologian ansiosta.

XX

Alhainen melutaso sopii käyttöön asuinalueiden läheisyydessä sekä suojaa kuljettajia.

XX

Lähes huoltovapaa uusimman
trukkisukupolven hydrostaattisen voimansiirron ansiosta.

XX

Kilpailijoihin verrattuna paras
työskentelyteho ja alhaisin
kulutus.

XX
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Varasto ei ole
leikkipaikka.
Mutta sen on
oltava juuri yhtä
turvallinen.

Koko
varaston
tilanne
hallussa.
360°:n suojaus varaston viidelle
riskiryhmälle: ihmiset, tavarat,
varastolaitteet, koneet ja tiedot.
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TURVALLISUUS

Ihmisten suojaus: Voit täysin luottaa kokonaisvaltaiseen
turvallisuuskonseptiimme. Trukkiemme lukuisten varusteiden avulla suojaamme varastosi työntekijöitä yhteentörmäyksiltä trukkien kanssa ja muilta onnettomuuksilta. Koska työntekijöidesi terveys on lähellä sydäntämme, olemme myös hioneet
ohjaamon ergonomian huippuunsa. Kuljettajiesi työskentely on
aina turvallista, ergonomista ja tehokasta.

1

Tavaroiden suojaus: Varastoimasi tavarat ovat kallisarvoisia. Erilaiset avustavat järjestelmät auttavat suojaamaan niitä oikein sekä samalla säästämään aikaa ja kustannuksia. Siten
takaat varastossasi tavaroiden ja työntekijöidesi turvallisuuden
lisäksi myös tuottavuuden ja toimitusvarmuuden.

2

Varaston ja varastolaitteiden suojaus: Ennaltaehkäisevät
palvelumme auttavat kohdistetusti ehkäisemään varastolaitteiden vaurioitumista sekä siten niistä aiheutuvia vaaroja. Prosessisi ja pääomahyödykkeesi ovat aina turvassa.

3

Koneiden suojaus: Lukuisten ominaisuuksien ja säännöllisen huollon avulla autamme minimoimaan trukeille ja
trukkien kanssa aiheutuneet onnettomuudet sekä siten varmistamaan trukkien pitkäikäisen käytettävyyden. Tämä suojaa työntekijöitäsi sekä pitää samalla korjaukseen ja kunnostukseen liittyvät kulut kurissa. Loppupelissä kokonaiskustannukset ovat
pienemmät.

4

Tietojen suojaus: Digitalisaation ja verkottumisen aikakautena toimintavarmuutta ja tietoturvaa koskevat ratkaisut
kuuluvat jokaiseen turvallisuuskonseptiin. Kiinnitämme erityistä
huomiota siihen, että digitaaliset ratkaisumme vastaavat tiukimpiakin turvallisuusvaatimuksia. Jotta hakkerit pysyvät ulkona,
hankimme ohjelmisto- ja verkkosovelluksillemme riippumattomien asiantuntijoiden sertifioinnin. Siten yrityksesi arvokkaat tiedot pysyvät visusti tallessa.

5
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HYLLYJÄRJESTELMÄT

 ungheinrichin
J
hyllyjärjestelmät.
Varastosi
kantava voima.
Myös tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen
suunniteltu varasto ei ainoastaan kanna
kuormia, vaan kestää myös muutoksia.

Tulevaisuuden huomioonottava suunnittelu on kaiken
A ja O. Sen vuoksi Jungheinrich on jo yli 60 vuoden
ajan panostanut omaan tuotekehitykseen, räätälöityihin ratkaisuihin ja ylivertaiseen laatuun − suunnittelusta
After sales -palveluihin. Tuotekirjomme ulottuu lavojen,
säiliöiden, alustojen ja laatikoiden varastoinnista pitkän
tavaran käsittelyyn. Myös hyllyjärjestelmäsi asennuksen
Hyllyt ovat varastosi selkäranka.
Sen vuoksi olemme yli 60 vuoden
jälkeen huolehdimme varaston laadusta ja turvallisuuajan panostaneet räätälöityihin
ratkaisuihin.
desta. Halutessasi joku yli 120 sertifioidusta tarkastajastamme suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaiset
vuositarkastukset varastossanne. Jos jotakin puuttuu, alkuperäiset varaosat toimitetaan heti mukana. Tarkastukset tehdään varaston normaalin käytön aikana standardisoidun tarkastusprotokollan
mukaisesti ja dokumentoidaan lopuksi tarkastusmerkin muodossa.

HYLLYJÄRJESTELMÄT

LAVOJEN VARASTOINTI
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STA ATTINEN

LAVOJEN VARASTOINTI
DYNA A MINEN

Leveäkäytävähyllystö: Järjestelmät kantavat jokaisella
tasolla useampia lavoja kahden tolpan välissä ja soveltuvat siten hyvin suurelle määrälle tiettyä tuotetta.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Kaikki nimikkeet suoraan käytettävissä.

XX

Jopa 20 metrin korkeudet toteutettavissa.

XX

Manuaaliseen ja automatisoituun hyllykäyttöön.

XX

Erittäin monipuolinen ja joustava varastojärjestelmä.

XX

Kapeakäytävähyllystö: Ihanneratkaisu
pieniin tiloihin. Erittäin suurilla nostokorkeuksillaan ne tuottavat korkean
työskentelytehon kapeissa käytävissä.

Kuormalavahyllystö: Keräilytrukki
pääsee aina suoraan tavaran luo, minkä lisäksi tila on aina maksimaalisesti
hyödynnetty erityisesti ristikkohäkkien
ja korkeiden yksittäiskuormien osalta.
Syväkuormaus- ja läpiajohyllystö:
Optimaalinen varastoitaessa suuria
määriä painavia tavaroita, kun tuotenimikkeitä on vain vähän. Kompakti tilan
hyödyntäminen ja varastoitavien tuotteiden hellävarainen käsittely.

Shuttle-kompaktivarasto: Kuljetin ajaa lavan alle
hyllykanavassa. Näin tila voidaan hyödyntää paremmin
ja samalla parantaa työskentelytehoa.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Varastotilan maksimaalinen
hyödyntäminen vähän tilaa vievän
varastointitavan ansiosta.

XX

Lavojen varastointi ja varastosta otto
törmäyksettä.

XX

Läpivirtaushyllystö: Push-back-hyllystä
poiketen tavarat varastoidaan yhdellä ja
otetaan varastosta toisella puolella hyllyä.

Push-back-hyllystö: Vierekkäiset hyllytolpat muodostavat hieman ylöspäin
viettävän kanavan, jossa lavat voidaan
asettaa varastoon ja ottaa varastosta
samalta puolelta.
Siirtohyllystö: Näitä hyllyjä käyttämällä
hyllykäytävien määrää voidaan vähentää
jopa 90 %, koska kokonaisia hyllylohkoja
voidaan liikuttaa edestakaisin kiskoilla.
Näin tarvitaan vain yksi ainoa hyllykäytävä.

HYLLYJÄRJE S TEL M ÄT

Väljä varastointi ja suora
pääsy kaikkiin lavoihin
leveäkäytävähyllystössä.
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PIENTAVARAN VARASTOINTI
STA ATTINEN

PIENTAVARAN VARASTOINTI
DYNA A MINEN

Korkeat hyllytasot Kaikki hyllytasoille varastoidut
nimikkeet ovat suoraan käytettävissä.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Kaikki nimikkeet nopeasti käytettävissä.

XX

Monipuolisten lisävarusteiden ansiosta
joustavasti muunneltavissa varastoitavien tavaroiden mukaan.

Varastoautomaatti/karusellivarasto: Suljettu järjestelmä,
jossa pienosat toimitetaan sutjakasti joko hissillä tai karusellijärjestelmällä noutoaukkoon.

Varastotila käyttöön koko korkeudeltaan, yli 12 metriä toteutettavissa.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET

XX

XX

Täydellinen yhdistelmä korkeakeräilytrukkiemme kanssa.

XX

Kerrostasollinen pientavarahylly:
Monikerroksisen rakenteen ansiosta
työntekijät voivat suorittaa keräilyn
useissa kerroksissa päällekkäin ja
samanaikaisesti.
Pientavarahyllystö: Kaikki hyllytasoille varastoidut nimikkeet ovat
suoraan käytettävissä. Pientavarahyllystöt mukautuvat kulloisiinkin
tila- ja käyttövaatimuksiin yksilöllisesti, sillä rakenneosat ovat yksinkertaisia.

Varastotila käyttöön koko korkeudeltaan,
jolloin tilaa säästyy jopa 85 %.

XX

Tavara ihmisen luo -periaatteella lyhennetään
matkoja ja nopeutetaan käsittelyä.

XX

Pick to light -järjestelmillä virheiden määrä
pienenee minimiin.

XX

Taattu tehokkuus minkä tahansa
varastonhallintajärjestelmän yhteydessä.

XX

Läpivirtaushylly: Pientavarat liikkuvat
lähes huoltovapailla rullaradoilla itsenäisesti painovoiman vaikutuksesta
noutopuolelle. Erinomainen laatikkotavaran nopeaan k
 eräilyyn.
Siirtohylly: Tavaroille, joita ei tarvita
kovin usein. Hyllyrivit voidaan
avata käytäväksi tarvittavasta
kohdasta.

HYLLYJÄRJESTELMÄT

PITKÄN TAVARAN VARASTOINTI
JA VÄLITASOT
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Ulokehyllyt
soveltuvat kaiken
tyyppisille pitkille
tavaroille.

HYLLYTARKASTUS

Ulokehylly: Tässä hyllyjärjestelmässä kuormat ovat hyllytolppiin kiinnitettyjen ulokkeiden varassa. Järjestelmää voi
tarpeen mukaan pidentää lisäosilla pitkän tavaran selkeää
varastointia varten.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Suunniteltu ulkokäyttöön, toimitus katoksella
ja koteloinnilla mahdollinen.

XX

Käyttö siirtohyllynä mahdollinen.

XX

Myös hyllystön pystyttämisen jälkeen huolehdimme jatkuvasti yrityksesi varaston laadukkuudesta
ja turvallisuudesta. Halutessasi joku 120 sertifioidusta tarkastajastamme suorittaa DIN EN 15635
-standardin mukaiset vuositarkastukset varastossanne.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
 ungheinrichin omat ammattijärjesJ
tön hyväksymät hyllytarkastajat.

XX

Alkuperäisten osien vaihto.

XX

Lakisääteisten vaatimusten mukainen
tarkastusmerkki.

XX

Teräsrakenteinen taso: Itsekantava teräsrakenne, jonka
päällä voi kävellä ja rajoitetusti myös ajaa. Lisätasot kasvattavat työtilaa.
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Kokenut järjestelmätoimittaja.
Älykäs sisälogistiikka huolehtii siitä, että
ihmiset, koneet, ohjelmistot ja kaikenlaiset
varastot sopivat saumattomasti yhteen.
Optimoimme yrityksesi tavaravirrat – ja
takaamme huipputehokkaat varastoprosessit.

TÄRKEIMMÄT
Ainutlaatuisten prosessitietojemme ja pitT UOTEOMINAISUUDET
kän kokemuksemme pohjalta kehitämme
XXPerusteellista tietoa prosesseista ja
yritykseesi parhaiten sopivan yksilöllisen
pitkä kokemus lukuisilla eri toimialoilla.
sisälogistiikkaratkaisun. Palvelemme niin
XXYksilölliset järjestelmät.
pienyrityksiä kuin globaaleja yrityksiä, joiXXTärkeät järjestelmäkomponentit
den varastorakenteet ovat monimutkaisia
kehitetään ja valmistetaan itse.
ja pitkälle automatisoituja. Löydämme yriXXKaikki saman katon alta −
tyksellesi parhaan strategian ja toteutamme
analyysistä ja suunnittelusta
sen – niin älykkäät ohjelmistoratkaisut kuin
kunnostukseen ja koulutuksiin.
automatisoidut logistiikkalaitteistot avaimet
käteet -periaatteella. Olemme rinnallasi neuvonnasta, analyysistä ja suunnittelusta alkaen aina toteutukseen ja kunnossapitoon
sekä työntekijöiden koulutukseen saakka. Siten voit olla varma siitä, että kaikki si”Tehokkaampi
sälogistiikan osat sopivat aina täydellisesti
varasto uusien luotoisiinsa ja prosessit toimivat luotettavasti
ja huipputehokkaasti. Kannamme velvollivien ajattelumallien
suutemme globaalina järjestelmätoimittajaavulla.”
na ja annamme pitkäaikaista ja tinkimätöntä
tukea yrityksesi visioiden toteuttamisessa.

JÄRJE S TEL M ÄTO IMIT TA JA

Menestyksekkäät yritykset tarvitsevat
vahvan kumppanin, joka tekee sisälogistiikan prosesseista valmiita tulevaisuuden haasteisiin.

Innovatiivisilla ideoilla tavoitteet saavutetaan nopeammin.

Niin manuaalisissa
kuin osittain ja täysautomatisoiduissa varastojärjestelmissä. Järjestelmäkumppaninasi kuljemme
rinnallasi kohti uusia ideoita ja strategioita.
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Tehokasta liikettä.
Kokonaisvaltainen
automatisointi.
Automatisointi voi viedä varaston tehon ja suorituskyvyn
täysin uudelle tasolle. Kehitämme kanssasi uusia
ratkaisumalleja ja toteutamme optimaalisesti
automatisoidun varastojärjestelmän. Vaihe vaiheelta.
Suunnittelusta ja toteutuksesta huoltoon ja tukeen.
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Modernisointi ja
optimointi

Järjestelmäkompetenssi

Uudelleensuunnittelu
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Trukit ja kuljetusjärjestelmät

Tuki

ÄI

NT

EG

RA

AT I

O

Hyllyjärjestelmät

Huolto
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Varaosat

IT ja ohjelmistot
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AUTOMATISOINTI

Toteutus ja
järjestelmäintegraatio.
Kokonaisratkaisut saman
katon alta.

Kokonaistoimittajana huolehdimme jokaisen prosessivaiheen tarkasta toteutuksesta ja
kaikkien komponenttien täydellisestä yhteensopivuudesta.
Tämä takaa erinomaisen prosessivarmuuden – niin varaston
suunnittelun kuin myös sen
käytön aikana.

Suunnittelu ja valmistelu.
Räätälöity logistiikkaprosessi.

Suunnittelemme ja valmistelemme
kanssasi uuden logistiikkaratkaisusi.
Monilta eri toimialoilta ja erikokoisista
yrityksistä saamamme kokemuksen
avulla toteutamme myös tarpeidesi
mukaan räätälöidyn ratkaisun.

Vanhojen rakenteiden uudelleenarviointi ja uudet innovatiiviset ajattelumallit.

XX

Yksilölliset ratkaisut ja optimaalinen automatisointiaste.

XX

Kansainvälinen kokemus
monilla eri toimialoilla.

XX

Luotettava ja selkeä
projektointi.

XX

Sama yhteyshenkilö
kaikille asianosaisille
tahoille.

XX

Kaikki saman katon alta,
jotta kaikki komponentit
sopivat saumattomasti
yhteen.

XX

Huolto ja tuki.
Pysyvästi rinnallasi.

Toimialallamme ainutlaatuisen
huoltoverkoston ansiosta takaamme
tukemme myös projektin päätyttyä.
Huoltoteknikkomme huolehtivat
huolloista, määräaikatarkastuksista,
turvallisuustarkastuksista ja korjauksista. Asiakastukemme on tarvittaessa käytettävissäsi ympäri vuorokauden – näin minimoidaan käyttökatkot
ja taataan järjestelmien optimaalinen
käytettävyys.

Luotettava huolto kaikkialla maailmassa, läpinäkyvät
kustannukset.

XX

Asiantuntevasti rinnallasi
ympäri vuorokauden.

XX

Pätevät huoltoteknikot
kaikkiin vaatimuksiin.

XX
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Automaattinen
pientavaravarasto.
Korkea varastotiheys, nopeus ja tarkkuus ratkaisevat
pientavaran varastoinnissa. J
 ungheinrich-hyllystöhissi
tekee vaikutuksen niin tilan hyödyntämisen kuin tavaran
läpivirtauksen ja energiatehokkuuden osalta.

Huipputehokas
pientavaravarasto
automatisoinnin avulla.
Automaattiset pientavaravarastot on suunniteltu pienten osien tilaa säästävään varastointiin säiliöissä, laatikoissa tai alustoilla. Tavarat varastoidaan kulmakannattimilla
tai hyllytasoilla – hyllystöhissiemme ansiosta tilan korkeutta voidaan hyödyntää
jopa 25 metriin saakka. Automaattiset
pientavaravarastot voidaan suunnitella
käytettäviksi sekä normaaleissa lämpötiloissa että tietyssä vakaassa lämpötilassa ja
jopa pakkasvarastossa –30 °C:n lämpötilassa. Suunnittelemme ja toteutamme yksilöllisen pientavaravaraston toimialakohtaisten vaatimusten mukaisesti.

Pientavaran hyllystöhissi:
Luokkansa tehokkain hyllystöhissi vakuuttaa
sekä erinomaisella ajodynamiikallaan että pienillä ajomitoillaan. Ajo- ja kuormakäyttäytymisen mukaan erityisesti muokatut energiavaraajat (SuperCap) ottavat talteen jarrutuksessa
muodostuvan energian ja palauttavat sen seuraavilla kiihdytyskerroilla takaisin voimansiirtojärjestelmään. Tulos: merkittävästi pienemmät
käyttökustannukset.

Huippusuoritusarvot: Maksimi
kiihdytys >5,3 m/s² takaa
enimmäisajonopeuden >6 m/s.

XX

Jarrutuksessa muodostunut energia
otetaan talteen SuperCap-varaajiin,
mikä tahaa erinomaisen energiatehokkuuden.

XX

Paras tilan hyödyntäminen luokkansa
pienimpien ajomittojen ansiosta.

XX
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Tiheä pientavaran varastointi ja
tilan täydellinen hyödyntäminen jopa 25 metrin korkeuteen
saakka tuotevalikoimamme
hyllystöhissin avulla.

Erinomainen tavaran läpivirtaus, optimaalinen tilan hyödyntäminen ja energiatehokkuus:
Hyllystöhissi, jossa energia otetaan talteen SuperCap-varaajiin.

Laatikoiden, säiliöiden ja alustojen varastointi kaikilla toimialoilla
ja kaikki yksilölliset vaatimukset huomioiden.

Erinomainen lopputulos
hyllystöhissin, hyllyjen,
 uljettimien ja ohjelmiston
k
saumattomalla yhteispelillä.
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Automaattinen lavavarasto.
Parempi turvallisuus, suurempi tehokkuus ja nopeampi
materiaalivirta – automaattiset varastot ovat vastaus
markkinoiden kasvaneisiin vaatimuksiin.

EKX 516a

ETX 513a | 515a
Luotettavaan Jungheinrich
Mandown-trukki ETX:ään perustuva
automatisoitu korkeavarastotrukki.
Automaatiokomponenttien ansiosta
ne ovat erityisen luotettavia ja tehokkaita automaattitrukkeja. Asteittainen
automatisointi mahdollistaa hyvin
joustavan käytön.

Nostokorkeus jopa 13 metriä.

XX

Tarkka siirtyminen takaa
maksimaalisen tehokkuuden.

XX

Erittäin joustava käytössä.

XX

EKXa vakuuttaa ylivertaisella suorituskyvyllä varastotehtävien automaattisessa käsittelyssä suurissa nostokorkeuksissa. Energiatehokas trukki
selvittää vaativissakin olosuhteissa
kaksi työvuoroa ilman akun vaihtoa.
Kun EKXa varustetaan lisäksi integroidulla varaajalla sekä virtakiskolla ja
virroittimella, EKXa sopii mitä parhaiten myös 24/7-käyttöön.

Nostokorkeus jopa 13 metriä.

XX

Varastotoiminnot voidaan
automatisoida myös asteittain.

XX

24/7-käyttö taataan akun
vaihtomahdollisuudella tai
varaamalla akku virtakiskon
kautta.

XX

Hyllystöhissit lavoille
Huippunopeudet lavavarastossa,
nostokorkeudet jopa 45 metriä.
Saatavana käytäväkohtaisena
hyllystöhissinä, joka takaa parhaan
tilanhyödyntämisasteen, tai kaarreohjattavana mallina, joka toimii
useissa hyllykäytävissä. Erilaiset
kuormankäsittelylaitteet mahdollistavat varastoinnin yhteen,
kahteen tai useampaan hyllysyvyyteen tehden varastosta erityisen
tehokkaan.

Rakennekorkeus enintään 45 metriä ja kantavuus
enintään 7 tonnia.

XX

Siilotyyppinen tai integroitu
varasto.

XX
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Huipputehokas
automaattinen lavavarasto hyllyjärjestelmän, ohjelmiston
ja laitteiden täydellisellä yhteispelillä.

Äärimmäisen
luotettava, perustana käytössä koetellut sarjavalmisteiset
trukit, automaattisarjalla täydennettynä.

Paras työskentelyteho – tarvittaessa myös 24/7-käyttö
virtakiskojen avulla.
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Kuljetintekniikka.
Innovatiiviset lava- ja laatikkokuljettimet sekä
nykyisen järjestelmän optimointiin että uuden
varaston perustamiseen.

Lavakuljettimet

Laatikkokuljettimet
Automaattiset laatikkokuljettimet ovat älykkään varaston automatisoinnin avain. Sen keskiössä on tavaroiden
kuljetus, lajittelu, varastointi ja varastosta nouto sekä
puskurointi ja pakkaaminen. Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmällä nostamme materiaalivirtasi
uudelle tasolle ja automatisoimme kokonaisprosessisi.

Säiliöiden, laatikoiden, alustojen ja tuotteiden joustava kuljetus, kantavuus enintään
50 kg.

XX

Nopeat työskentelyprosessit,
kuljetusnopeudet enintään 1,50 m/s.

XX

Moduulirakenteensa ansiosta lavakuljettimet voidaan
suunnitella tarkasti materiaalivirtausta koskevien vaatimuksiesi mukaisesti. Rulla-, hihna- ja ketjukuljettimet,
siirtovaunut, nosto- ja kääntötasot tai hihnanostimet –
yrityksesi taloudellisuus ja tuottavuus ovat etusijalla
sopivien komponenttien valinnassa.

Järjestelmien moduulirakenteen ansiosta
sekä sarjavalmisteiset sovellukset että monimutkaisemmat vaatimukset voidaan toteuttaa joustavasti.

XX

Lavojen kuljetusnopeudella 0,45 m/s saavutetaan korkea läpivirtausaste.

XX
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Joustava varastoautomaatio
huipputehokkaisiin sisälogistiikan prosesseihin, täydellinen
ohjaus Warehouse Control
-järjestelmällämme.

Pitkätkin etäisyydet
sujuvat nopeasti, ja innovatiiviset kuljetinja jakeluratkaisut sopivat ahtaisiinkin
tiloihin.

Synkronisointi oman ohjaustekniikan kanssa takaa
huippuunsa hiotut materiaalivirrat.
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Automaattitrukit.
Automatisoidun varaston ydin: Monin
tavoin koetellut vakiotrukit, joita
laajennetaan automatisointikomponenteilla
ja älykkäällä ohjelmistolla.
EKS 215a
Säädettävien haarukoiden ansiosta
tämä automaattitrukki on mitä
parhaiten varusteltu erikoiskuormaalustojen ja suljettujen lavojen
kuljetukseen.

Nostokorkeus enintään
6 metriä ja kantavuus
enintään 1,5 tonnia.

XX

Luotettavat kuljetukset
automaattitrukeilla.
Automaattitrukit (AGV) hoitavat tavarankäsittelyn toistuvat tehtävät erityisen
varmasti ja tehokkaasti. Perustana ovat
käytössä koetellut sarjavalmisteiset trukit, jotka sopeutetaan yksilöllisesti varaston tarpeita silmällä pitäen. Integrointi
nykyisiin varastorakenteisiin käy hyvin
helposti, ja myöhemmät muutokset voidaan toteuttaa joustavasti. Jotta automaattitrukkien sisäänajovaiheessa vältetään seisokit, simuloimme optimaaliset
ajoreitit etukäteen ja testaamme järjestelmän ja ohjelmiston hyvin perusteellisesti. Siten prosessivarmuus on paras
mahdollinen heti alusta alkaen – myös
yhdistelmäkäytössä. Kattavat turvaanturit suojaavat ihmisiä, kuormaa ja
laitteita.

ERE 225a
Optimaalisesti automatisoitu
trukki raskaiden kuormien kuljetukseen lattiatasossa sekä erityisen tehokkaaseen monilavakuljetukseen.

Kantavuus jopa
2,5 tonnia.

XX

Pitkät haarukat monilavakuljetukseen.

XX

ERC 215a
Ihanteellinen automaattitrukki
ahtaisiinkin tiloihin ja kapeisiin
käytäviin.

EZS 350a

XX

Automaattiset vetotrukit
helpottavat työntekijöiden työtä
ja takaavat huipputehokkaat
prosessit.

XX

Vetokyky jopa 5 tonnia.

XX

Aiemmin käytettyjen
ajoreittien
hyödyntäminen.

XX

Nostokorkeus enintään
3,1 metriä ja kantavuus
enintään 1,5 tonnia.
Laajat käyttömahdollisuudet kompaktin
muotoilun ansiosta.
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Lasernavigoinnin ansiosta EZS 350a kuljettaa
kuormat millimetrin
tarkasti.
Vetoyksikön suuntaan
asennettu henkilöturvaskanneri.

Sivulle kiinnitetyt laserskannerit
tarkkailevat esteitä ennakoivasti.

Entistäkin parempi
teho valinnaisella
litiumioniteknologialla.
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Keräily ja lavojen
kuormaus.
Tehokkaat keräilyratkaisumme
parantavat varastosi tehoa
huomattavasti: keräily tapahtuu
nopeasti, sujuvasti ja virheettömästi.
Kielituettu äänikeräilyjärjestelmä tukee työntekijöitäsi
intuitiivisesti työskentelyvaiheiden optimoinnissa.

Order picking
-järjestelmät
Tuotevalikoimamme sisältää lukuisia Order picking- järjestelmiä
erikoisvaatimuksiasi varten.
Nämä erilaiset keräilytekniikat
ovat kaiken kattavia: täysien lavojen pinoamisesta kaikkein pienimpiinkin eräkokoihin sähköisen
kaupankäynnin nopeissa toimituksissa. Yksinkertaisten järjestelmien käyttö on intuitiivista parantaen tuottavuutta merkittävästi.

Valokeräily (Pick by light)
Äänikeräily (Pick by voice)
Älykkään ääniohjauksen ansiosta
työntekijöillesi jää kädet vapaiksi keräilypisteissä. Manuaalisten tai digitaalisten keräilylistojen sijaan keräilijä
käyttää kuulokkeita ja on puheyhteydessä keräilyjärjestelmän kanssa.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Suurempi keräilynopeus
parantaa työskentelytehoa.

XX

Kielineutraali ja helppo käytettävyys kaikille käyttäjille.

XX

Paperiton Pick by light -keräilymenetelmä nopeuttaa varaston prosesseja.
Keräilymäärät näytetään suoraan varastolokeron näytössä. Varastonhallintajärjestelmään muodostetun yhteyden ja
olennaiseen keskittyvän prosessin ansiosta työntekijät suoriutuvat keräilystä
tehokkaammin ja reaaliajassa.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Erinomainen käyttömukavuus
ja helppo ohjattavuus.

XX

Keräilystä vapaat kädet
parantavat työskentelytehoa.

XX

Virheiden määrä minimoidaan, koska varastosta otettava määrä näytetään
varastolokeron näytössä.

XX

AUTOMATISOINTI
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Osittain automatisoidulla ohjauksella easyPILOT Follow
trukki seuraa käyttäjää automaattisesti ja pysähtyy heti
käyttäjän pysähdyttyä.

Mobiiliohjausjärjestelmä
easyPILOT
Intuitiivinen kauko-ohjaus easyPILOT
lisää luokkansa parhaan ECE-matalakeräilytrukin tehoa vielä entisestään.
Mobiiliohjausjärjestelmä on yhdistetty
NFC:n kautta trukkiin, ja se ohjaa trukin
automaattisesti oikeaan varastopaikkaan. Ainutkertaista: easyPILOTin
voi yhdistää jopa varastonhallintajärjestelmään.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Jopa 30 % tehokkaampi
keräily tunnissa.

XX

Trukin automaattinen
ohjaus oikeaan varastopaikkaan parantaa keräilytehoa
entisestään.

XX

Markkinoiden ainoa etäohjausjärjestelmä, jonka voi
yhdistää varastonhallintajärjestelmään.

XX

Keräily roboteilla
Keräilyyn lavoilla toimitamme myös
kokonaan automatisoituja järjestelmiä: yksinkertaisesta monilavakäytöstä vaativampiin yhdistelmälavoihin. Optimaalinen robotti- ja
tarraintekniikka valitaan sovelluskohtaisesti huipputehokkaan keräilyn
takaamiseksi.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Jopa 50 % suurempi
keräilyteho.

XX

Saumaton integrointi
olemassa oleviin laitteisiin.

XX

Ylivertaisen laadukas
keräily uusimman
teknologian a
 nsiosta.

XX
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Ohjelmistot ja
IT-järjestelmät.
Älykäs verkottaminen on
perusta niin manuaalisten kuin
automatisoitujen varastojen
optimaaliselle käytölle.
Jungheinrich tuo teollisuus
4.0-aikakauden myös yrityksesi
varastoon.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Yksilöllinen ja kaikille toimialoille sopiva Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmä (WMS) varaston älykkääseen ja tehokkaaseen hallintaan ja ohjaukseen.

XX

Mutkaton siirtymä digitaalisiin varastoprosesseihin J
 ungheinrichin
WMS Series 2 -järjestelmän käytössä koeteltujen ja standardisoitujen
prosessien ja toimintojen avulla.

XX

Täydellinen tiedonsiirto trukkien, varastolaitteiden ja varastonhallintajärjestelmän välillä erityisesti tähän kehitetyn Jungheinrichin logistiikkarajapinnan IoT-Connector:in avulla.

XX

Digitaalinen kalustonhallinta ISM Online parantaa kaluston käytettävyyttä ja tuottavuutta.

XX

Kaikilla toimialoilla ainutlaatuinen yhteensopivuus tulevien versioiden
kanssa takaa toimivuuden myös tulevaisuudessa. Lisäksi järjestelmiä
kehitetään jatkuvasti edelleen sisälogistiikan uusimpien suuntausten
mukaisesti.

XX

Älykäs varastonhallinta
kestävästi tehokkaita
prosesseja varten:
Jungheinrich WMS.

LOGISTICS

INTERFACE

Jungheinrichin logistiikkarajapinta: Yksinkertainen verkottaminen.

Tehokas kalustonhallinta ISM Online -järjestelmällä: liiketoimintaja trukkitiedot yhdellä
silmäyksellä.
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Analogisesta digitaaliseen:
Jungheinrich WMS Series 2
on yksinkertainen ja
edullinen ratkaisu pienten
ja keskisuurten varastojen tehokkaaseen
hallintaan.
Digitalisointi
menestyksen
avaimena.

Ainutlaatuiset lisensointimallit ja rahoitusmahdollisuudet.
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Yksilöllisesti räätälöity J
 ungheinrich WMS tai
edullinen WMS Series 2: Digitalisointi ja
 erkottaminen tehostavat logistiikkaprosesseja.
v

Jungheinrich WMS
Ratkaisu varaston materiaalivirran optimointiin sekä varaston yksinkertaiseen ja samalla tehokkaaseen hallintaan löytyy älykkäästä
ja kaikille toimialoille soveltuvasta Jungheinrichin varastonhallintajärjestelmästä (WMS). Se hallitsee varastoa kokonaisvaltaisesti ja
takaa samalla kestävästi optimoidut ja yksinkertaiset prosessit.
Tavaran vastaanotosta keräilyyn ja pakkaamiseen lähettämössä.
Lisäksi takaamme varastonhallinnan ainutlaatuisen korkean käyttäjäystävällisyyden ja suunnitteluvarmuuden jatkuvalla jatkokehityksellä, moduulirakenteen yksinkertaisella muunnettavuudella ja
moniulotteisella konfiguraatiomallilla.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Älykäs varastonhallintajärjestelmä takaa
maksimaalisen tehon.

XX

Intuitiivinen käytettävyys käyttäjäystävällisen
käyttöliittymän ansiosta.

XX

Täydellinen yhteensopivuus tulevien v ersioiden
kanssa takaa ainutlaatuisen toimivuuden.

XX

Jungheinrich WMS Series 2
Ohjelmistopaketti helpottaa siirtymistä digitalisaation aikakauteen käytössä koeteltujen
ja standardisoitujen prosessien ja toimintojen
avulla. Varasto ja tilaukset pysyvät aina selvästi esillä, ja kaikki prosessit ovat tehokkaasti
ohjattavissa. WMS:n ohella myös WMS Series
2 on eteenpäin yhteensopiva ja aina mukautettavissa varaston uusiin vaatimuksiin.

TÄRKEIMMÄT
T UOTEOMINAISUUDET
Helppo ja nopea integrointi.

XX

Tehokas prosessien optimointi.

XX

Houkutteleva hankintahinta.

XX
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DIGITAALISET TUOTTEET

Tiedonsiirtopäätteet on yhdistetty suoraan
varastonhallintajärjestelmään taaten v
 armasti
paremman tuottavuuden,

Jungheinrichin logistiikkarajapinta
Innovatiivinen liitäntäohjelmistomme − Jungheinrich-
logistiikkarajapinta − vastaa ensimmäisenä IoT-Connectorina trukkien, varastolaitteiden ja varastonhallintajärjestelmän täydellisestä verkottamisesta. Tähän erityisesti
kehitetty väliohjelmisto on asennettu trukin tietoliikennepäätteeseen. Se toimii viestintäkeskuksena ja huolehtii
siirrettävän tiedon muuntamisesta tarvittavaan muotoon.
Trukit on siten yhdistetty suoraan IT-verkkoon. Optimointi
ja ohjaus tapahtuvat tehokkaasti.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Eri teknologioiden kuten RFID:n ja
varastonavigoinnin integrointi olemassa
olevaan järjestelmäympäristöön onnistuu
vaivattomasti.

XX

Laajat käyttömahdollisuudet.

XX

Muutokset varastonhallintajärjestelmän
toimintoihin eivät ole tarpeen.

XX

Langaton tietoliikenne tai
järjestelmäkomponentit
Työntekijöiden mobiiliyhteydellä parannetaan merkittävästi varaston läpivirtausta, tehoa ja laatua. Tiedonsiirtojärjestelmät mahdollistavat myös joustavan
reagoimisen kiireellisiin tilauksiin. Suunnittelemme ja
integroimme koko tietoinfrastruktuurin. Toteutamme
trukki- ja käsipäätteet, viivakoodinlukijat ja etikettitulostimet, WLAN-infrastruktuurit ja paljon muuta.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Kuljetustehtävät ja WMS:n lähettämät
tiedot näkyvät trukissa reaaliajassa.

XX

Paperiton tehtävien käsittely parantaa
tehoa, joustavuutta ja laatua.

XX
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DIGITAALISET TUOTTEET

Turvallinen, edullinen ja tehokas kalustonhallinta − liiketoiminta- ja trukkitiedot
nähtävissä yhdellä silmäyksellä.

ISM Online
Tällä trukinhallinnan tietojärjestelmällä hallitset koko trukkikalustoa koosta ja monimutkaisuudesta riippumatta. Se mahdollistaa
trukkikaluston yksityiskohtaisen analysoinnin ja seurannan –
myös muiden valmistajien trukkien osalta. Järjestelmä kattaa trukkien liiketoimintaan liittyvät, kanta- ja sopimustiedot sekä tekniset
tiedot. ISM Online-järjestelmästä näet aina trukkeja koskevat
tiedot suoraan kannettavalla tietokoneellasi tai älypuhelimessa –
kaikkialla maailmassa.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Trukkikantatietojen kerääminen, seuranta ja analysointi takaavat maksimaalisen läpinäkyvyyden.

XX

Tarkka kuva kunnossapitokustannuksista ja kustannustekijöiden nopea tunnistus tukevat kaluston
kustannusten optimointia.

XX

Verkkopohjainen ja intuitiivinen hallinta.

XX

Erittäin joustava − kaluston kaikki tiedot
käytettävissä kaikkialla maailmassa.

XX

Sertifioitua turvallisuutta.

XX
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DIGITAALISET TUOTTEET

Tehokas suoja trukeillesi: yksinkertainen
käyttöoikeuksien hallinta ilman yleisavainta
suoraan trukin näytöstä.

EasyAccess
Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä EasyAccess estää trukkien luvattoman
käytön ja lisää siten tehokkaasti varaston turvallisuutta. Älykäs avainteknologia
mahdollistaa suoran yhteyden trukin näytön kautta. Työntekijät saavat yksilölliset käyttökoodit, joten trukin yleisavainta ei enää tarvita. EasyAccess on
saatavana kolmena eri vaihtoehtona: EasyAccess-softkey – trukin näytöllä
voi asettaa ja hallita kymmentä eri käyttökoodia. EasyAccess Pincode – eri
kuljettajille voidaan määrittää 100 eri koodia. EasyAccess Transponder –
käyttöoikeuksien hallintaan käytetään transponderikortteja. Myös tässä vaihtoehdossa voidaan käyttää ja hallita jopa 100 eri transponderia.

TÄRKEIMMÄT TUOTEOMINAISUUDET
Luvattoman käytön estäminen parantaa varaston
turvallisuutta.

XX

Alhaisemmat kustannukset, koska vältetään vahingot, jotka
voivat syntyä luvattomien käyttöjen johdosta.

XX

Käyttökoodien tai transponderitunnusten hallinta suoraan
trukin näytöstä – ei varustelu- ja hallintokuluja.

XX
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AFTER SALES

Tarmokkaasti
paikalla:
Jungheinrichhuolto.
Sisälogistiikan kasvavissa
haasteissa voit aina luottaa
yhteen asiaan, joka ei koskaan
muutu: asiakaspalvelumme,
tukemme ja varaosalogistiikan
vahvaan miehistöön.

Täydellinen huolto ja
tuki. Aina lähelläsi
ympäri vuorokauden.

Tukenasi on koko maailmassa 5000 huippukoulutettua Jungheinrichhuoltoasentajaa.

Takaamme alkuperäisten varaosien erinomaisen saatavuuden.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Ensiluokkaiset palvelut valmistajan asiantuntemuksella
Jungheinrich-trukkien lisäksi myös muiden valmistajien laitteille.

XX

Best-in-Class-varaosasaatavuudella ja nopeimmilla reaktioajoilla
vältetään kalliit seisokit.

XX

Alkuperäiset Jungheinrich-varaosat saatavana kaikkialla maailmassa.

XX

Maailmanlaajuinen 24/7-huolto ja -tuki logistiikkajärjestelmillesi.

XX

Yksilölliset huolto- ja tukipaketit takaavat täysin ennakoitavat ja
läpinäkyvät kustannukset.

XX

AF TER SALE S

Erinomainen
 rosessivarmuus
p
varmalla kaluston
käytettävyydellä.

Seisokkien minimointi
nopean varaosasaatavuuden ansiosta.
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AFTER SALES

Kaikki palvelut yhdellä
silmäyksellä.
Huolto, korjaus tai turvallisuustarkastus: Takaamme
korkealaatuisen täyden palvelun huoltopaketin − kaikki
saman katon alta, maailmanlaajuisesti.
Parts Online
24/7

Materiaalit

Jälkivarustelu | Lisävarusteet

Alkuperäiset
varaosat

Pyörät ja rullat

Akku- ja
varaajahuolto

Energianhallinta

Korjaukset

Flex-Services

Määräaikaishuollot
31

Logistiikkajärjestelmien
huolto ja tuki

Trukin
huoltopalvelut

Rengashuolto

Huolenpitosopimus

Ensiluokkaiset palvelut

Tarvikehallinta

31

Määräaikaishuollot
Turvallisuustarkastukset

Huolto

Tuki
Hydrauliöljyhuolto
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AF TER SALE S

AFTER SALES

Trukin huoltopalvelut
 ungheinrichin yli 5000 huippukouluJ
tettua huoltoasentajaa varmistaa trukkiesi käyttövalmiuden joka päivä kaikkialla maailmassa. Tämä koskee niin
Jungheinrichin kuin muidenkin valmistajien trukkeja. Emme ainoastaan
huolehdi tarvittavista korjaustoimenpiteistä, vaan myös trukkien säännöllisestä huollosta. Lisäksi teemme kaikki
määrätyt turvallisuustarkastukset.

Seisokkien minimointi
nopeiden varaosatoimitusten
ansiosta.

XX

Nopeat reaktioajat t iheän
ja maailmanlaajuisen
huoltoverkoston ansiosta.

XX

Ensiluokkaiset palvelut valmistajan asiantuntemuksella.

XX

Trukkien jatkuvasti korkea
käytettävyys säännöllisten määräaikaishuoltojen
ansiosta.

XX

Logistiikkajärjestelmien
huolto ja tuki

Alkuperäiset varaosat
Takaamme Jungheinrichin
alkuperäisten varaosien nopeat ja luotettavat toimitukset
kaikkialla maailmassa.
Yli 100 000 alkuperäistä
varaosaa, joiden saatavuus on
taattu kymmeneksi vuodeksi,
toimitetaan kaikkiin käyttöpaikkoihin pikimmiten maailmanlaajuisen jakeluverkostomme kautta.

Maksimaalinen luotettavuus − 98 % varaosista on saatavana suoraan varastosta.

XX

Huippunopeat reaktioajat yön yli -pikatoimituksilla Euroopassa.

XX

Huolehdimme 24/7, että varastosi
toimii aina korkealla tasolla. Yksilölliset tuki- ja huoltopakettimme takaavat täysin ennakoitavat ja läpinäkyvät
kustannukset. Koko maailmassa,
365 päivänä vuodessa.

Erinomainen prosessivarmuus
varmalla kaluston käytettävyydellä.

XX

Säännölliset tarkastukset ja
huollot pidentävät laitteiden
käyttöikää.

XX

Lyhyet ratkaisuajat, koska
kaikki huolto- ja tukipalvelut
tulevat saman katon alta.

XX
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