
Naast maximale wendbaarheid overtuigt het truckontwerp van de ERC 216
door zijn snelle en flexibele inzetbaarheid als stapelaar met staplatform
met maximaal comfort voor de bestuurder. Grote lasten worden vooral
over middellange afstanden of op hogere rekniveaus efficiënt vervoerd
dankzij de elektronisch gestuurde, krachtige hefmotor en de doordachte
ergonomie. Het truckontwerp wordt vervolledigd met toekomstgerichte
hulpsystemen en strenge veiligheidsnormen voor ongevalvrij en
productief werken.

Voor het eerst heeft de iF-jury, bestaande uit gerenommeerde
designexperts, de winnaars geselecteerd tijdens een puur digitaal proces,
verspreid over drie jurydagen. 98 juryleden uit 21 landen prezen niet
alleen de hoge ontwerpkwaliteit van de inzendingen, maar ook de
fascinerende diversiteit en de behandeling van actuele thema's.

Vanwege de pandemie zullen de prijswinnaars, net als vorig jaar, worden
gevierd in het kader van een wereldwijde digitale campagne. De
campagne gaat van start op 10 mei 2021, de dag van de eigenlijke
ceremonie. Alle winnende inzendingen zullen worden gepresenteerd in de
iF World Design Guide en de nieuwe iF Design App.

Over Jungheinrich
Jungheinrich werd in 1953 opgericht en is één van 's werelds
toonaangevende leveranciers van intralogistieke oplossingen. Met een
omvangrijk portfolio aan material handling uitrusting, logistieke systemen
en diensten biedt Jungheinrich zijn klanten oplossingen op maat voor de
uitdagingen die de Industrie 4.0 met zich meebrengt. De groep, met
hoofdzetel in Hamburg (Duitsland), is wereldwijd vertegenwoordigd in 
40 landen met eigen directe verkoopkantoren en in ongeveer 80 andere
landen via partnerbedrijven. Jungheinrich heeft wereldwijd 18.000
medewerkers in dienst en realiseerde in 2020 een geconsolideerde omzet
van € 3,81 miljard. Het Jungheinrich aandeel staat genoteerd op de SDAX.

Gedurfde ideeën, baanbrekende

trends en een optimistische kijk

op de toekomst. Bijna 10.000

inzendingen uit 52 landen

bereikten dit jaar de jury van de

iF Design Award, die onder het

motto ‘The CreatiFe Power of

Design’ ook in 2021 weer

uitmuntende prestaties op het

gebied van design bekroont. Wij

zijn zeer verheugd met de

overwinning van onze

elektrische stapelaar ERC 216 in

de categorie ‘productdesign

auto's en voertuigen’.
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Voor meer informatie en inlichtingen 
kunt u contact opnemen met:
Vanessa Caudenbergh - Marketing & Profishop Manager
Tel. +32 495 58 50 06
vanessa.caudenbergh@jungheinrich.be


