
Door het weglaten van de batterijtrog tussen het bestuurdersplatform en
de mast slaagde Jungheinrich erin de truck een stuk korter te maken. Met
een L2-maat van 1.245 mm is de ERC 216zi minstens 170 mm korter dan
vergelijkbare trucks en daardoor verreweg de meest compacte elektrische
stapelaar op de markt. Dit overtuigde ook de jury, die de ERC 216zi in de
categorie ‘Automobielen/Voertuigen’ bekroonde met de iF Design Award.
De iF Design Award werd in 1953 voor het eerst uitgereikt en wordt
beschouwd als de oudste onafhankelijke designprijs.

Jungheinrich Board Member voor Marketing & Sales Christian Erlach zei er
het volgende over: “Soms moet je iets helemaal anders benaderen en dat is
precies wat we met de ERC 216zi hebben gedaan. De geïntegreerde lithium-ion
batterij maakt een revolutionair truckontwerp mogelijk. De ERC 216zi is uiterst
compact en wendbaar. Het is de perfecte truck voor kleine
magazijnomgevingen waar onze klanten desalniettemin heel hoog willen
kunnen reiken.”

Over Jungheinrich
Jungheinrich werd in 1953 opgericht en is één van ’s werelds
toonaangevende leveranciers van intralogistieke oplossingen. Met een
uitgebreid assortiment aan material handling uitrusting, logistieke
systemen en diensten biedt Jungheinrich zijn klanten op maat gemaakte
oplossingen 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 stelt
wereldwijd 18.000 mensen tewerk en behaalde in 2019 een
geconsolideerde omzet van 4,07 miljard euro. Het aandeel van
Jungheinrich staat genoteerd op de SDAX.
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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


