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Ledende innen 
internlogistikk
Din globale  
leverandør

DIN GLOBALE LEVERANDØR
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DIN GLOBALE LEVERANDØR
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Jungheinrich, grunnlagt i 1953, er ett av verdens  ledende 
selskaper som tilbyr komplette løsninger for intern - 
logistikken. Med et omfattende produktspekter av gaffel-
trucker,  logistikksystemer og tjenester, tilbyr vi skredder-
sydde løsninger, slik at du kan konsentrere deg om din 
bedrift. Med vårt solide servicenettverk har du alltid en 
pålitelig partner ved din side. 

Egne distribusjons- og 
serviceselskaper i 40 land

Partnerselskaper i rundt 
80 andre land

Over 18 000 medarbeidere

Mer enn 5400 service- 
teknikere over hele verden



Hele intern
logistikken  
fra én leverandør
Du har 
utfordringene –  
vi har løsningene

Logistikk holder verden i gang, og prosessene i internlogistikken 
er en betydelig del av det. En effektiv intern vareflyt er en av de 
viktigste årsakene til at et firma er konkurransedyktig. 

Derfor vier vi oss til internlogsitikken. Vi sørger for at du får 
de mest lønnsomme løsningene for dine behov, uansett sektor 
eller størrelse på firma.

Denne katalogen gir deg en oversikt over vårt store utvalg av 
produkter, systemer og tjenester. Du får et bedre innblikk i hvordan 
vi tenker og jobber for å gjøre internlogistikkprosessene mer ef- 
fektive, fleksible og bærekraftige.

ALT FRA ÉN LEVERANDØR
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Nye trucker og spesialutførelser: løfte, stable, 
transportere, plukke – elektrisk, med forbrennings-
motor eller manuelt? Vi har riktig truck til ditt be-
hov.

Leie & finansiering: korttidsleie, langtidsleie  eller 
finansiering; vi tilbyr individuelle løsninger som 
passer dine behov og som gir deg maksimal flek-
sibilitet og finansiell uavhengighet.

Brukte trucker: med JUNGSTARS får du  brukte 
trucker som er blant markedets beste. De er 
 totalrenovert etter høyeste kvalitetsstandard og 
leveres med tolv måneders garanti – akkurat som 
en ny gaffeltruck. Vi har også vanlige brukt trucker 
for salg. De kjennetegnes ved at de er lite brukt 
og i god stand fordi de blir pusset opp og over-
halt på vårt verksted i Oslo. Truckene leveres med 
gode garantiordninger og de fleste også med nytt 
batteri.

Energi: for å sikre effektiv bruk av energi, er vi det 
eneste selskapet som tilbyr et komplett system av 
trucker, batterier og ladere fra én og samme leve-
randør.

Reolsystemer: som totalleverandør finner vi den 
optimale reolløsningen for deg – fra statiske via 
dynamiske reolsystemer, til komplekse automa-
tiserte lagersystemer.

Automatisering: systemer med optimal automa-
tiseringsgrad tar effektivitet og ytelse på lageret til 
nye høyder. Vi garanterer sikre prosesser. Fra plan-
legging via implementering, til service og support.

Digitale produkter: digitalisering er nøkkelen til 
suksess innen internlogistikk. Gjennom et intel-
ligent digitalt samspill på lageret støtter vi deg i 
overgangen fra analogt til digitalt, og introduserer 
Industry 4.0 på lageret ditt.

Sikkerhet: vi beskytter mennesker, varer, lager-
utstyr, maskiner og data gjennom en rekke sikker-
hetsalternativer og assistentsystemer. Dette gir deg 
360°-beskyttelse for alle områder på lageret.

Service: våre 80 kvalifiserte serviceteknikere tilbyr  
pålitelig veiledning av dine trucker og systemer. 
Dette betyr at vi kan være hos deg i løpet av kort 
tid og gjenopprette tilgjengeligheten til trucker og 
systemer.

Nye trucker og spesialutførelser

Energi

Reolsystemer

Automatisering

Digitale produkter

Leie & finansieringSikkerhet

Service

Brukte trucker

ALT FRA ÉN LEVERANDØR
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INTRO

Din globale leverandør
Gjennom vårt nettverk med 
direktesalg og service, følger vi 
deg over hele verden.   03 

Alt fra én leverandør
Hele internlogistikken fra én 
leverandør: produkter, systemer 
og tjenester.   04  –  05

PRODUKTOVERSIKT

Full oversikt over 
 internlogistikken 

Det komplette spekteret
Vårt komplette tilbud: fra  
industritrucker til service og 
rådgivning.   38  –  39

LEIE & FINANSIERING

Full fleksibilitet

Utleie av gaffeltrucker
Kort- og langtidsleie for ulike 
behov. Vi har rundt 800 tilgjenge-
lige leietrucker i Norge.   86  –  87

RÅDGIVNING

Sammen om den  
beste totalløsningen

Løsningsleverandør
Teknisk kunnskap, stor bransje-
kunnskap og unik kunnskap  
om ulike prosesser åpner  
muligheten for skreddersydde  
løsninger.   40  –  41

GAFFELTRUCKER

Enkel manøvrering 
med tung last

Jekketraller
Pålitelige og sterke hjelpere i ekte 
Jungheinrich-kvalitet for transport 
over korte strekninger og i trange 
rom.   42  –  45

Palletrucker
Utholdende medhjelpere for  
korte, middels lange og lange  
strekninger.   46  –  49

Støttebenstrucker
Ideelle for innsetting og uthenting 
og for sporadisk plukking på korte, 
middels lange og lange strekninger. 
  50  –  53

Lavtløftende plukktrucker
Det perfekte samspillet mellom 
menneske og maskin gjør ordre-
plukking raskere og mer effektivt 
enn noen gang.   54  –  57

Høytløftende plukktrucker
Plukkeffekt på høyeste nivå gjen- 
nom intelligente assistentsystemer 
og digitalt samspill.   58  –  61

Trekktrucker, tilhengere & 
trekktrucksystemer
Elektriske trekktrucker med 
tilhengere eller trekktrucksystemer 
er effektive bindeledd mellom 
logistikk og produksjon.   62  –  65

Elektriske motvektstrucker
Elektriske motvektstrucker 
kombinerer ytelse og  
effektivitet.   66  –  69

Diesel- og gasstrucker
De robuste og pålitelige kraft-
pakkene for røff utendørs bruk  
gir maksimal vareflyt.   70  –  73

Skyvemasttrucker
Våre presise allroundere er 
kompakte, smidige og enkle  
å bruke. De setter standarden  
på trange steder.   74  –  77

Smalgangstrucker
Med raske kjøre- og løftehastig-
heter og intelligent teknologi,  
er dette kraftpakkene i smal-
gangen.   78  –  81

Reolshuttle
Halvautomatiske shuttler sparer 
tid, skåner lagrede varer og 
utnytter lagerplassen.   82  –  83

Spesialutførelser
Skreddersydde løsninger for 
spesielle transport- og produk-
sjonsoppgaver.   84  –  85

HISTORIER

HISTORIE #1

Enkle svar for en  
kompleks verden
Poteter smaker godt uansett hvor 
du befinner deg på kloden. Men 
reisen fra åker til tallerken er mer 
innviklet enn du kanskje er klar 
over.   08  –  13

HISTORIE #2

Ha tillit til faste  
forbindelser
Skruer er uunnværlig i en produk-
sjon, det samme er 100 % pålitelige 
logistikkjeder.   14  –  19

HISTORIE #3

En skål for effektive 
prosesser
Bryggeprosessene er like tradi-
sjonelle som de alltid har vært, 
logistikken, derimot, er ultra-
moderne.   20  –  25

HISTORIE #4

Når samspillet er  
perfekt
Fotball fascinerer liten og stor.  
Mye fordi intelligent logistikk 
spiller på lag.   26  –  31

HISTORIE #5

Å flytte papir betyr  
å flytte mennesker
Bøker inspirerer. Men det er en 
lang vei fra produksjon til gleden 
ved å lese.   32  –  37
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BRUKTTRUCKER

Så god som en ny  
Jungheinrich

JUNGSTARS
Våre beste brukttrucker i  
5-stjerners kvalitet.   88  –  89

SERVICE

Alltid ved din side

Et sterkt serviceteam
Vårt serviceteam med rundt 
80 kvalifiserte serviceteknikere 
passer på at truckene dine 
 fungerer som de skal.   122  –  125

SIKKERHET

Full oversikt  
over lageret

Beskyttelse av menneske,  
gods, lagerinnredning, maskiner 
og data
Vår 360°-beskyttelse for de fem 
risikoområdene på lageret.  96  –  97

REOLSYSTEMER

Ryggraden i lageret

Reolsystemer
Lagre planlagt for fremtiden bærer 
ikke bare last, men tåler også 
endringer.   98  –  101

SYSTEMLEVERANDØR

Systemleverandør  
med erfaring

Perfekt samspill
Vi optimaliserer vareflyten –  
det gir deg svært effektive 
 lagerprosesser.   102  –  103

ENERGI

Full fart fremover

Litiumionbatterier & garantier
Effektiv bruk av energi har høy 
optimaliserings- og innsparings-
potensiale. Fremfor alt: litiumion-
kraft.   90  –  91

Blysyrebatterier
Velkjent batteriteknologi for  
kraft og stor pålitelighet.   92

Ladere
Om du trenger effektive litium-
ionbatterier eller tradisjonelle 
 blysyrebatterier – hos oss finner 
du riktig lader.   93

Energistyring
Vår helhetlige energistyring 
garanterer sikkerheten på lageret 
og ytelsen til truckene dine.   94

Diesel & gass
Topp moderne og velprøvd 
motorteknologi med minimal  
støy og lave utslipp.   95

DIGITALE PRODUKTER

Intelligent digitalt  
samspill

Programvare & IT-systemer
Intelligent digitalt samspill er 
grunnlaget for optimale prosesser 
i lageret, enten manuelt eller 
automatisk.   116  –  117

Lagerstyringssystemer
Jungheinrich WMS og WMS  
Series 2; en fremtidsrettet, intelli-
gent programvare for bærekraftige 
og optimaliserte prosesser.   118

Jungheinrich logistikkgrensesnitt
En innovativ grensesnittpro-
gramvare for digitalt samspill 
mellom trucker, lagerinnredning 
og WMS.   119

Datakommunikasjon
Mobil tilkobling av ansatte 
 gjennom sanntidsmottak av 
transportoppdrag fra WMS  
direkte til trucken.   119

Flåtestyring
ISM Online, informasjonssystemet 
for styring av hele truckflåten 
uavhengig av størrelse og kom-
pleksitet.   120

Tilgangsstyring
EasyAccess-tilgangsstyring 
beskytter trucken mot uønsket 
bruk og øker sikkerheten på 
lageret.   121

AUTOMATISERING

Effektivitet i bevegelse

Nye løsninger
Trinn for trinn til den ideelle 
automatiseringsløsningen. Fra 
planlegging via implementering  
til service og support.   104  –  105

Automatiske småvarelagre
Når hastighet og presisjon teller: 
vårt kransystem er i toppklasse 
med tanke på romutnyttelse og 
varegjennomstrømming. 106  –  107

Automatisk pallelagring
Automatiske lagre gir større 
sikkerhet, høyere gjennom-
strømningshastighet og raskere 
materialflyt.   108  –  109

Transportbåndteknologi
Innovative transportbånd for  
paller og kasser både for nye 
anlegg og eksisterende  
installasjoner.   110  –  111

Førerløse transportsystemer
Velprøvde standardtrucker 
supplert med automatiserings-
komponenter som styres av 
intelligent programvare.   112  –  113

Plukking & palettering
Raske og feilfrie plukkløsninger gir 
økt ytelse på lageret.   114  –  115
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Enkle svar
for en  

kompleks  
verden

Poteter smaker godt uansett  
hvor du befinner deg på kloden.  
Men veien fra åker til tallerken er  
mer innviklet enn du kanskje tror.

#1

Nye trucker & spesialutførelser

Leie & finansiering

Brukttrucker

HISTORIE

Energi
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turer må truckføreren  

ta for å laste eller 
losse en lastebil full 

av poteter.

1400
kilo poteter kan lastes  
på én enkelt trucklast.

280
nett med poteter kan 
transporteres av en  
elektrisk palletruck  
per last direkte fra  
lastebilen til hylla  
i matvarebutikken.
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01
På åkeren er 

 fremdeles trak-
toren kongen, 
 senere overtar  
Jungheinrich- 

truckene trans-
portoppgavene.

02
Potetopptakere 

skiller de edle 
knollene fra  

ugresset. 

03
Elektriske 

 motvektstrucker 
 laster potetene i 
kasser på inntil 

 700 kilo.

Åkre med  
potetknoller
Poteten er igjennom en lang reise  
fra potetåker til tallerken.  
Jungheinrich sin internlogistikk spiller  
en viktig rolle i denne prosessen.

Det var inkaene som først oppdaget 
den smakfulle knollen, men de span-

ske erobrerne som brakte den til Europa 
på begynnelsen av 1500-tallet. Derfra ble 
poteten en enorm suksess og erobret hele 
verden. Rik på vitaminer og næringsstof-
fer, lite kalorier, mettende og smakfull – 
hver person i verden spiser i gjennomsnitt 
35 kilo potetprodukter i året. Polakkene er 
verdensmestere i potetspising med 115 kilo 
i året.

Det meste av de 380 millioner tonn 
potetene som blir tatt opp av jorden hvert 
år, blir levert fra bonden direkte til mellom-
forhandlere. Disse lagrer potetene, pakker 
og distribuerer dem. Alternativt selger de 
poteter til produsenter av potetprodukter, 
som for eksempel pommes frites. Høyse-

song i potetmarkedet i Sentral-Europa er 
når avlingen høstes fra mai til oktober.

LEIE ELLER KJØPE BRUKT
Sesongarbeid gir både fordeler og ulemper 
for mange selskaper. På den ene side kan 
de konsentrere kreftene når det trengs. På 
den annen side er det ofte ikke lønnsomt å 
kjøpe en ny gaffeltruck for å behandle po-
tetene som fraktes i store kasser fra åkeren. 
Men det finnes to gode alternativer. Det før-
ste er en «JUNGSTAR». Hos  Jungheinrich 
Norge har vi til enhver tid rundt 50 full-
renoverte brukte JUNGSTARS-trucker til-
gjengelig for salg. Disse har 12 måneders 
garanti. I tillegg har vi rundt 250 vanlige 
brukttrucker for salg. De som liker det enda 
mer fleksibelt tyr til det andre alternativet: 
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04
Førerplassen i en 

elektrisk motvekts-
truck. Ergonomien 

betyr alt. 

05
Takket være til-

leggsutstyret, kan 
gaflene til denne 

motvektstrucken 
tippes for å helle ut 

potetene.  

06
Palletruckene er 

enkle å manøvrere

07
Pakking i nett for 

direktesalg. 

08
Jungheinrich 

 palletruck med 
 integrert lader for 
rask pauselading. 

09
Ved lossing spiller 

enkel betjening og 
god manøvrerbar-
het en viktig rolle.

10
Etter en lang reise, 

er potetene 
 tilgjengelige for  

kundene.

leie. En telefonsamtale eller e-post er nok. 
Gaffeltrucken kommer på kort tid, uansett 
hvor den trengs.
Hastighet er viktig når sensitive knoller 
skal lagres i riktig temperatur på mellom 
fire og åtte grader. Dette er den eneste 
 måten  varene kan havne ferske på taller-
kenen,  flere måneder etter innhøsting. De 
elektriske truckene til Jungheinrich bidrar 
 aktivt i denne prosessen. For at frakten skal 
 foregå så energisparende som mulig, bru-
ker de blant annet regenerativ bremsing 
som tilbakefører 30 prosent av energien til 
batteriene.

ENKELT Å JOBBE MED
Den som noen gang har sett på eller del-
tatt i innhøsting, vet at både  menneske-  
og maskinkraft trengs i like stor grad. Da 
teller ergonomi og betjeningskomfort i 
valget av arbeidsredskap. Jungheinrich- 
trucker har et godt rykte blant truck førere 
fordi de har betjeningshendler som er enkle 
og raske å tilpasse til ulike kroppsstørrelser 
og  førere. Etter at varene er sortert, vas-
ket, polert, elektronisk lest og pakket, må 
de lastes på paller i lastebiler. Takket være 

deres manøvrerbarhet, mestrer elektriske 
gaffel trucker denne oppgaven enkelt, selv 
på trange steder. Kraften henter de i øken-
de grad fra litiumionbatterier. Disse varer tre 
ganger lenger enn tradisjonelle batterier, er 
helt vedlikeholdsfrie og har kraft nok til å 
holde ut innspurten i innhøstingen.

ENKELT FOR ALLE
Løf te- og transpor tkapasiteten t i l 
 Jungheinrich er også etterspurt i handels-
næringen. For eksempel når poteten er 
losset, transportert til butikkhyllene og 
klar for salg. Her er det behov for  hendige 
 løsninger, for eksempel den elektriske 
palle trucken EJE som brukes til lossing av 
paller fra lastebilen og som enkelt lar seg 
manøvrere mellom smale butikkhyller. Der-
for er den selvforklarende og trygge betjen- 
ingen til den elektriske palletrucken alfa og 
omega i handelsnæringen.
Og så er det endelig kunden sin tur –  etter 
å ha kjøpt potetene, fraktet dem hjem og 
tilberedt dem etter eget ønske, er det bare 
å nyte!

Litiumionbatterier fra Jungheinrich  
er fullstendig vedlikeholdsfrie  

og overbeviser med maksimal kraft.

4–8 °C
er den optimale 

lagrings
temperaturen 

for poteter.

ELEKTRISKE MOTVEKTSTRUCKER  
  fra side 66

EFG

PALLETRUCKER  fra side 46
EJE | ERE | ESE

ENERGI  fra side 90
LITIUMION

FINN PRODUK TENE
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Automatisering

Digitale produkter

Service

HISTORIE #2
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Tro på 
faste 

forbindelser
I produksjonen er enhver  

skrue uunnværlig.  
Logistikkjeden må være  

100 % pålitelig.

#2
HISTORIE



 2000
newton/mm2 er  
strekkfastheten til  
skruer brukt i bil- og  
luftfartsindustrien.

50
kilo per kasse blir 

enkelt transportert 
i et automatisk 

transportbåndanlegg.

12
kilo skruer,  

muttere og skiver 
 går det med i en 
middels stor bil.
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01
Alt må passe perfekt 

sammen for at  
alle delene skal bli 

til en bil.

02
Automatisering av 
logistikkprosesser 

er uunnværlig  
for døgnkontinuer-

lig tilgjengelighet 
av deler og 

 komponenter.

03
Full oversikt over 

hele logistikkjeden 
på lageret: ikke  

noe problem med 
lagerstyrings-

systemet fra 
 Jungheinrich 

(WMS)

En fast  
enhet
Én bil og mer enn 1000 skruer: 
intelligent logistikk kreves  
for å få alt på plass just-in-time.

Skruer har blitt brukt i mer enn 2000 
år. I antikkens Hellas brukte Arkimedes 

(287 til 212 f.Kr.), en av de største ingeniø-
rene i historien, prinsippet med skruen til et 
vannløfteanlegg. Han laget gjengene av tre. 
Dette gjorde at folket kunne vanne åkrene 
sine på en pålitelig måte. Siden den gang 
har skruen, slik vi kjenner den, blitt brukt 
som festeanordning og forbindelsesledd 
i mer enn 500 år. Johannes Gutenberg, 
oppfinneren av den moderne boktrykker-
kunsten, brukte eksempelvis disse små mi-
raklene i sine trykkpresser. På  denne måten 
var de med på å skrive teknologi- og kul-
turhistorie og drive verden fremover. I dag 
lages skruer av ulike materialer, fra metall til 
tre, og de er uunnværlige i hverdagen. Bare 
i Tyskland genererer produsenter av  skruer 
og nagler rundt fire milliarder euro i salg 
hvert år. For eksempel er det i dag i gjen-
nomsnitt mer enn 1000 skruer i hver bil.

For at skruene ikke skal bli det sva-
keste leddet i en lang kjede, må industri-
produksjonsbedrifter kunne stole 100 % på 
transport- og lagerlogistikk. Det er  akkurat 
her Jungheinrich kommer inn som en 
 totalleverandør av automatiserte lager-
logistikksystemer – via programvaregren-
sesnitt til en omfattende kundeservice.

WMS SOM «SUPERHJERNE»
Å koordinere at levering av tusenvis av skru-
er til bilindustrien skjer til rett tid,  krever en 
«superhjerne». Denne må  kunne  kartlegge 
hele forsyningskjeden og  kontrollere alle 
nødvendige prosesser i  lageret – som 
Jungheinrich sitt lagerstyringssystem 
(WMS). Oppgaven til denne prisbelønte 
programvareløsningen er å dirigere hele 
det digitale samspillet på lageret. WMS 
kartlegger alle prosesser fra varemottak 
til vareutlevering og styrer hele prosessen. 
Både for svært store og bitte små deler.
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04
Småvarelogistikk 

på høyeste  
tekniske nivå. 

05
Når systemet er  

i gang, har en  
operatør alltid full  

kontroll. 

06
Førerløse trans

portsystemer 
 holder produk

sjonen i gang 
 døgnet rundt.

 
07

Alltid riktig skrue 
til rett tid og på  

rett plass – det er 
slik montering  
fungerer i dag. 

08
Bilindustrien er  

avhengig av 
«justintime»  
i sine produk

sjonslinjer.

09
Perfekt skrudd,  

mål oppnådd: påli
telige biler gir 

 trygge og sikre 
kjøre opple 

velser.

Skruer tilhører de såkalte C-delene, 
hvis verdi er relativt lav, men som er nød-
vendig i store mengder. Forsynings- og 
leveransestyringen av skruer blir stadig 
mer kompleks etter hvert som respons- 
og utviklingstidene i industrien blir kor-
tere. Selv om hastigheten og kompleksite-
ten øker, må skruene alltid komme i riktig 
mengde, på rett sted og til rett tid i pro-
duksjonen. Det hele må skje svært effek-
tivt og pålitelig med lavest mulig kapital-
forpliktelse.

MATERIALER I KANBANSTRØMMEN
Det er nettopp dette bilindustrien legger 
så stor vekt på, siden de er så fokusert på 
arbeidsdeling. Og jo mer kompleks opp-
gaven er, desto mer må systemene som 
brukes kunne gjøre. Her kommer WMS til 
sin rett. For eksempel ved kontroll av ma-
terialstrømmen. Bilindustrien setter sin lit 
til kanbansystemet som er utviklet i Japan 
(kanban: japansk eller kinesisk for «kort»). 
To kasser sikrer alltid maksimal forsyning 
og materialtilgjengelighet. Disse er utstyrt 
med strekkode, NFC- eller RFID-kode med 
krypterte data om kunden, lagringssted, 
 artikkel, kasse, batch og fyllmengde. Når  
en kasse når et definert  rapporteringsnivå, 
blir det automatisk sendt en ordre til 
 kunde lageret hos leverandøren. På  denne 
måten etterfylles anvendt materiale til   
riktig tid.

HØYT TEMPO I DET AUTOMATISKE  
SMÅVARELAGERET

Lagerstyringssystemet til leverandø-
ren registrerer ordreinngangen og utløser 
antall nødvendige skruer i det automatis-
ke småvarelageret. Disse er lagret i kasser 
og kartonger, eller på paller, slik at de er 
 klare til å sendes så raskt som mulig.  Raske 
kransystemer og transportbånd sørger for 
at skruekassene fraktes raskest mulig til 
plukkplassen. Og hvis noe skulle gå i styk-
ker i dette høyteknologiske småvarelageret, 
er en servicetekniker raskt på plass. Pro-
duksjonen vil derfor ikke stoppe opp på 
grunn av en manglende skrue.

Etter at operatøren ved termina-
len har plukket de forespurte skruene, blir 
skruene pakket og klargjort. De blir fjernet 
fra lagerstyringssystemet (WMS) og lastet 
på lastebilen. Lastebilen kjører skruene til 
produksjonsstedet, hvor de via førerløse 
transportsystemer føres sømløst just-in-
time inn i monteringsprosessen. Når de er 
festet, forblir flesteparten usynlige bak pa-
neler, lister og deksler i bilen.

«Anvendt  
materiale blir 
umiddelbart  

etterfylt.»

«WMS styrer 
hele  

prosessen.»
AUTOMATISERING  fra side 104 

AUTOMATISKE SMÅVARELAGRE |  
TRANSPORTBÅNDTEKNOLOGI |  
AUTOMATISKE TRUCKER (AGV) 

DIGITALE PRODUKTER   fra side 116
LAGERSTYRINGSSYSTEMER (WMS)

FINN PRODUK TENE 
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En skål  
for effektive 

prosesser
Når det kommer til øl,  

er den 500 år gamle tyske  
renhetsloven grunnpilaren.  

Logistikken, derimot,  
er hypermoderne.

#3
HISTORIE



 30
paller i timen er den 

gjennomsnittlige 
kapasiteten til  

en bryggeritruck.

40
ølkasser på en 

europall kan løftes 
med en gaffeltruck. 

Det tilsvarer totalt  
800 kg.5

minutter bruker 
en gaffeltruck 
på å fullaste en 
bryggeribil  
med fire paller.
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01
Humle er en klatre-
plante som tilhører 

hampefamilien. 
Den dyrkes fra 

mars og utover. 

02
Humlen tørkes  

i en ovn. 

03
170 kilo humle 

trengs til  
10 000 liter øl.

En smakfull 
tradisjon
Fra humledyrking til levering  
på fat: øl lever på sine tradisjoner  
og veletablerte gjærings- og  
bryggeprosesser.

Na zdraví, sláinte eller Prost: slik  høres 
det ut når verdens tre største nasjo-

ner innen ølkonsum, Tsjekkia, Irland og 
Tyskland, tar en skål. Hvert år konsumeres 
rundt 157 liter per innbygger av ølelskere i 
Tsjekkia, 131 liter av de syngende og drik-
kende irene og 116 liter av tyskerne. Sist-
nevnte hevder at de allerede i 1516 bidro til 
å heve ølgleden til et høyere kvalitetsnivå 
med den tyske renhetsloven, som verdset-
tes over hele verden og av mange anses 
som den første forbrukervernloven. 

Behovet for øl later til å ha vært stort 
for over 500 år siden. Gamle skrifter for-
teller om høneblod, egg, bek, kritt, padde- 
avføring og oksegalle som skal ha blitt om-
gjort til øl. Dette må ha smakt forferdelig 
og i verste fall vært giftig, eller til og med 
dødelig. Heldigvis gjorde renhetsloven slutt 

på slik svindel og valgte i stedet et abso-
lutt puristisk «fire ingredienser»-prinsipp: 
 humle, gjær, malt og vann. Ikke noe annet 
er tillatt i ølet!

TRADISJON MED NÅTIDSPREG
Renhetsloven kombinerer tradisjon og per-
fekt håndverk og setter også retningslinjer 
for kreativ utvikling av øltyper og brygge-
teknologi. 
Dette gjelder selvfølgelig også logistikken 
rundt bryggeribransjen, som for lengst har 
utviklet seg fra transport med hest og kjer-
re til en innovativ ølverdikjede. Vi har vært 
en partner i ølindustrien i Tyskland i man-
ge tiår, og har alltid vært med på å utvikle 
denne verdikjeden for og med våre kun-
der. I drikkevareindustrien betyr de stadig 
kortere bestillingsprosessene at hastighet 
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04
Bryggerimesteren 

er «sjefen over 
ølet»: hans kunn- 

skap og erfaringer 
er avgjørende for  

kvaliteten.

05
Også en del av ren-

hetsloven: hygie-
niske kjeler har 

høyeste prioritet.

06
Flasken er målet: 

full drift i 
 tappeanlegget.

 
07

Med en fleksibel   
leieløsning er  

alltid riktig truck  
på stedet.

08
Truckene utfører 

hardt arbeid under 
lasting.

09
Siste del av drikke-
varelogistikken er 

ren nytelse.

og fleksibilitet bare blir vik-
tigere og viktigere. Og alt 
dette skjer med de høy-
este krav til renslighet og 
null utslipp i de følsomme 
og strengt overvåkede hy-
gieniske områdene i mat- 
vareproduksjonen.
Ingrediensene, som humle 
i fersk eller tørket form el-
ler som ekstrakt, blir levert 
til bryggeriet med lastebil. 
Her blir den tatt hånd om av 
elektriske motvektstrucker 
eller støttebenstrucker som 
transporterer og sørger for 
videre behandling i de for-
skjellige stadiene av brygge-
prosessen.

SOM FØR
Bryggeprosessen  følger 
nesten samme mønster 
som den alltid har gjort, 
med tre til seks ukers gjær- 
ing i bryggekjelen. Men 
i dag hjelper digitalisert 
måle- og  testteknologi 
bryggerimesteren med å 
overvåke og  kontrollere 
gjæringsprosessen. Og til 
slutt blir det tradisjonelt  
igjen: etter en eventuell 
mellomfiltrering for den 
 karakteristiske gyldne ølfargen, må brygge-
rimesteren godkjenne brygget før det går til 
tappeanlegget. Der skjer tappingen av ølet 
på flasker og fat helt automatisk. 

Drikkevarebransjen opplever store se-
songsvingninger, derfor er fleksible løsnin-
ger spesielt viktige når det gjelder valg av 
type og antall gaffeltrucker. Når somme-

ren er tørr og varm, eller for 
eksempel en stor fotballtur-
nering dukker opp, øker tør-
sten etter øl og etterpsørsel- 
en etter alle typer øl.

FLEKSIBEL LØSNING
For å unngå at ølkilden skal 
tørke ut, er mange brygge-
rier avhengig av en fleksibel 
truckpark i sine logistikk-
prosesser. Jungheinrich har 
en omfattende flåte av leie- 
trucker klare for dette, slik 
at bryggerikunder enkelt 
kan håndtere sesongtopper 
og generelle svingninger i 
etterspørselen. På den ene 
side er dette med på å kon-
trollere og redusere kost-
nadene. På den annen side 
kan disse truckene lett byt-
tes ut hvis logistikkproses-
sen endres. En tredje fordel 
for bryggeriene er korte re-
parasjons- og responstider 
for sine transportører, uav-
hengig av om de leies eller 
kjøpes. Det er viktig å unn-
gå kostbare driftsstanser. 
Takket være smarte helhet-
lige løsninger fra en total-
leverandør, hører dette for-
tiden til.

Lastet på lastebiler finner ølet, i en 
rekke varianter, raskt veien inn i verdens 
puber og matvarekjeder. Og der blir det 
ført enda nærmere forbrukeren ved hjelp 
av gaffeltrucker. Tradisjonen tro vil ikke 
øltørsten slukkes med det første. Verken 
her, eller i resten av verden.

Rent må 
det være

1516
innførte  hertugene 

 Wilhelm IV og Louis X 
 renhetsloven.

4
ingredienser (humle,  

malt, gjær og rent vann)  
er nok til å produsere  

et nærmest grenseløst 
 utvalg av øl.

51 500
hektar er brukt til å dyrke 
humle over hele verden.  

Det tilsvarer arealet  
til 72 145 fotballbaner.

ELEKTRISKE  
MOTVEKTSTRUCKER   fra side 66 

EFG

JEKKETRALLER  fra side 42
AM | AMW | AMX

PALLETRUCKER  fra side 46
EJE | ERE | ESE

FINN PRODUK TENE
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Når  
samspillet  
er perfekt

Fotball inspirerer både liten og 
stor. Intelligent internlogistikk 

er en viktig medspiller.

Automatisering

Digitale produkter

Service

#4
HISTORIE



7
ganger blir en 
ball gjennom-
snittlig flyttet 
fra produksjon 
til forsendelse.

345
fotballer stablet oppå  

hverandre tilsvarer  
maksimal høyde av  

et høyreollager.

6 m/s
og raskere beveger et  

kransystem seg  
for å levere varer,  

som denne ballen.
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01
Fra øyeblikket 

kunden trykker 
«bestill» i 

 nett butikken, er 
forsynings - 

kjeden i gang. 

02
I det automatiske 

småvarelageret  
tar kransystemet 

hånd om den 
 bestilte varen. 

03
Lagerstyrings-

systemet (WMS) 
fra Jungheinrich 

har alt under 
 kontroll.

Når den   
runde fotballen 
må inn i det 
firkantete
Når en fotball blir bestilt, må det  
gå lynraskt. Det som trengs  
er perfekt lagspill i logistikken. 

Å feire som Antoine Griezmann,  Kylian 
Mbappé eller Paul Pogba: målscorer-

ne i VM-finalen i Frankrikes Équipe Trico-
lore er respekterte helter for mange små 
fotballspillere over hele kloden. For at kon-
kurransen på løkka skal være så nær virke-
ligheten som verdensfinalen, ønsker man-
ge av de små gryende fotballstjernene seg 
den originale «Telstar»-ballen. Forgjenge-
ren «Brazuca», som Tyskland vant verdens-
mesterskapet med i 2014, ble solgt i mer 
enn 14 millioner eksemplarer over hele ver-
den.

PLAST I STEDET FOR SVINEBLÆRE
I dag er ikke fotballen lenger lagd av lærbe-
lagt svineblære, slik den var i sportens tid-

lige fase for rundt 150 år siden. De aktuelle 
WM-ballene blir for det meste produsert i 
plast. Takket være konstant optimalisering 
og kontinuerlig utvikling, er de i dag ekte 
høyteknologiske produkter – og selv før 
kjøp er mye teknologi i omløp, fordi man-
ge av ballene ikke lenger selges i butikk, 
men må bestilles på internett. Etter  store 
finaler, som i Russland, stiller levering- 
en de aller høyeste krav til logistikken. Det 
unge klientellet er ikke kjent for sin tålmo-
dighet. De vil feire med én gang. Og has-
tigheten til logistikkprosessene innfrir i al-
ler høyeste grad: i dag kan varene nå frem 
til kundene samme dag som bestillingen 
skjer. Dette er bare mulig når du har auto-
matiserte prosesser, der alle logistikkaktø-
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04
Regelmessig 

 vedlikehold fore-
bygger driftsstans 

i det automatiske 
småvarelageret.

 
05

Pålitelige plukk-
prosesser, takket 

være system-
komponenter fra 

Jungheinrich.

06
Etter plukking er 

pakkene på vei til 
forsendelse.

07
Lasteområdet  
for transport  

til distribusjons-
sentrene.

08
Logistikk helt 

frem til utgangs-
døra: i e-handel  
er dette ofte en  

del av servicen. 

09
Etter å ha ankom-

met målet, begyn-
ner neste fase av 

lagspillet.

rer samarbeider like perfekt som et profe-
sjonelt team. Som en totalleverandør har 
Jungheinrich betydelige fordeler med tan-
ke på distribusjon og lagspill. 

OPPSTILLING OG AVSPARK I  
NETTVERKET
Spillanalysen viser hvordan drømmen om 
en WM-ball blir realitet: avsparket står for 
det meste mamma eller pappa for, som 
bestiller fotballen etter omfattende surf- 
ing på nettet. Deres klikk på «kjøp»-knap-
pen setter i gang et komplisert maskineri i 
bakgrunnen. Vare- og datastrømmen skjer 
synkront – i stor hastighet med mange på-
følgende handlinger samtidig. 

Først går ordren direkte til nett-
butikken via ERP-systemet. Der overtar 
 Jungheinrich Warehouse Management 
System (WMS) regien. Den prisbelønte pro-
gramvareløsningen holder alltid oversikt 
over varemottak og forsendelser og kon-
trollerer alle prosesser på lageret i stil med 
den beste playmakeren. 

SOM ET FOTBALLAG
Nettforhandlere er interessert i optimal plass- 
utnyttelse gjennom plassbesparende lag-
ring med 24/7-tilgjengelighet. Mange har 
derfor stor tro på automatiske småvare- 

lagre. På grunn av korte tilgangstider og 
høy gjennomstrømningshastighet, garan-
terer automatiske småvarelagre rask bered-
skap for utsendelse av ulike varer. Bak det-
te ligger sofistikert teknologi som spiller 
på samme nivå som Messi og Ronaldo: det 
starter med at drømmefotballen vanligvis 
ligger lagret i en kasse eller reolhylle. Ved 
kjøp i nettbutikken blir den etter anvisning 
fra lagerstyringssystemet hentet ut ved 
hjelp av kransystemer og fraktet til plukk-
plassen ved hjelp av automatisk transport-
båndteknologi. Sortert etter destinasjon 
blir den fraktet til neste transportbåndsys-
tem, som – i regi av WMS-playmakeren – 
frakter fotballen til pakkestasjonen. Her må 
den runde fotballen for første gang inn i 
det  firkantete; fotballen blir pakket i en 
eske. Deretter får pakken en adresselapp 
med adressen til den unge fotballspiren, så 
går pakken via for eksempel transportbånd 
 eller shuttle til utsendelse.

JUBELEN BRYTER LØS
Der venter lastebilen som enten frakter 
pakken til distribusjonssenteret, eller di-
rekte til bestemmelsesstedet. Så ringer det 
på døra, pakken blir levert og jubelen bry-
ter løs. Endelig er fotballen her! Da er det 
bare å komme seg ut på løkka, hvor andre 
små verdensmestere venter.

«Lager
styrings 

systemet er 
playmakeren  
på lageret.»

«Vare og  
dataflyten 

 forløper 
synkront.»

AUTOMATISERING   fra side 104 
AUTOMATISKE SMÅVARELAGRE | 

AUTOMATISKE PALLELAGRE | 
TRANSPORTBÅNDTEKNOLOGI 

DIGITALE PRODUKTER   fra side 116
WMS

FINN PRODUK TENE
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Å flytte papir  
beveger  

mennesker
Bøker inspirerer, engasjerer og  

utdanner. Imidlertid er det en lang reise  
fra produksjon til leseglede.

#5
HISTORIE



3000
ulike papirsorter  
blir produsert  
over hele verden.

22
minutter tar det 

før en papirrull går 
tom i trykken. En 

truck sørger for  
etterfylling.

prosent utgjør  
resirkuleringsraten 
av papir.

 57,9
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01
Forvaltet på en 

 ansvarlig måte er 
tre en bærekraftig 

og kontinuerlig 
 fornybar ressurs. 

02
Bærekraftig 

 skogbruk betyr å 
bare fjerne så  

mye skog som kan 
vokse opp igjen. 

03
I industriell papir-

produksjon blir tre, 
papiravfall og andre 

celluloseholdige 
materialer  
behandlet.

Stoff for  
historier
Digitaliseringen til tross; trykt 
materiale står høyt i kurs blant 
leserne. Bøker er like individuelle 
som logistikken bak dem.

En gås spankulerer stolt med bryst- 
et i været, en kylling gaper nysgjerrig 

mot himmelen, en hare strekker seg ut i 
full lengde: allerede for 4000 år siden ned-
tegnet de gamle egypterne sitt syn på ver-
den i form av hieroglyfer på papyrusruller. 
Disse før- og tidlighistoriske «tegneserie-
ne» var forfedrene til bøkene våre, og de 
trollbinder mennesker rundt omkring i ver-
den den dag i dag. Bibelen er trykt over tre 
milliarder ganger, eventyret om Harry Pot-
ter 325 milliarder ganger. Hvert år blir det 
utgitt rundt 10 000 boktitler i Norge. Med 
andre ord; noe for enhver smak.

INDIVIDUELLE INGREDIENSER
Historien om en bok starter med papirets 
grunnleggende bestanddel: treverket. Det 
består av cellulose, hemicellulose og lignin. 
Avhengig av treslag har trefibrene individu-
elle egenskaper som kan brukes til å produ-

sere et bredt utvalg av papirtyper. I mer enn 
et tiår har mennesket imidlertid brukt mer 
resirkulert papir enn ferske trefibre, spesielt i 
Europa. Mens semitrailere fremdeles står for 
landtransporten av råvarer, blir  essensielle 
transportoppgaver i en papirfabrikk utført av 
ulike typer gaffel trucker. Dermed går papir-
industrien stadig mer i retning av en bære- 
kraftig internlogistikk. For eksempel gjen-
nom økende bruk av litiumionteknologi, noe 
som bidrar til betydelig redusert CO2-utslipp.

TÅLMODIG PAPIR
I papirproduksjonen blir finkuttede råva-
rer først kokt eller malt i vann, avhengig av 
produksjonstype. Den resulterende  massen 
blir kalt tremasse. Den blir deretter helt på 
en stor sil og fordelt jevnt utover. Ved hjelp 
av stål- og gummipresser blir vannet fjer-
net fra massen.
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04
Finkuttet trevirke 
og avfallspapir er 

hovedingrediens- 
ene i papir. 

05
Papiret blir 

 presset av den 
kokte tremassen. 

06
Råvarene blir kon-

stant kontrollert 
av eksperter.

07
Jungheinrich- 

trucker klargjør 
papirrullene for 

trykking. 

08
Jungheinrich har 

også utviklet  
egne trucker  

som er spesielt 
 designet for 

 trykkeriverktøy.

09
Papirark justeres 

for hånd på 
 trykkerimaskinen.

10
Det trykte  
produktet 

 kommer perfekt 
kuttet og sortert 
ut av maskinen. 

11
Gleden over bøker 

og skrivesaker  
er like stor  

som før. 

Før stålvalser presser sluttpapiret, blir 
mineralfyllstoffer som kaolin, talkum og 
kalsiumkarbonat tilsatt. Det sikrer at papi-
ret blir jevnere, hvitere og enklere å trykke 
på. Deretter kuttes det ferdigpressede pa-
piret til forskjellige størrelser og leveres i 
enorme ruller, eller som papirark for tryk-
keribransjen.

Spesielle transportløsninger er nød-
vendig, selv for transport til trykkerie-
ne. I samarbeid med papirindustrien har 
 Jungheinrich utviklet en rekke spesialløs-
ninger. Disse løsningene spenner fra elek-
triske trekktrucker med et plogblad lik 
en snøplog for å samle papirrester etter 
kapping, til trucker som ved hjelp av dor 
 eller kar kan håndtere de høye papirrulle-
ne. Løsningene er like varierte som antall 
 ulike typer papir. Når papiret er i trykkeri- 

maskinen, kan arbeidet begynne. For å 
skifte trykkplater og starte et nytt produkt, 
trenger ikke maskinen å stoppes. Med det-
te arbeidstempoet er riktig transportløsning 
for etterfylling av papir avgjørende. 

KUNNSKAPENS BOK 
På slutten av logistikkjeden til den ferdig-
trykte boken, står en bokhandler eller en 
nettbutikk. Også her er gaffeltruckene fra 
Jungheinrich uunnværlige hjelpere på la-
grene og i reolhyllene – spesielt når trykk-
saker må raskt ut til kundene. Uavhengig av 
om det dreier seg om å bli inspirert av en 
kokebok, eller leve seg inn i en spennende 
historie fra det gamle Egypt.

Verdens produksjonsvolum av papir  
og papp i millioner tonn
Selv i tider med digitalisering, øker papirforbruket jevnt og trutt.  
I 1970 ble det produsert 130 millioner tonn papir over hele verden,  
35 år senere er det nesten tre ganger så mye.
Kilde: Statista; *rundet opp

394,1 406,7
500*

379,2

2010 2015 20202005

+4,1 %
+3,2 %

+25 %

ELEKTRISKE  
MOTVEKTSTRUCKER   fra side 66 

EFG

SPESIALUTFØRELSER  fra side 84

ENERGI  fra side 90
LITIUMION

FINN PRODUK TENE
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Intern 
logistikk

GAFFELTRUCKER

Enkel manøvrering 
med tung last
Jekketraller
42  –  45

Palletrucker
46  –  49

Støttebenstrucke
50  –  53

Lavtløftende  
plukktrucker
54  –  57

Høytløftende  
plukktrucker
58  –  61

Trekktrucker, tilhengere &  
trekktrucksystemer
62  –  65

Elektriske motvektstrucker
66  –  69

Diesel- & gasstrucker
70  –  73

Skyvemasttrucker
74  –  77

Smalgangstrucker
78  –  81

Reolshuttle
82  –  83

Spesialutførelser
84  –  85

LEIE & FINANSIERING

Power on 
Demand
86  –  87

Kort- og langtidsleie 
for alle behov. Med 
rundt 800 tilgjengelige 
leietrucker, kan vi  
garantert hjelpe deg.

BRUKTTRUCKER

Så god som en 
ny Jungheinrich
88  –  89

JUNGSTARS er  
brukttrucker med  
5-stjerners kvalitet.

ENERGI

Full fart  
fremover
Litiumionbatterier &  
garantier
90  –  91

Blysyrebatterier
92

Ladere
93

Energistyring
94

Diesel & gass 
95

RÅDGIVNING

Sammen finner 
vi den beste 
løsningen
40  –  41

Vårt mål er å finne de beste 
produktene, systemene og 
tjenestene for deg. Første-
klasses teknisk kunnskap 
kombinert med dybde-
kunnskap om bransjen  
og prosesskunnskap, gir 
oss mulighet til å gi deg 
helhetlig rådgivning. 
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REOLSYSTEMER

Den bærende  
kraften på lageret
98  –  101

Lagre som ikke bare bærer 
last, men som også tåler  
endringer.

AUTOMATISERING

Effektivitet  
i bevegelse
Automatiseringsprosess
104  –  105

Automatiske småvarelagre
106  –  107

Automatiske pallelagre
108  –  109

Transportbåndteknologi
110  –  111

Automatiske trucker
112  –  113

Plukking & palettering
114  –  115

DIGITALE PRODUKTER

Intelligent  
digitalt samspill
Lagerstyringssystemer
116  –  117

Datakommunikasjon  
& systemkomponenter
118  –  119

Flåtestyring
120  –  121

SERVICE

Alltid ved din side
122  –  125

I en stadig mer kompleks verden  
av internlogistikk, kan du stole 
 på én fast konstant: vårt sterke  
service- og supportmannskap.

SIKKERHET

Full oversikt  
over lageret
96  –  97

Vår 360°-beskyttelse for 
de fem risikoområdene 
på lageret: mennesker, 
varer, lagerinnredning, 
maskiner og data.

SYSTEMLEVERANDØR

Systemleverandør 
med erfaring
102  –  103

Vi optimaliserer vareflyten  
for deg – det gir svært 
 effektive lagerprosesser.



Sammen  
finner vi den 
beste løsningen
Produkter og tjenester må samsvare med dine  
krav. Derfor kombinerer vi teknisk kunnskap  
og prosesskunnskap med dybdekunnskap om  
den enkelte bransjen.

Hver bransje, hvert selskap og hvert lager har sine 
egne unike funksjoner. For at du skal få mest mu-
lig ut av internlogistikkprosessene dine, leverer vi 
de beste produktene, systemene og tjenestene 
i tett samarbeid med deg. Tilrettelagt for nett-
opp din virksomhet, eller ditt lager. Dine spesifik-
ke krav og individuelle mål er vårt utgangspunkt 
og vår lidenskap. Enten du vil øke vareflyten eller 

effektiviteten, 
avlaste ansat-
te gjennom 
automatise-
ring eller øke 
sikkerheten og bærekraften på lageret. Vi er 
en partner med et stort spekter av produkter 
og tjenester som står ved din side hele veien.

HØYDEPUNKTER

	X Inngående bransjekunnskap og 
internasjonal erfaring.

	X Svært god teknisk kunnskap og 
innovasjonskraft.

	X Individuell kundeorientering, fra 
regionale bedrifter til globale 
 store konserner.

	X Omfattende rådgivningstjeneste – 
fra vareflytanalyse, planlegging og 
realisering av logistikksystemer, til 
sikkerhets- og energirådgivning.«Den individuelle 

løsningen er alltid 
den beste.»

RÅDGIVNING

40
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Dine spesielle utfor-
dringer, behov, krav  
og ønsker er alltid ut-
gangspunktet for vår 
anbefaling av produkt, 
tjeneste eller sys-
temløsning.
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HØYDEPUNKTER

	X Enkel å betjene.

	X Takket være jekketrallens korte lengde, er den presis og lett å  
manøvrere, selv der det er trangt.

	X Ergonomisk ledehendel gjør jekketrallen komfortabel å håndtere.

	X Robust konstruksjon gir lang levetid på jekketrallen.

	X En rekke varianter for ulike bruksområder.

 Jekketraller 
i ekte 
Jungheinrich- 
kvalitet
Pålitelige og praktiske for  
transport av stor last  
over korte strekninger der  
det er trangt.

SERIER AM 1 AMW 1 AMX 1 HC

MODELLNAVN 22 | 30 | 15l | V05 | G20 | I20 | I20p 22 | 22p 10 | 10e | I15 | I15p | I15e | I15ep 110

ARBEIDSGANGBREDDE (MM) Fra 1584 Fra 1763 Fra 1630 Fra 2145

LØFTEHØYDE (MM) 120 – 390 122 710 – 714 1600 – 3000

LØFTEKAPASITET (KG) 500 – 3000 2200 1000 – 1500 1000

1  Disse modellene er også tilgjengelige med veiefunksjon (p), i inox-utførelse (I) eller med elektrohydraulikk (e).

Vedlikeholdsfri  
hydraulikk.

Ergonomisk 
 betjeningsenhet gir 
 enkel manøvrering.

Enkelt opptak av paller 
fra langsiden grunnet 

avrundede gafler.
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Kort, hendig  
og enkel å  

manøvrere:  
vår velkjente  

AM 22. 
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AM-SERIEN
22 | 30 | 15l | V05 | G20 | I20 | I20p

Jekketrallene i AM-serien er pålitelige og 
konstruert av materialer med høy kvalitet, 
slik at de tåler langvarig bruk.

	X Høy belastningsevne inntil 
3000 kilo.

	X De korte jekketrallene er  
svært enkle å betjene.

	X Trygg manøvrering med  
ergonomisk ledehendel.

AM G20 er svært 
godt egnet for 

utendørs bruk.

Med AM 30 kan 
du håndtere 
svært tung last. 

For paller med lav innkjøringshøyde: 
AM 15l med lave gafler.

Ideell for 
transport av 

spesialpaller: 
AM V05.
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HC-SERIEN
110

Elektrisk støttebenstruck for spora-
diske stableoppgaver og lasting og 
lossing av lastebiler. Rimelig alternativ 
sammenlignet med trucker med driv-
motor.

	X Svært effektiv takket være 
kraftig elektrisk løftemotor 
for løftehøyder opptil tre 
meter.

	X Tidsbesparende gjennom 
enkel og rask lading i stikk-
kontakt.

AMW-SERIEN
22 | 22p

Ved samtidig veiing og transport av 
varer overbeviser disse jekketrallene 
som mobile veiesystemer.

	X Maksimal produktivitet, 
takket være et presist veie-
system med 2200 kilo 
veie kapasitet for umiddel-
bar veiing direkte på stedet.

AMX-SERIEN
10 | 10e | I15 | I15p | I15e | I15ep

Disse høytløftende jekketrallene er 
også tilgjengelige i korrosjonsbe-
standig inox-utførelse. De er uunn-
værlige der det stilles strenge krav til 
hygiene, for eksempel i matvarein-
dustrien eller i farmasøytisk industri.

	X Kan brukes som arbeids-
bord eller løfteplattform.

	X Motstandsdyktig mot  
fukt grunnet korrosjons-
bestandig utførelse.



ELEKTRISKE PALLETRUCKER

46

HØYDEPUNKTER

	X Arbeidet er enkelt å utføre med elektrisk drift og god  
brukervennlighet.

	X Kraftig trefaset vekselstrømsteknologi gir inntil  
25 prosent økt effektivitet.

	X Enkel å manøvrere der det er liten plass.

	X Robust konstruksjon for utrettelig innsats.

	X Fem trucktyper; fra den enkleste M-serien, via den  
kompakte EJE 1-serien, til den mest avanserte ESE 5-serien.

Elektriske  
palletrucker; 
utholdende 
hjelpere for ulike 
transportoppgaver
Enkle å betjene, svært hendige  
og effektive over korte, middels 
lange og lange strekninger. 

KORTE STREKNINGER
MIDDELS LANGE 

STREKNINGER
LANGE   

STREKNINGER

SERIER EJE M EJE 1 EJE 2 EJE C20 ERE 1–2 ESE 1–5

MODELLNAVN 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

ARBEIDSGANGBREDDE (MM) Fra 1493 Fra 1762 Fra 1977 Fra 2322 Fra 1919 Fra 2197

LØFTEHØYDE (MM) 120 122 122 540 122 115 – 125

LØFTEKAPASITET (KG) 1300 – 1500 1200 – 2000 2000 – 3500 2000 2000 – 3000 2000 – 3300

KJØREHASTIGHET (KM/T) 5 5 – 6 6 6 6 – 14 12,5 – 20

Ledehendelen til palle-
truckene gir enkel og 

trygg manøvrering.

Palletruckene for mid-
dels lange strekninger 

har førerplattform.

Pauselading i enhver 
230 V stikkontakt med 

integrert lader.
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ERE 120 har fire  
ulike førerplattform-
varianter med god  
ergonomi.

Individuelt tilpasset 
deg: fra den enkleste 
startmodellen til den 

mest avanserte  
trucken.

Kraftig og effektivt  
drivverkskonsept gir 
maksimal produktivitet.
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EJE M-SERIEN
M13 | M15

For lettere og mer spora-
diske oppgaver er våre 
startmodeller ideelle.

	X For sporadisk bruk.

	X Enkel å  manøvrere 
med en kort truck-
lengde inkludert 
gaffelrygg (l

2
-mål). 

	X Enkel og rask lading 
med integrert lader.

EJE 1-SERIEN
112i | 114i | 114 
| 116 | 118 | 120

For varetransport over 
korte strekninger og i 
svært trange lager- og 
salgslokaler.

	X Maksimal 
 manøvrerbarhet 
med  markedets 
korteste truck-
lengde inkludert 
gaffelrygg (l

2
-mål).

	X Inntil 25  prosent 
lavere energi for-
bruk sammenlig-
net med konkur-
rentene.

EJE 2-SERIEN
220 | 225 | 230 | 235 
| 220r | 225r

Enkel, effektiv drift selv ved 
tung last. Dette skyldes 
moderne trefaset veksel-
strømsteknologi og ene-
stående brukervennlighet.

	X Ekstremt robust for 
tøffe bruksområder 
og tung last. 

EJE C-SERIEN
C20

Perfekt tilpasset bruk i bu-
tikk med ekstra tilleggsløft 
som skåner ryggen ved 
plukking og stabling.

	X Med ergonomisk 
ekstraløft.

Hendig og  
enkel å betjene:  

EJE 120.

KORTE STREKNINGER
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MIDDELS LANGE STREKNINGER LANGE STREKNINGER

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

Disse elektriske palletruckene har tverrstilte 
førerseter, der føreren sitter på tvers av kjøre-
retningen. Det gir god oversikt og behagelig 
sittestilling over lengre strekninger.

	X Høye hastighets- og akselera- 
sjonsverdier for effektiv transport 
over lengre strekninger.

	X God oversikt for truckføreren 
med tverrstilt førersete.

	X Elektrisk styring for enkel 
 manøvrering av tung last med  
få omdreininger på rattet.

ERE 1–2-SERIEN
120 | 125 | 225 | 230

Disse truckene med fast eller nedfell-
bar førerplattform er perfekt egnet for 
lasting og lossing av lastebil, transport 
av tung last over lengre strekninger 
og plukking av ulike varer.

	X Robust chassis tåler tøff 
bruk.

	X Med 14 kilometer i timen er 
dette den raskeste trucken 
på markedet.

	X Inntil 23 prosent lavere 
energiforbruk sammenlig-
net med konkurrentene.

	X Svært god ergonomi med 
justerbar, fjæret førerplatt-
form.

Våre ERE-trucker 
har en rekke 

 tilleggsutstyr for 
energi sparende 

drift.
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HØYDEPUNKTER

	X Høy kjøreytelse og gjennomstrømningshastighet gjennom 
kraftig trefaseteknologi.

	X Lengre driftstid med batteri som enkelt byttes fra siden, eller 
med integrert lader (tilleggsutstyr).

	X Spesielt robust konstruksjon for langvarig bruk.

	X Ti truckttyper; fra M-serien, via den kompakte EJC, til ESD 
for last inntil 2000 kilo.

	X Et stort utvalg av tilleggsutstyr gjør dem svært tilpasnings- 
dyktige til en rekke bruksområder.

Kraftkarer  
på lageret:  
våre elektriske  
støttebenstrucker
Perfekt for å sette inn og hente  
ut varer, samt for sporadisk  
plukk på korte, middels lange  
og lange strekninger.

KORTE STREKNINGER MIDDELS LANGE STREKNINGER LANGE STREKNINGER

BAUREIHEN EJC M 1 EMC 1 EJC 1–2 1 EMD 1 EJD 1–2 EJG 1–2 ERC 2 1 ERD 1–2 ESC 2–3 ESD 1–2

MODELLNAVN M 10 E  
| M 10b E | 
M 10 
| M 13 ZT

110 | B10 110 | 112 | 112z  
| 212 | 212z | 212b |  
214 | 214z | 214b  
| 216 | 216z | 216b |  
220 | 220z | 220b

115i | 118 120 | 222 106 | 108  
| 110 | 112 |  
212 | 214  
| 216

212 | 212z | 212b  
| 214 | 214z | 214b |  
214i | 214zi | 214bi  
| 216 | 216z | 216b |  
216i | 216zi | 216bi 
| 220 | 220z | 220b

120 | 220 214 | 214z 
| 216 | 216z | 
316 | 316z

120 | 220

LØFTEHØYDE (MM) 1540 – 3300 1540 2800 – 6000 600 – 1520 2905 2500 – 2800 2800 – 2900 1660 2800 – 2900 1660

LØFTEKAPASITET (KG) 1000 – 1300 1000 1000 – 2000 1500 – 1800 2000 – 2200 600 – 1600 1200 – 2000 2000 1400 – 1600 2000

KJØREHASTIGHET (KM/T) 5 5 5,5 – 6 6 6 5,2 – 6 8 – 9 9 – 14 9,1 9,1 – 12

LØFTEHASTIGHET (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  Disse modellene er også tilgjengelige med todelt mast (ZT), monomast (E), initialløft (z) eller som bredsporversjon (b).

Den solide og sikre lede-
hendelen gjør støtte-

benstruckene enkle og
trygge å manøvrere.

Romslig plass for 
 føreren: førerplatt-

formen på ERC 216z.

Pauselading er enkelt 
med den integrerte  

laderen.
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Optimal energi-
økonomisering for 
lang driftstid med  
litiumionteknologi.

Svært kompakt og  
manøvrerbar med  

helintegrert  
litiumionbatteri.

Økt sikkerhet med be-
skyttelse på tre sider og 
fast førerplattform.
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EJC M-SERIEN
M 10 E | M 10b E | M 10  
| M 13 ZT

Startmodellene for lette  
stableoppgaver med lav  
intensitet.

	X For sporadiske og 
korte oppdrag.

	X God manøvrerbarhet, 
selv i trange omgivel-
ser.

	X Rask og enkel lading, 
takket være integrert 
lader.

EMC 1-SERIEN
110 | B10

For lette stableoppgaver: 
kraft, brukervennlighet og 
 sikkerhet samlet i én truck.

	X Svært fleksibel med 
mulighet for bruk 
som arbeidsbord.

	X Rask og enkel lading 
med integrert lader.

KORTE STREKNINGER

EJC 1–2-SERIEN
110 | 112 | 112z  
| 212 | 212z | 212b | 214 | 214z | 214b |  
216 | 216z | 216b | 220 | 220z | 220b

En rekke truckalternativer dekker de fleste 
 behov og lagermiljø. 

	X Enkel, effektiv drift med elektrisk 
drivverk og god brukervennlighet.

	X Robust og pålitelig selv under  tøffe 
forhold.

EMD 1-SERIEN
115i | 118

Verdens korteste universal-
truck i sin klasse, EMD 115i, 
med integrert litiumion-
batteri.

	X Fleksibelt med 
 integrert initialløft.

	X Rask og effektiv la-
ding med integrert 
lader.

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

Takler alle hindringer takket 
være fritthengende gafler.

	X God stabililitet selv 
på ujevne underlag 
med store lasthjul. 

	X Enkel å manøvrere 
grunnet beskjeden 
trucklengde.

EJD 1–2-SERIEN
120 | 222

Universaltrucker som  
 kombinerer egenskapene til 
palletrucker og støttebens- 
trucker.

	X Økt produktivitet 
med opptak av to 
paller samtidig.
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MIDDELS LANGE STREKNINGER LANGE STREKNINGER

ERC 2-SERIEN
212 | 212z | 212b  
| 214 | 214z | 214b | 214i | 214zi | 214bi |  
216 | 216z | 216b | 216i | 216zi | 216bi  
| 220 | 220z | 220b

De elektriske støttebenstruckene med 
nedfellbar eller fast førerplattform 
kombinerer manøvrerbarheten til en 
støttebenstruck og komforten og 
hurtigheten til en truck med kjørende 
fører.

	X Maksimal sikkerhet 
 gjennom firehjulsprinsip-
pet, fjæret førerplattform 
og kontinuerlig overvåking 
av aktuell lastvekt gjennom 
varselsystemet for overlast.

	X Kraftig trefaseteknologi 
 sørger for rask akselerasjon, 
høy hastighet og lavt for-
bruk.

ERD 1–2-SERIEN
120 | 220

Universaltrucker som kombi-
nerer egenskapene til palle-
trucker og støttebenstrucker. 
De allsidige gaffeltruckene 
 egner seg like godt til lasting 
og lossing av lastebil, vare-
transport eller innsetting og 
uthenting av varer på lager.

	X Økt produktivitet gjen-
nom opptak av to 
 europaller samtidig. 

ESC 2–3-SERIEN
214 | 214z | 216 | 216z | 316 | 316z

De elektriske støttebenstruckene med 
tverrstilt førersete gir maksimal kjøre- 
og akselerasjonsverdier over lengre 
strekninger. Med en svært beskjeden 
bredde viser ESC sin styrke ved bruk i 
trange lagerlokaler og ved betjening av 
blokklagre.

	X Enkel å manøvrere gjennom 
kompakte mål.

	X Sterk drivmotor i trefase-
teknologi gir gode kjøre-  
og  akselerasjonsverdier.

ESD 1–2-SERIEN
120 | 220

Allsidige elektriske støttebenstrucker 
med tverrstilt førersete. Ideelle for  last- 
ing av to paller samtidig på lastebil.

	X Tverrstilt førersete gir god 
sikt.

	X Økt produktivitet med opptak 
av to europaller samtidig.
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HØYDEPUNKTER

	X Raskere og tryggere plukking fra første reolnivå opptil en 
plukkhøyde på 5,30 meter.

	X Robust konstruksjon for krevende oppgaver.

	X Ulike ytelsespakker tilgjengelig.

	X Inntil 30 prosent flere plukk per time med fjernbetjenings- 
løsningen easyPILOT Follow og Control.

	X Godt tilpasset ulike bruksområder.

Lavtløftende 
plukktrucker  
for økt plukk-
frekvens.
Perfekt samspill mellom  menneske 
og maskin: smarte assistent-
systemer gjør plukkingen raskere 
og mer presis enn noen gang.

SERIER ECE 2 ECE 3 ECE 3 ECD 3 EKM 202

MODELLNAVN 220 | 225 310 320 320 202

LØFTEHØYDE (MM) 125 750 750 700 3000

LØFTEKAPASITET (KG) 2000 – 2500 1000 2000 2000 215

KJØREHASTIGHET (KM/T) 9,5 – 12,5 11,5 – 12,5 9,5 – 12,5 9,5 – 12,5 8

GAFFELLENGDER (MM) 1150 – 2400 1150 2400 2450 –

Behagelig arbeidsplass 
med en rekke oppbeva-

ringsmuligheter.

Halvautomatisk styring 
av ECE ved hjelp av  

easyPILOT.

Høydejusterbar jetPILOT 
gir følelesen av å kjøre 

personbil.
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Plukking er enkelt med 
easyPILOT: ECE 225  
kjører selvstendig til neste 
 plukkplass uten at føreren 
må stå på eller kjøre.
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ECE 2-SERIEN
220 | 225

Robuste lavtløftende plukktrucker med 
høy kjørekomfort. Ideelle for last inntil 
2500 kilo.

	X Klassikeren blant våre 
 plukktrucker. Optimal 
 plukkeffekt og et balansert 
energi forbruk.

ECE 3-SERIEN
310

ECE 310 med ergonomisk løft 
kan heve last på inntil 1000 kilo 
til en plukkvennlig høyde.

	X En hydraulisk hevbar 
 førerplattform for trygg 
plukking på andre reol-
nivå er tilleggsutstyr.

ECE 3-SERIEN
320

Lavtløftende plukktrucker med sakse-
løft for plukking i ergonomisk skånsom 
høyde. Gaffellengden gjør opptak av  
to paller mulig. Last på inntil maksimalt 
2000 kilo kan dermed heves til godt 
 egnet plukkhøyde.

	X God vareflyt gjennom rask 
akselerasjon og høye hastig-
heter.

	X Lavt energiforbruk.



LAVTLØFTENDE PLUKKTRUCKER

57

L
A

V
T

L
Ø

F
T

E
N

D
E

 P
L

U
K

K
T

R
U

C
K

E
R

ECD 3-SERIEN
320

Plukktrucken kan transportere en ferdig-
plukket pall på initialløftet med sine ekstra 
lange gafler, mens en annen pall blir plukket 
på tilleggsløftet.

	X Økt vareflyt gjennom dobbel 
plukkmengde og færre kjøreturer 
til vareutlevering.

EKM 2-SERIEN
202

Den kompakte personløfteren for plukking i gripe-
høyder opptil 5,30 meter kommer til nytte ved 
 plukking av mindre varemengder. EKM 202 er også 
ideell når lysarmaturer eller lyspærer skal byttes,  
eller når mindre vedlikeholdsarbeider skal utføres. 

	X Automatisk lukking av dører gir  
maksimal sikkerhet.

	X Med sine kompakte mål er person-
løfteren ideell for manøvrering i trange  
butikklokaler og passering gjennom 
lave dører.

	X Elektrisk justerbar og romslig  
oppbevaring (tilleggsutstyr).

EKM 202 erstatter den 
klassiske stigen opptil 

tredje reolnivå.
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HØYDEPUNKTER

	X Rask og sikker plukking i plukkhøyder over 14 meter.

	X En rekke betjenings- og assistentsystemer, sikkerhetsutstyr og  
diverse ytelsespakker gir større effektivitet og økt plukkfrekvens.

	X Halvautomatisk kjøring mot målet med warehouseNAVIGATION  
for en økning i vareflyten på inntil 25 prosent.

	X Godt tilpasset for ulike bruksområder.

Høytløftende 
plukktrucker
Godt samspill mellom menneske og 
 maskin: smarte assistentsystemer og 
 digitalt samspill gir god effektivitet  
på høyreollageret.

SERIER EKS 1 EKS 2 EKS 3 | 4 EKS 3s | 4s

MODELLNAVN 110 210 310 | 412 310s | 412s

ARBEIDSGANGBREDDE (MM) 3000 3000 3000 Fra 1100

PLUKKHØYDE (MM) 2800 – 4600 2800 – 6600 2800 – 10 845 2800 – 14 345

LØFTEKAPASITET (KG) 1000 1000 1000 – 1200 1000 – 1200

KJØREHASTIGHET (KM/T) 9 – 13 9 – 10 9 – 10 9 – 12

LØFTEHASTIGHET (M/S) 0,15 – 0,31 0,25 – 0,3 0,25 – 0,3 0,4 – 0,5

Tilknytning til lager-
styringsystemet med 

 logistikkgrensesnittet 
fra Jungheinrich.

Energisparende 
 trefaseteknologi gir  

lang driftstid.

Det moderne betje-
ningspanelet på EKS gir 

god ergonomi.
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Høy kjøre- og  
løftehastighet gir  

god vareflyt.

EKS 412s setter stand- 
arden med maksimal 

plukkeffekt opptil  
14 meters høyde.

Takket være  
warehouseNAVIGATION  
kjører EKS 412s den raskeste  
og korteste veien til målet.
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EKS 1-SERIEN
110

Med en kjørehastighet på inntil 13 kilo meter  
i timen og en plattformhøyde på opptil tre 
 meter, er dette en ideell frittkjørende plukk-
truck opptil tredje reolnivå.

	X Stor fleksibilitet med plukkhøyder 
opptil 4600 millimeter.

	X Spesielt robust med støtbeskyttet 
motordeksel.

EKS 2-SERIEN
210

Den energisparende og frittkjørende 24-voltsmodellen  
i 2-serien, overbeviser med god ergonomi og gode  
plukkresultater i plukkhøyder over 6,5 meter.

	X Ideell for plukkoppgaver i bredgangen.

	X Smal og hendig der det er trangt.

Den smale ramme-
konstruksjonen gir 2-serien 

god manøvrerbarhet.
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EKS 3S–4S-SERIEN
310s | 412s

Denne serien øker plukkfrekvensen og er 
 effektiv i smalgangen opptil 14 meters høyde. 
Presist, raskt og kortest mulig vei til målet.

	X Smarte assistent- og person-
beskyttelsessystemer gir økt  
sikkerhet.

	X Optimert betjeningskonsept med 
ergonomisk design.

	X Raskere løfte- og senkehastighet 
gir flere plukk i timen.

EKS 3–4-SERIEN
310 | 412

De høytløftende plukktruckene EKS 412 og 
EKS 310 er spesielt godt egnet på lagre i over ti 
meters høyder.

	X Godt tilpasset bruk i bredgang.

	X God stabilitet under kjøring gir sikker 
og ergonomisk drift.

EKS 412s gir alt  
i smalgangen,  
også ved drift  

over flere skift.
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HØYDEPUNKTER

	X Trekktruckene er svært effektive for transport av ulikt gods.

	X Som trekktrucksystem opptil 70 prosent energibesparelse i 
forhold til bruk av trucker.

	X Høy trekkraft på opptil 28 tonn for elektriske trekktrucker.

	X Trekktruckene passer for de fleste bruksområder med ulik 
trekkraft og ulike tilhengere.

	X Kompetent, individuell systemrådgivning – fra ruteplanlegging 
til kobling mot styringssystemer. 

Elektriske  
trekk trucker og 
 tilhengere for 
 effektive transport-
oppgaver
Elektriske trekktrucker med 
 tilhengere er svært  effektive 
 bindeledd i logistikken  
og  produksjonsforsyningen.

TREKKTRUCKER 
MED LEDEHENDEL

TREKKTRUCKER  
FOR STÅENDE BETJENING

TREKKTRUCKER  
FOR  SITTENDE BETJENING

TREKKTRUCK  
MED LASTEPLAN

TILHENGERE

SERIER EZS EZS EZS EZS EZS EZS EZW GTE

MODELLNAVN 010 130 C40 350 570 | 580 | 590 
| 5100

7280 515 106 
| 212 | 312

TREKKRAFT/LASTEKAPASITET (KG) 1000 3000 4000 5000 7000 – 10 000 28.000 1500 1 600 – 1200 1

KJØREHASTIGHET (KM/T) 5,4 – 6 9 – 10,5 8 – 12,5 8 – 12,5 7 – 18 12 – 25 18 –

1  Denne informasjonen refererer til lasten.

Gjennom trefaset 
veksel strøm er de 

 elektriske trekktruckene 
avgassfrie, stillegående 

og kraftige.

Komfortabel og 
 ergonomisk gjennom-

tenkt arbeidsplass.

EZS 7280 har pedal-
plassering som 

en personbil.
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Svært godt egnet for 
 transport av tung last  

på for eksempel  
flyplasser: EZS 7280.

Med kompakte mål og stor 
 styrevinkel, er den også 
 velegnet på trange områder.
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EZS 3-SERIEN
350

Den elektriske trekktrucken 
EZS 350 er gjennom sin robuste 
konstruksjon bygd for store 
 påkjenninger med trekkraft inntil 
fem tonn.

	X Med assistentsystemet 
curveCONTROL blir 
farten automatisk redu-
sert ved kjøring i svinger.

	X Enkel å manøvrere og 
god ergonomi.

	X Svært effektiv gjennom 
kraftig akselerasjon og 
høy toppfart.

EZS 1-SERIEN
130

Med bare 600 millimeter bredde 
er dette den ideelle trekktrucken 
for spesielt smale og trange om-
råder. Ved å koble sammen flere 
tilhengere, kan lasteområdene 
varieres for fleksibel og lønnsom 
materialhåndtering.

	X God fleksibilitet 
 gjennom beskjeden 
svingradius.

	X Maksimal effektivitet 
grunnet kraftig aksele-
rasjon og høy toppfart.

EZS 0-SERIEN
010

Den allsidige minitrekktrucken er 
ideell for transport av last på inntil 
1000 kilo over korte strekninger.

	X Ergonomisk og trygg  
ledehendel.

	X Stor fleksibilitet ved at 
trekktrucken kan snu på 
stedet.

	X Enkel og rask lading i 
enhver stikkontakt gjen-
nom integrert lader.

EZS C-SERIEN
C40

Den allsidige trekktrucken med 
4000 kilo trekkraft gir med sine 
elastiske gummihjul optimalt 
grep både på glatte industrigulv 
og ujevnt utendørs underlag.

	X Økt bakkeklaring for 
komfortabel kjøring på 
ujevnt underlag.
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EZS 7-SERIEN
7280

Med sin enorme trekkraft 
på 28 tonn overbeviser 
EZS 7280 ved transport av 
tung last på rampen og 
over lengre strekninger.

	X Trygg kjøring med 
automatisk parke-
ringsbrems og bakke- 
startassistent.

	X Svært god fleksibilitet 
gjennom liten svin-
gradius, selv der det 
er trangt.

	X Ergonomisk fører-
hytte.

EZS 5-SERIEN
570 | 580 | 590 | 5100

Trekktruckene egner seg for 
kjøring både innendørs og 
utendørs med sine super- 
elastiske gummihjul. De 
trekker enkelt tilhengere  
på inntil ti tonn totalvekt.

	X Høy effektivitet 
gjennom en sterk 
trefaset veksel-
strømsmotor. 

	X Fjæret chassis gir 
god kjørekomfort.

EZW 5-SERIEN
515

Den kompakte og manøvrerbare 
elektriske trekktrucken med laste-
plan, EZW 515, kan ha last på inntil 
1500 kilo og er godt egnet for 
både innendørs og utendørs bruk.

	X Ved bruk av trefasemotor 
får du en effektiv trekk-
truck med rask akselera-
sjon og høy toppfart.

	X Fjæret chassis gir økt 
 kjørekomfort.

	X Tilgjengelig med og uten 
førerhytte.

GTE
106 | 212 | 312

Den kompakte og lett manøvrerbare 
 rammetilhengeren (E-Frame) kan kobles 
 etter ønske. Dette tillater lasting og lossing 
fra begge sider.

	X Svært god sikkerhet  gjennom 
retningsstabile trekkvogn-
systemer.

	X Optimal ergonomi gir effektivt 
arbeid.
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HØYDEPUNKTER

	X Kraftig litiumionteknologi eller blysyrebatteri med 2Shifts1Charge.

	X Ren energi: økt effektivitet gjennom koordinering av  
originale Jungheinrich-komponenter.

	X Høyt dynamisk nivå og presis håndtering med trefaseteknologi  
i kjøre- og løftemotorer.

	X Energigjenvinning gjennom regenerativ bremsing.

	X Enkel å kontrollere med smarte betjeningskonsepter.

SERIER EFG 1 EFG 2 EFG 3 EFG 4 EFG 5

MODELLBETEGNELSE 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

TYPE 3 HJUL 3 HJUL 4 HJUL 4 HJUL 4 HJUL

LØFTEHØYDE (MM) 2300 – 6500 3000 – 7000 3000 – 7000 2900 – 7500 2846 – 7320

LØFTEKAPASITET (KG) 1000 – 1500 1300 – 2000 1600 – 2000 2500 – 3000 3500 – 5000

KJØREHASTIGHET (KM/T) 12,5 16 1 17 1 20 1 17 – 18 1  2

TOTALLENGDE (MM) 2773 – 2935 2924 – 3145 3140 – 3248 3446 – 3617 3805 – 4102

1  Noen av disse modellene er tilgjengelige med mindre akselavstand og svingradius (k).
2  Noen av disse modellene er tilgjengelige med høyere løftekapasitet og større sporvidde (S).

Energi for store 
gjøremål –  
våre elektriske 
trucker i  
EFG-serien
De elektriske motvektstruckene 
EFG kombinerer ytelse og effekti-
vitet på en imponerende måte.

En ergonomisk og 
 behagelig arbeidsplass.

Vedlikeholdsfri  
og svært effektiv:

Li-ionteknologi for EFG.

 Tre ulike betjeningsen-
heter er tilgjengelige  

for en individuell  
arbeidsplass.
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Inntil 20 prosent lavere 
energiforbruk gjennom 
energikonseptet  
PureEnergy.

Diverse sikkerhetsutstyr og 
smarte assistentsystemer  
reduserer farepotensialet på 
lageret.

Smarte påhengs- 
løsninger for nesten 

alle typer last.

Elektrisk parameterstyring  
gir et dynamisk kjøremønster 

som passer for det valgte 
 kjøreprogrammet.
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EFG 1-SERIEN
110 | 110k | 113 | 115

Den minste EFG-serien er 
gjennom sine kompakte truck- 
mål svært hendig og samtidig 
effektiv opptil 1500 kilo og 
6,5 meters løftehøyde

	X Svært kompakt 
3-hjulstruck.

	X 180°-dreiing på stedet 
er mulig.

	X Bare 990 millimeter 
truckbredde gir svært 
god manøvrerbarhet.

EFG 2-SERIEN
213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 218k | 220

2-serien er godt egnet for trange  
lagre opptil 6,5 meters løftehøyde og 
2000 kilo løftekapasitet. Gjennom en 
rekke utstyrs- og sikkerhetsalternativer 
kan disse truckene enkelt tilpasses 
 individuelle behov.

	X Svært hendig 3-hjulstruck.

	X 180°-dreiing på stedet.

	X Svært fleksibel for ulike behov.

EFG 3-SERIEN
316 | 316k | 318 | 318k | 320

Den høyt opphengte bakakselen  
på denne EFG-serien fordeler lasten 
på alle fire hjulene og absorberer 
også store ujevnheter i underlaget. 
Alt dette ved en løftekapasitet på 
2000 kilo og en løftehøyde på  
6,5 meter.

	X Manøvrerbar og stabil.

	X Maksimal stabilitet  gjennom 
høyt opphengt bakaksel.
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EFG 5-SERIEN
535k | 540 | 540k | 545 | 545k  
| 550 | S40 | S50

Firehjulstruckene er optimale for tøffe oppgaver 
både inne og ute og for bruk med tilleggsutstyr. 
Løftekapasitet inntil 5000 kilo og løftehøyde opptil 
7,5 meter.

	X Optimal energisparing, selv ved hard 
bruk.

	X S-linje for tung last med tilleggsutstyr.

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

De elektriske firehjulstruckene i 4-serien egner seg 
for en rekke oppgaver både innendørs og utendørs. 
De har en løftekapasitet på inntil 3000 kilo og en 
løftehøyde på opptil 7,5 meter.

	X God vareflyt med inntil 10 prosent  
lavere energiforbruk enn konkurre-
rende modeller.

	X Maksimalhastighet inntil 20 kilometer  
i timen.

	X S-linje for tung last med tilleggsutstyr.
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HØYDEPUNKTER

	X Motorteknologi med lavt forbruk og lave utslipp.

	X Høyt dreiemoment ved lave turtall.

	X Valgfritt hydrostatisk eller hydrodynamisk drivverk.

	X Tre truckklasser for last inntil 3500 kilo og opptil 7,5 meters  
løftehøyde.

Diesel- og 
 gasstrucker 
for hard  
utendørs bruk
De robuste kraftpakkene  
er pålitelige og sørger  
for maksimal vareflyt.

SERIER DFG | TFG 3 1 DFG | TFG 4 1

MODELLNAVN 316 | 316s | 320 | 320s 425 | 425s | 430 | 430s | 435 | 435s

LØFTEHØYDE (MM) 2900 – 7500 2900 – 7500

LØFTEKAPASITET (KG) 1600 – 2000 2500 – 3500

KJØREHASTIGHET (KM/T) 19 – 20 18 – 20,8

LØFTEHASTIGHET (M/S) 0,58 – 0,62 0,48 – 0,61

1  Disse modellene er tilgjengelige med hydrostatisk drivverk (s).

Den høye restkapasite-
ten tillater krevende 

 tilleggsutstyr.

Kjølesystemet til trucken 
kan belastes maksimalt, 

uansett omgivelses- 
temperatur.

Kraftige og robuste 
 motorer gir god 

gjennomstrømnings-
hastighet.



D
IE

S
E

L
-

 &
 G

A
S

S
T

R
U

C
K

E
R

God sikt i alle retninger 
takket være kompakt mast 

med siktoptimalisert 
 slange- og kjedeføring.

DFG 425s – 
kraftpakken for 
helårsinnsats.
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DFG | TFG 3-SERIEN
316 | 316s | 320 | 320s

Startmodellene i forbrenningsklassen er svært godt egnet for  
lett til middels tungt arbeid på inntil 2000 kilo ved utendørs  
drift. Truckene er tilgjengelig med hydrostatisk drivverk for rask 
retningsendring og presisjonskjøring, eller med hydrodynamisk 
drivverk som viser sin styrke på lengre strekninger.

	X God effektivitet, takket være høyt dreiemoment 
allerede ved lave turtall.

	X Individuelt justerbart betjeningskonsept gir god  
ergonomi.

Den smidige  
DFG 320 passer  

inn overalt.

Effektiv og sterk: 
DFG 320 er ideell for 
utendørs bruk.
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DFG | TFG 4-SERIEN
425 | 425s | 430 | 430s | 435 | 435s

Diesel- og gasstruckene i 4-serien egner seg for bruk med last på 
inntil 3500 kilo. Med solide motorer og godt avstemte komponenter, 
hevder de seg i tøffe omgivelser.

	X Tette komponenter gir stor pålitelighet.

	X Beskjeden miljøpåvirkning gjennom lavt forbruk.

Hard utendørs drift  
på krevende og ujevnt  
underlagt er ikke noe  
problem for en DFG 425.

Uslåelig ved hyppig 
retningsendring: 
TFG 435s.
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HØYDEPUNKTER

	X Plassbesparende og effektivt med skyvemastteknikk.

	X Gode arbeidsrutiner gjennom enkel betjening.

	X Smarte assistentsystemer gir god sikkerhet. 

	X Rask, presis og sikker innsetting og uthenting fra reolen.

	X Optimal kontroll av arbeidsforløpene gjennom  
180°- og 360°-styring.

	X Riktig truck til riktig oppgave.

Våre skyve-
masttrucker – 
et fleksibelt 
forbilde!
Kompakte, hendige og enkle  
å betjene. Disse allrounderne  
setter standarden på trange  
områder.

SERIER ETV 1 ETV | ETM 2 ETV | ETM 3 ETV C ETV Q ETR

MODELLNAVN 110 | 112 214 | 216 | 216i 318 | 320 | 325 C16 | C20 Q20 | Q25 230 | 235 | 340 | 345 | 335d

ARBEIDSGANGBREDDE (MM) Fra 2608 Fra 2652 Fra 2737 Fra 2784 Fra 2756 Fra 2872

LØFTEHØYDE (MM) 4550 – 7100 4550 – 10 700 4250 – 13 000 4550 – 7400 4250 – 10 700 7595 – 11 430

LØFTEKAPASITET (KG) 1000 – 1200 1400 – 1600 1800 – 2500 1600 – 2000 2000 – 2500 1400 – 2000

KJØREHASTIGHET (KM/T) 11 14 14 12,2 14 14

LØFTEHASTIGHET (M/S) 0,48 – 0,70 0,48 – 0,81 0,38 – 0,64 0,32 – 0,7 0,35 – 0,64 0,70

Skyvemasttruckene fra 
Jungheinrich, slik som 

vår ETV 216, kan brukes 
overalt.

Komfortabel og fremfor 
alt sikker arbeidsplass 

med god sikt til alle sider.

Presis kjøring mot lager-
plassen ved hjelp av 

smarte assistent-
systemer.



S
K

Y
V

E
M

A
S

T
T

R
U

C
K

E
R

Det smarte designet til  
ETV 216i gir god 360°-  
oversikt og perfekt sikt  
på støttebenene og lasten. 
Panoramataket gir god  
sikt og sikkerhet.

Betydelig større  
førerplass med en 

rekke innstillings-
muligheter.

Med 23 prosent høyere  
løftehastighet.

Med integrert Li-ionbatteri: 
alltid full kraft, selv  
ved drift over flere skift. 
Vedlikeholdsfritt.
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ETV 1-SERIEN
110 | 112

Svært kompakt skyvemasttruck, 
som passer inn i trange lager-
omgivelser.

	X Spesielt egnet for smale 
gangbredder.

	X Lett å manøvrere på 
grunn av kompakte mål.

ETV | ETM 2-SERIEN
214 | 216 | 216i

En av de smidigste i klassen. I trange 
rom setter den standarden med god 
kontroll og effektivitet. Høydepunk-
tet for denne serien: ETV 216i med 
et kraftig integrert litiumionbatteri.

	X Klassikeren blant skyve-
masttruckene med god 
manøvrerbarhet og 
 energiøkonomisering.

	X Løftekapasitet på inntil  
1600 kilo sørger for  
optimal vareflyt.

ETV | ETM 3-SERIEN
318 | 320 | 325

Med sin stabile mast og sitt 
 kraftige chassis løfter skyvemast- 
truckene i 3-serien last i høyder 
hvor andre trucker må kapitulere. 
Masten bygger svært lite i forhold 
til løftehøyden. Dette gjør at 
 trucken klarer seg med lave gjen-
nomkjøringshøyder.

	X Løftekapasitet på inntil  
2500 kilo og løftehøyde 
på opptil 13 meter.
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ETR 2–3-SERIEN
230 | 235 | 340 | 345 | 335d

Skyvemasttrucken med utskyvbart gaffel- 
aggregat for å sette inn i enkel og dobbel 
dybde. Gaflene beveger seg frem og 
 tilbake ved hjelp av en saksemekanisme. 
Masten er skrudd fast til rammen og 
 tillater derfor bruken av ulike støtteben. 
Disse kan velges slik at selv paller med en 
bredde på inntil 1200 millimeter kan trek-
kes inn mellom lasthjulene på bakkenivå.

	X God restkapasitet – selv ved 
innsetting i dobbel dybde.

	X Stor vareflyt gjennom overlegen 
løftehastighet.

	X Største forskjell i dimensjon mel-
lom støttebenene gir optimal 
 tilpasning til ulike lagringskrav.

ETV C-SERIEN
C16 | C20

Allrounderen for utendørs og 
innendørs drift. I begge tilfeller 
løfter den inntil 2000 kilo  
i høyder opptil 7,4 meter.  
I kombinert drift kan dette 
spare anskaffelseskostnadene 
til en ekstra gaffeltruck.

	X Designet for kom-
binert innendørs og 
utendørs bruk.

	X Elastiske gummihjul 
og stor bakkeklaring 
for ulike underlag.

ETV Q-SERIEN
Q20 | Q25

Skyvemasttrucken er spesielt godt 
egnet for transport og lagring av 
langt gods i smale ganger.

	X Kjører i alle retninger 
gjennom elektronisk 
 styring på alle hjul.

	X Fem kjøreprogrammer 
gir god romutnyttelse 
per tastetrykk.
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HØYDEPUNKTER

	X Moduloppbygning med inntil fem millioner konfigurasjons-
muligheter for ulike brukssenarier.

	X Optimal tilknytning til lagerstyringssystemer gjennom 
 logistikkgrensesnittet fra Jungheinrich og RFID-teknologi.

	X Manuell, halvautomatisk eller helautomatisk drift.

	X Innsetting og uthenting i løftehøyder opptil 18 meter.

Heltene i  
smalgangen: 
smalgangs-
truckene 
Kjøre- og løftehastigheter  
pluss smart teknologi gir god  
vareflyt og romutnyttelse.

SERIER EKX 4–5 1 EFX 4 ETX 5

MODELLNAVN 410 | 412 | 514 | 516 | 516k 410 | 413 513 | 515

LØFTEHØYDE (MM) 3000 – 18 000 3000 – 7000 3000 – 13 000

LØFTEKAPASITET (KG) 1000 – 1600 1000 – 1250 1200 – 1500

KJØREHASTIGHET (KM/T) 10,5–12 9 10,5

LØFTEHASTIGHET (M/S) 0,40–0,60 0,41 0,45–0,46

1  Noen av disse modellene er tilgjengelige i kort versjon (k).

Vedlikeholdsfrie og 
 effektive synkrone reluk-
tansmotorer (magnetisk 

 motpolsteknologi).

Vibrajonsdemping gir 
økt sikkerhet og bedre 

komfort på ujevne gulv.

Økt produktivitet på 
mindre plass med smart 
smalgangslagerløsning.
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Takket være warehouseNAVIGATION 
finner EKX 516 raskeste vei til ønsket 
plukkplass helt av seg selv.

Enkel drift over flere  
skift med effektiv  

Li-ionteknologi.

Smalt og høyt:  
med løftehøyder 
opptil 18 meter.
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EKX 4–5-SERIEN
410 | 412 | 514 | 516 | 516k

EKX er ypperlig i smalgangen for plukking i høyder opptil 
18 meter. Gjennom flere truckalternativer passer den godt i 
alle lagersystemer og enhver lagerstrategi.

	X Individuelle løsninger med over 5 millioner 
konfigurasjonsmuligheter for hver applikasjon.

	X 7 ulike ytelsespakker.

	X Fleksibel utvidelse av bruksområdene;  
fra manuell via halvautomatisk til  
helautomatisk drift.

Smalgangstruckene kan 
trinnløst automatiseres 

og er alltid rustet for 
 enhver oppgave inntil 

24/7-drift.

Økt sikkerhet og  
kjørekomfort på ujevne 

gulv med Floor Pro.

Perfekt tilpasset behovene  
til føreren: en ergonomisk  

arbeidsplass.
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ETX 5-SERIEN
513 | 515

Smalgangstrucken med sving- eller teleskopgafler setter 
standarden for fleksibilitet, lønnsomhet og ergonomi. 
 Smarte assistentsystemer øker effektiviteten og sikkerheten 
ytterligere. Med modulsystemer kan truckene tilpasses 
 enhver lager- og logistikkstrategi. 

	X Tilpasset ditt behov med over 5 millioner 
konfigurasjonsmuligheter for ulike  
bruksområder.

	X Kamera-/monitorsystem gir effektiv innset-
ting og uthenting av paller i store løftehøyder. 

	X Kan utvides for automatisk drift.

	X Løftehøyder opptil 13 meter er markedets 
beste.

EFX 4-SERIEN 
410 | 413

Smalgangstrucken EFX kan 
både tvangsstyres og kjøres fritt 
på lageret. Det gjør den ideell 
for kombinert drift i smalgang- 
en, bredgangen og i inn- og ut-
kjøringsområdet. Sitteposisjo-
nen og masten som er plassert 
på siden, gir god sikt på gafler, 
last og kjøregang.

	X Maksimal ergonomi 
gjennom optimalt til-
passede betjeningsen-
heter.

	X Integrert ratt med  
godt grep for presis og 
sikker håndtering.

	X Maksimal sikkerhet 
gjennom god sikt.
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HØYDEPUNKTER

	X Kompakt lagring gjør at du utnytter lagervolumet maksimalt.

	X Parallell drift med selvstendig kjørende shuttlereol sparer tid og 
slitasje på truck.

	X Stor fleksibilitet med forskjellige lastbærere i samme reolsystem.

	X Kollisjonsfri innsetting og uthenting av paller.

	X Innsetting og uthenting gjennom LIFO (last-in-first-out) eller  
FIFO (first-in-first-out).

	X Shuttlereolene kan brukes i fryserom ned til –30 °C.

Shuttlereol 
med stor  
kapasitet
Halvautomatiske shuttler  
sparer tid, skåner lagret gods  
og gir høy lagringstetthet.

Betjening av shuttlen 
skjer via håndholdt  

trådløs terminal.

Shuttlen kjører selvsten-
dig under de lagrede 

pallene.

Ulike shuttle-varianter 
åpner for håndtering  

av forskjellige  
lastbærere.
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Shuttlen tar opp lastenheten og 
kjører den automatisk til neste 
ledige plass. I mellomtiden 
henter trucken neste pall.
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Spesial
utførelser for 
dine behov
Har du spesielle transport- eller  
produksjonsbehov? Da skreddersyr  
vi en løsning for deg.

Standardtrucker kan komme til kort når spesielle varer skal transpor-
teres, eller lageromgivelsene er utfordrende. Løsningen er spesial-
utførelser, som vi skreddersyr og produserer etter dine behov. Dette 
kan være en spesifikk lastdel som er kombinert med en standard 
drivdel, et spesielt kranfeste eller spesielt varmebestandige deksler 
på trucken. Når du er fornøyd, er vi fornøyd!

HØYDEPUNKTER

	X Riktig løsning når du trenger noe spesielt.

	X Økt effektivitet gjennom spesialtilpassede løsninger.

	X Rask implementering ved å supplere 
standardtrucker med spesialkomponenter.

	X Alle sikkerhetsstandarder og forskrifter er overholdt, 
som ved serieproduksjon.

01
Håndterer selv de 

tyngste vinfatene:  
EJC 370 med forster-

ket spesiallastdel.  

02
Smeltedigeltrans-

portøren EJB 320 for 
bruk i støperier tåler 

ekstreme temperatu-
rer med et varme-
bestandig deksel.

03
I møbelindustrien 

kommer ETW 22  
til nytte med en  

rullebanelastenhet.  

04
Den bredsporede   
lastenheten med 

 påsveiset monomast 
gjør EJB 3100 ideell 

for transport av  
trykkeriutstyr. 

05
Bjelketransportøren 
ERK 390 med flenset 

spesiallastenhet for 
kabeltromler.
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Befördert mühelos 
auch schwerste 

Weinfässer: Der EDC 
370 mit Spezial- 

lastteil.

Ulike bransjer krever ulike spesialløsninger. 
Kravene til spesialløsninger er like mange og 
forskjellige som det finnes ulike bransjer og 
sektorer. I for eksempel maskin- og stålindu- 
strien er det ofte behov for robuste løsninger 
med større løftekapasitet for stor og uhånd-
terlig last.
Arbeidsmiljøer med gass og støv krever gaf-
feltrucker med eksplosjonsbeskyttelse. An-
dre igjen må oppfylle spesielle hygienekrav, 
slik som næringsmiddelindustrien. Uansett 
gjør våre spesialutførelser transportprosesse-
ne trygge og effektive. 

Du er den viktigste faktoren for en vellykket 
spesialutførelse. Gode spesialutførelser kre-
ver tett samarbeid mellom deg som kunde og 
Jungheinrich. Deretter overlater vi konstruksjo-
nen og produksjonen til et spesielt opprettet an-
legg for spesialutførelser i Lüneburg, Tyskland. 
Resultatet blir en kombinasjon av serieproduk-
sjon, innovasjon og smart konstruksjon.

01

03

05

04

02
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Korttidsleie: når det haster, er våre leietrucker et 
godt valg. Vi garanterer riktig gaffeltruck til rett tid 
og på rett sted.

Langtidsleie: når du trenger en truck over tid, men 
ikke ønsker å eie, er våre fleksible utleiemodeller  
løsningen.

Li-ionutleie: Li-ionbatterier og -ladere som en  hel- 
integrert utleieløsning.

Rental Fleet Management: gjør truckflåten mer flek-
sibel overfor endringer. Du får økt sikkerhet, bedre 
oversikt og reduserte kostnader.

Utleie av 
gaffeltrucker 
Med over 800 tilgjengelige  
leietrucker i Norge dekker  
vi alle behov når det gjelder  
truckutleie. 

Ring vår 
 leietelefon:

+ 47 907 43 907
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Vi dekker alle 
 behov innen utleie 
av gaffeltrucker.

HØYDEPUNKTER

	X Rask tilgjengelighet på 
alle  trucker.

	X Alltid i forkant av 
 teknologien.

	X Ingen risiko grunnet 
mulighet for å bytte 
truck, og  fleksibel retur.

	X Ingen overkapasitet.

	X Mer kapital til kjerne-
virksomheten.

	X Fleksible og oversiktlige 
 faktureringsmodeller.

LEIE & FINANSIERING
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Å leie en gaffeltruck er ikke bare lønnsomt 
for å dekke kortsiktige eller sesongavhen-
gige topper, eller for å opprettholde kost-
nadseffektiv drift. Det viktige er å bruke 
riktig truck til rett tid og på riktig sted. Slik 
oppnår du mest mulig effektiv drift på la-
geret. Å investere i prosesser og ekstrautstyr 
som ikke er direkte relatert til kjernevirksom-
heten i selskapet, lønner seg  sjelden. Utleie 
frigjør kapital for  videre forretningsvekst.

LEIE VERSUS KJØPE
Delingsøkonomien er ikke basert på stivt 
eierskap, men på en fleksibel bruk av 
 goder. Denne tankegangen revolusjonerer 
internlogistikkverdenen.
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JUNGSTARS – våre brukttrucker er blant de beste på markedet. 
Gjennom grundig oppussing etter 5-stjernersprinsippet blir hver  truck 
satt tilbake til topp stand etter tekniske og optiske sikkerhets- og 
kvalitetsstandarder. JUNGSTARS kommer med 12 måneders garanti.

Så god som en  
ny Jungheinrich
JUNGSTARS. Våre beste brukttrucker  
i 5-stjerners kvalitet. 

FORDELER FOR DEG:

	X Store kostnadsbesparelser og høy kvalitet.

	X JUNGSTARS kan leveres med én gang.

	X 12 måneders garanti på trucken.

	X 12 måneders garanti på batteriet.

	X 12 måneder vedlikeholdsfrihet.

	X Mulighet for fullservice med mobilitetsgaranti.

	X Ny sikkerhetskontroll.

	X 10 dagers returrett.

	X Garantert tilgjengelige reservedeler gjennom hele levetiden.

	X Innbytte av brukttruck.



B
R

U
K

T
T

R
U

C
K

E
R

BRUKTTRUCKER
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5stjernersprinsippet: hver fullrenoverte 
JUNGSTAR-truck som forlater fabrikken,  

oppfyller kravene til vår 5-stjerners  
kvalitetsstandard – for sikkerhet, teknologi,  

utseende, pålitelighet og bærekraft.
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Full fart 
fremover
Effektiv bruk av energi gir høyt 
optimaliserings- og innsparings-
potensiale. Den mest effektive  
av dem alle: litiumkraft.

Effektiv energibruk betyr reduksjon av totale kostnader, større rek-
kevidde, alltid tilgjengelige trucker, null utslipp og en positiv energi-
balanse. For å sikre alt dette er vi den eneste leverandøren som både 
utvikler og produserer truckene, kontrollmodulene, programvaren, 
batteriene og ladeteknologien selv. På denne måten kommuniserer 
komponentene med hverandre og når sitt fulle potensiale.

01 | 02 | 03 | 04
Litiumionbatterier 24 V 

(110/240/360 Ah) for elek-
triske trucker, plukktrucker, 

støttebenstrucker, trucker 
med stående betjening og 

trucker med  tverrstilt 
 førersete.

05
Litiumionbatterier  
48 V (360/480 Ah) 
for skyvemasttrucker, 
elektriske motvekts-
trucker og trekktrucker.

06 | 07 
Litiumionbatteri  
80 V (500 Ah) for 

smalgangstrucker  
og motvekstrucker.

01
02 03

04

05 06 07
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	X Inntil 20 prosent lavere energiforbruk enn 
ved bruk av blysyrebatterier.

	X Lader inntil 50 prosent på bare 30 minutter.  
På 80 minutter er batteriet fulladet.

	X Bedre utholdenhet i drift over flere skift.

	X Ingen vedlikehold.

	X 3 ganger lengre levetid enn blysyrebatterier.

Litiumionteknologi: kontinuerlig drift, 
rask lading og lite vedlikehold gjør litium-
ionbatterier til den mest  utholdende 
energikilden. Truckene trenger knapt 
pauser og batteriene har lang  levetid med 
full kraft. Vi tilbyr derfor en 6  måneders 
fornøydgaranti. I tillegg tilbyr vi 5 års 
 garanti på alle Li-ionbatterier, helt uten 
begrensning i driftstimer. Hvis du ser 
på de totale driftskostnadene (TCO), er 
det verdt å vurdere et bytte – ofte kan 
et Li-ionbatteri ettermonteres, uavhen-
gig av driftstid.

ENERGI
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Profitter på velprøvd teknologi  
i 24 V-, 48 V- og 80 V-utførelse.

Blysyrebatterier: robust batteriteknologi med kraftig ytelse og maksimal 
 pålitelighet – våre blysyrebatterier er tilgjengelige i 24 volt, 48 volt og 80 volt. Vi 
bruker flytende elektrolytt og velprøvd rørplateteknologi i våre blysyrebatterier.

ENERGI
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TO SKIFT, ÉN LADING – GARANTERT 

Med 2Shifts1Charge kan truckene full føre 
to skift uten at batteriet må byttes eller la-
des. Du sparer tid og energi og reduserer 
samtidig driftskostnadene. Vår synkrone 
reluktansmotor (magnetisk motpolstek-
nologi) sammen med blysyrebatterier kon-
verterer rundt 93 prosent av energien til 
strøm, og halverer energitapet. To skift uten batteribytte
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01 
Våre integrerte   

ladere bruker 230 V  
i  Europa og mange 

 andre land og 115 V  
i Nord-Amerika.

02
Laderne  

SLH 300/300i lader 
Li-ion- og blysyre-
batterier: SLH 300 

 lader blysyrebatte-
rier, SLH 300i lader 

Li-ionbatterier.

03
ETV 216i med sitt 
 integrerte litium-
ionbatteri ved en 

 stasjonær lader.

Stasjonære ladere: hos oss finner du ladere for både 
 litiumionbatterier og blysyrebatterier. Laderne garante-
rer lang levetid og effekt for batteriet og god tilgjenge-
lighet på truckene. Uavhengig av om det er for ett, to 
eller tre skift med lett, middels eller tung belastning –  
med eller uten pauselading. Høyfrekvensladeren 
SLH 300/300i og laderen SLT 150 med transformator-
teknologi passer for all bruk med 24, 48 og 80 volt.

Integrerte ladere: høyfrekvensteknologien gir skån-
som lading for alle batterityper. Mer enn 60 års erfa-
ring med elektrisk drivverk har gitt oss verdifull kunn-
skap i utviklingen av integrerte ladere. De er best egnet 
for bruk uten batteribytte, og de er enkle å håndtere: 
trucken kan kobles til vanlig stikkontakt på kveldstid, 
 eller i en pause.

01

02

03

ENERGI
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Våre ladere er i stor grad egenutviklet  
og egenprodusert.



Energistyring: vi har en omfattende servicepakke for om-
legging til elektrisk drift: fra ekstrabatteri, via pleietips og 
statusinspeksjoner, til batterikontroll og batterivedlike-
hold. Vår laderservice sørger for at laderne fungerer slik 
de skal.

Energirådgivning: vi kan gjennomføre en helhetlig ener-
gikonsultasjon hos deg for et enkelt bytte til litiumion-
teknologi. Erfarne serviceteknikere er til stede under 
implementeringsfasen: fra bytte på enkelte trucker til 
 ombygging av hele truckflåter.

HØYDEPUNKTER

	X Vår helhetlige  energistyring 
 garanterer sikkerheten på 
 lageret og funksjonaliteten til 
truckene.

	X Dra nytte av erfaren energi-
rådgivning og bytt til Li-ion-
teknologi.

Batteriladerservice og ekstrabatterier  
for elektriske gaffeltrucker.

ENERGI
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HØYDEPUNKTER

	X Robuste og med lang levetid.

	X Moderne motorteknologi gir  
effektive trucker.

	X Lavt støynivå er gunstig for fører 
og omgivelser.

	X Siste generasjon hydrostatisk 
drift har lite vedlikeholdsbehov.

	X Høye gjennomstrømnings-
hastigheter og lavt forbruk.

Diesel- og gasstrucker: våre trucker har kraftige 
motorer som er grundig testet i bilindustrien. Selv 
ved lave hastigheter har de høyt dreiemoment – 
perfekt for lagerdrift eller i produksjonen.
Moderne motorteknologi gir truckene lave ut-
slippsverdier og stillegående drift. Den nye ge-
nerasjonen diesel- og gasstrucker er utstyrt med 
 hydrostatisk drift. Siden denne teknologien krever 
færre mekaniske komponenter, trenger truckene 
tilsvarende lite vedlikehold. 

Konstruert for tøff utendørs bruk: 
 diesel- og gasstrucker.

ENERGI
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Full  
oversikt  
over lageret
Vår 360°-beskyttelse for de fem 
risikoområdene på lageret:  
mennesker, gods, lagerinnred-
ning, maskiner og data.

SIKKERHET

96
Et lager er ikke en 

lekeplass, men 
det burde være 

like sikkert.
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1 Beskyttelse av mennesker: vi tilbyr en rekke ulike truck-
alternativer for å beskytte dine ansatte mot ulykker på 

 lageret. I tillegg er vi opptatt av ergonomien i våre trucker. God 
ergonomi gir truckføreren mulighet for å arbeide trygt, sikkert 
og skadefritt.

2 Beskyttelse av gods: lagret gods er ofte kostbart. Ulike 
 assistentsystemer bidrar til å beskytte varene dine og 

 samtidig spare tid og penger. 

3 Beskyttelse av lager og lagerinnredning: forebyggende 
tjenester hjelper deg med å forhindre farer forårsaket av 

ødelagt lagerinnredning. Dette gir trygge prosesser og beskyt-
ter verdifulle varer.

4 Beskyttelse av maskiner: gjennom et bredt spekter av 
funksjoner og regelmessig vedlikehold bidrar vi til å redu-

sere ulykker der trucker er involvert. Det beskytter de ansatte og 
reduserer kostnader for reparasjon og vedlikehold.

5 Beskyttelse av data: i en tid der digitalisering øker i om-
fang, er løsninger for strømbrudd og datasikkerhet en del 

av ethvert sikkerhetskonsept. Vi legger stor vekt på at våre digi-
tale løsninger oppfyller de høyeste sikkerhetskravene. For at 
hackere ikke skal få tilgang, er programvare og webapplikasjo-
ner sertifisert av uavhengige eksperter. Dette beskytter effektivt 
verdifull informasjon.

BESKYTTELSE
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Reolsystemer fra 
Jungheinrich – 
ryggraden i lageret
Lagre planlagt for fremtiden bærer 
ikke bare last, men tåler også endringer.

Et lager som er klargjort for fremtiden er alfa og ome-
ga. Derfor har vi i mer enn 60 år satset på egenutvikling, 
skreddersydde løsninger og god kvalitet, fra planleg-
ging til service. Vårt store utvalg strekker seg fra lagring 
av paller, kasser, hyller/brett og kartonger, til langt gods. 
Selv når reolløsningen er ferdig  montert, bryr vi oss 
om kvaliteten og sikkerheten på lageret. På forespørsel 
gjennomfører en av våre godkjente reolkontrollører år-
lige reolkontroller i henhold til NS-EN 15635-normen. 
Hvis det blir oppdaget skader, vil reolkontrolløren erstatte 
delene med originale reservedeler. Kontrollen følger en standardi-
sert inspeksjonsprotokoll og dokumenteres med et kontrolloblat.

Reoler er ryggraden  
i lageret. Derfor har vi hatt  

tro på skreddersydde  
løsninger i over 60 år.
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Direkte tilgang til alle 
 paller, og fleksibel tilpas-
ning til reoler med plass til 
flere paller i hvert fag.

PALLELAGRING
STATISK

Reoler med plass til flere paller i hvert fag for bred-
gangen: ideelle for store mengder identiske artikler.

HØYDEPUNKTER

	X Direkte tilgang til alle artikler.

	X Høyder opptil 20 meter er mulig.

	X For manuell og automatisk reolbetjening.

	X Tilpasningsmuligheter etter dine behov.

Shuttle-kompaktlagersystem: shuttlen beveger seg 
under den lagrede pallen for å transportere den til an-
gitt sted. Det gir bedre arealutnyttelse og økt vareflyt 
på lageret.

HØYDEPUNKTER

	X Maksimal arealutnyttelse gjennom  
kompakt blokklagring.

	X Enkel oppkobling mot lagerstyrings-
systemet.

Reoler med plass til flere paller i hvert 
fag for smalgangen: ideelt på liten fla-
te. Gjennom store løftehøyder oppnår 
du økt vareflyt og smalere arbeids-
gangbredder.

Reoler med plass til én pall i hvert 
fag: du får direkte tilgang til alle ar-
tikler og optimal plassutnyttelse, spe-
sielt for gitterbokser og høy individuell 
last.

Dypstablings-/gjennomløpsreol: løs-
ningen for kompaktlagring. Ideelt for 
lagring av store mengder av samme 
artikkel.

Gjennomkjøringsreol: et smart valg når 
du jobber etter FiFo-metoden og skal 
flytte store mengder identiske paller.

Pushback-reol: i motsetning til gjen-
nomkjøringsreoler skjer innsetting og 
uthenting bare fra én side. Denne for-
men for dynamisk lagring blir ofte brukt 
for bufferkanaler.

Mobil reol: disse reolene sparer inntil 
90 prosent reolganger, da hele reol-
rekker kan flyttes frem og tilbake på 
skinner. Dette gjør at bare én gang er 
nødvendig.

PALLELAGRING
DYNAMISK
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Heismodul/paternosterheis: et lukket system, der småvarer 
blir fraktet korteste vei til åpningen ved hjelp av heis eller 
 rotasjon.

HØYDEPUNKTER

	X Rask tilgang til alle lagervarer gjennom høy 
gjennomstrømningshastighet.

	X Optimal utnyttelse av plassen gjennom effek-
tiv lagring og full utnyttelse av romhøyden.

	X Ergonomisk design kombinert med omfatten-
de sikkerhetsfunksjoner.

	X Integrering mot ethvert lagerstyringssystem 
via logistikkgrensesnitt. 

Småvarereol: umiddelbar og direkte tilgang til alle 
artikler gjennom lagring i hyller.

HØYDEPUNKTER

	X Raskere tilgang til alle artikler.

	X Ulik tilpasning til lagret gods gjennom 
forskjellig tilbehør.

	X Effektiv utnyttelse av takhøyde, over  
12 meter er mulig.

	X Perfekt i kombinasjon med våre 
 høytløftende plukktrucker.

SMÅVARELAGRING
STATISK

Plukk-/etasjereol: konstruksjon 
som kan gå over flere etasjer gjør at 
ansatte kan plukke på flere nivåer 
samtidig. 

Småvarereol: umiddelbar og direk-
te tilgang til alle artikler gjennom 
lagring i hyller. Småvarereolene kan 
enkelt skreddersys etter rom og 
bruk.

SMÅVARELAGRING
DYNAMISK

Gjennomkjøringsreol: her beveger småva-
rer seg til uthentingsstedet etter tyngdekraf-
ten på nærmest vedlikeholdsfrie rullebaner. 
Ideelt for rask plukking av kartongvarer. 

Mobil småvarereol: for lagring av artikler 
som ikke må være tilgjengelige til enhver tid. 
Reolradene kan kjøres fra hverandre. Slik 
oppstår det en arbeidsgang.
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Selv når reolløsningen er ferdig montert, bryr vi 
oss om kvaliteten og sikkerheten på lageret. På 
forespørsel gjennomfører en av våre godkjente 
reolkontrollører årlige reolkontroller i henhold til 
NS-EN 15635-normen. 

HØYDEPUNKTER

	X Kontroll av reolene i henhold til  
NS-EN 15635.

	X Utarbeidelse av testrapport.

	X Ødelagte komponenter blir byttet ut 
med originaldeler.

Grenreol: dette reolsystemet holder lasten oppe ved hjelp 
av armer på reolbenene. Det er enkelt å forlenge ved hjelp 
av ekstra elementer.

HØYDEPUNKTER

	X Egnet for utendørs bruk, kan leveres med 
baldakin og sidebekledning.

	X Mulig å bruke som mobile reoler.

Grenreoler egner 
seg for lang gods 
av ulike slag.

LAGRING AV LANGT GODS &  
MESANINER

Stålmesanin: selvbærende stålkonstruksjon til å gå og 
 kjøre på. Skaper ekstra arbeidsflater gjennom flere nivåer.

REOLKONTROLL



Basert på vår kunnskap og erfaring, utvikler vi en in-
dividuell internlogistikkløsning som er tilpasset deg 
og din bedrift. Både for små bedrifter og for glo-
bale selskaper med komplekse lagermiljøer og høy 

grad av 
automatisering. Sammen med deg finner vi 
riktig strategi for din bedrift – fra smarte pro-
gramvareløsninger til bygging av nøkkelferdige, 
automatiserte logistikkanlegg. Vi starter med 
konsultasjon, analyse og planlegging, deretter 
følger implementering, vedlikehold og opplæ-
ring av de ansatte. Vi er med deg hele veien!

SYSTEMTILBYDER
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System
leverandør  
med erfaring
Smart internlogistikk er et samspill  
mellom menneske, maskin, programvare  
og lagermiljø. Vi optimaliserer vareflyten,  
slik at lagerprosessene blir effektive.

HØYDEPUNKTER

	X Lang og god erfaring med  
prosesser i ulike bransjer.

	X Egenutvikling og produksjon  
av viktige systemkomponenter.

	X Alt fra én totalleverandør;  
fra analyse og planlegging til 
vedlikehold og opplæring.

«Økt effektivitet på 
lageret gjennom  

kreativ tankegang.»
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Om du trenger  
manuelle, halv-  

eller helautomatiserte 
 lagersystemer, er vi din 

partner når du trenger ny 
retning eller strategi.

Et selskap i vekst er avhen-
gig av en pålitelig partner 
som kan skape gode intern-
logistikkprosesser for 
fremtiden.

Tenker du  
utenfor boksen, 
kommer du  
raskere til målet.



Trucker & transport-
båndsystemer

Programvare & IT

Service

Support

Reservedeler

Reolsystemer

RedesignSystemkompetanse

Modernisering & 
optimalisering
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Fra analyse til fornøyd 
sluttbruker
Automatisering kan heve effektiviteten og ytelsen i lageret til 
et helt nytt nivå. Sammen med deg utvikler vi nye løsning- 
er og realiserer anlegget med optimal automatiseringsgrad. 
Skritt for skritt. Fra planlegging, via realisering til service og 
support.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING
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Service & support
Alltid ved din side

Med et servicenettverk som er unikt i 
bransjen, er vi alltid ved din side også 
etter at prosjektet er fullført. Våre 
serviceteknikere utfører vedlikehold, 
kontroller, sikkerhetsinspeksjoner og 
reparasjoner. Og supporttelefonen 
vår er tilgjengelig døgnet rundt hvis 
du trenger det – for å redusere 
nedetid og sikre optimal system-
tilgjengelighet.

	X Pålitelig og kompetent 
 servicenettverk.

	X Tilgjengelig døgnet rundt.

	X Kvalifiserte serviceteknikere 
løser alle utfordringer.

Implementering &  
systemintegrasjon
Komplette løsninger fra én  
leverandør

Som hovedentreprenør sørger 
vi for at hvert trinn i prosessen 
blir utført med stor nøyaktighet 
og at alle komponenter passer 
sammen. Å forholde seg til kun 
én aktør, betyr at du får en knir-
kefri prosess – både i prosjekt- 
eringsfasen og når anlegget 
skal tas i bruk.

	X Pålitelig, oversiktlig 
 prosjektstyring.

	X Én kontaktperson for 
alle trinn.

	X Alt fra én leverandør, 
slik at alle komponenter 
passer perfekt sammen.

Planlegging &  
prosjektering
Skreddersydd logistikkprosess

Sammen med deg planlegger og pro-
sjekterer vi din nye logistikkløsning.  
Vi har erfaring fra flere bransjer og 
bedrifter i alle størrelser. Denne kunn-
skapen bruker vi når vi skreddersyr en 
løsning som skal passe din bedrift.

	X Vi stiller spørsmål ved gamle 
strukturer og tenker kreativt.

	X Individuelle løsninger med 
optimal grad av automatise-
ring.

	X Internasjonal erfaring i mange 
bransjer.
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Kransystem for småvarer

Det kraftigste kransystemet i sin klasse over-
beviser med høy kjøredynamikk. Energilag-
ringssystemer (SuperCaps), spesielt tilpasset 
kjøre- og lastemønsteret, lagrer energien som 
genereres under bremseprosesser. Deretter  
blir den ført tilbake til drivsystemet under på-
følgende akselerasjoner. Resultatet er betydelig 
reduserte driftskostnader.

	X Maksimal akselerasjon på > 5,3 m/s² 
for maksimale kjørehastigheter  
> 6 m/s.

	X Energisparing gjennom lagring  
av bremseenergi i SuperCaps.

	X God arealutnyttelse gjennom 
 beskjedne mål.

Automatisk småvarelager
Høy lagringstetthet, hastighet og presisjon er avgjørende ved  
småvarelagring. Vårt kransystem er ideelt når det gjelder 
 varegjennomstrømming, utnyttelse av rommet og energisparing.

Automatisering gir høy ytelse 
på småvarelageret

Automatiske småvarelagre er konstruert 
for plassbesparende lagring av småvarer  
i kasser, kartonger eller på brett. Varene 
lagres på vinkeljern eller i hyller i forbin-
delse med våre kransystemer – med full 
utnyttelse av takhøyder på opptil 25 meter. 
Automatiske småvarelagre kan operere  
i normale temperaturer og helt ned til 
–30 °C i fryseromslagre. Avhengig av 
bransje, planlegger og implementerer vi 
småvarelageret ut fra kundens krav og 
 kriterier.



A
U

T
O

M
A

T
IS

E
R

IN
G

Småvarelagring med høy 
 tetthet og full arealutnyttelse  
opptil 25 meter ved hjelp  
av vårt kransystem.

Maksimal varegjennom-
strømning, optimal  
plassutnyttelse og  
energiøkonomisering:  
kransystem med energi-
lagring i SuperCaps.

God dynamikk  
gjennom samspill  

mellom kransystem, reol, 
transportbåndteknologi og 

programvare.

Lagring av kartonger, 
kasser og brett for alle 
bransjer og individuelle 
behov.
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EKX 516a

EKXa utmerker seg gjennom maksimal 
kraft ved automatisk gjennomføring av 
lageroppgaver i store løftehøyder. Med 
lavt energiforbruk klarer den inntil to 
skift uten bytte av batteri, selv under 
krevende forhold. Med integrert lader 
(tilleggsutstyr) pluss strømskinne og 
strømavtaker, er EKXa også rustet for 
24/7-bruk.

	X Med løftehøyde opptil  
13 meter.

	X Skalerbar effekt gjennom 
trinnvis automatisering 

	X Strømforsyning gjennom 
 utskifting av batteri, eller ved 
lading via strømskinne for  
24/7-bruk.

Kransystem for paller

Disse representerer maksimal 
 hastighet på pallelageret med 
 løftehøyder opptil 45 meter. Som 
kransystem for enkeltgang med 
stor arealutnyttelsesgrad, eller med 
utførelse for kjøring i svinger for 
betjening av flere reolganger 
 samtidig. Ulikt lastopptaksutstyr gir 
lagring i enkel, dobbel eller flere 
dybder. Dette gir maksimal vare-
gjennomstrømming på lageret.

	X Med byggehøyde på opptil 
45 meter og løftekapasitet 
på inntil 7000 kilo.

	X Utførelse som frittstående 
silolager eller integrert  
lager.

ETX 513a | 515a

Automatisert smalgangstruck basert 
på smalgangstrucken ETX. Auto-
matiske komponenter gjør disse  
til  pålitelige og effektive førerløse 
 transportsystemer. Den trinnvise 
 automatiseringen gir fleksibel bruk.

	X Med løftehøyde opptil  
13 meter.

	X Maksimal effektivitet gjennom 
presis navigering.

	X Fleksibelt i bruk.

Automatisk pallelager
Økt sikkerhet og gjennomstrømning samt raskere  
materialflyt – automatiske lagre har svaret på økte markedskrav.
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Et godt samarbeid  
mellom reolsystem,  

programvare og truck  
gjør det automatiske palle-

lageret svært effektivt.

God vareflyt –  
ved behov også 
24/7-drift ved bruk  
av strømskinner.

Pålitelig og  
basert på våre 

 standardtrucker,  
supplert med et  

«automasjonskit».
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Transportbånd for kasser

Automatiske transportbånd for kasser er nøkkelen til 
smart lagerautomatisering. Fokus er på transport, 
 sortering, mottak, utlevering, bufring og oppbevaring 
av varer. Med Jungheinrich WMS (lagerstyringssystem) 
hever du materialflyten til et høyere nivå og automa-
tiserer hele prosessen.

	X Fleksibel transport av kasser, kartonger, 
 hyller og produkter inntil 50 kilo.

	X Raske arbeidsoperasjoner med transport- 
hastigheter inntil 1,50 m/s.

Transportbånd for paller

Gjennom modulbasert konstruksjon kan våre trans-
portbånd for kasser enkelt tilpasses kravene til material- 
flyten i din bedrift. Uansett om det gjelder transport-
bånd med ruller, belte eller kjede, skyttelvogner, løfte- 
og dreiebord eller reimløftere – lønnsomheten og pro-
duktiviteten står alltid i fokus ved valg av komponenter.

	X Modulbasert oppbygning av systemene gir 
fleksibilitet for standardapplikasjoner eller 
mer komplekse krav.

	X Transportbåndhastighet på 0,45 m/s gir rask 
vareflyt.

Transportbåndteknologi
Nyskapende transportbåndteknologi for paller  
og kasser for nybygg og eksisterende bygg øker 
 produktiviteten på lageret.
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Fleksibel lagerautomatisering 
gir effektive internlogistikkpro-

sesser, styrt av vårt Warehouse 
Control System.

Effektiv sammenknytting 
av store avstander og 
 nyskapende transport- og 
distribusjonsløsninger 
der det er trangt.

Maksimal materialflyt  
med synkronisert  

styringsteknologi.
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ERC 213a | 217a

Automatiske trucker for trans- 
portoppdrag på trange områder 
og i smale ganger.

	X Med løftehøyde opptil 
3,5 meter og løftekapa-
sitet inntil 1700 kilo.

	X Stort bruksområde gjen-
nom kompakt design.

EZS 350a

De førerløse trekktruckene 
 jobber effektivt og avlaster de  
ansatte.

	X Med trekkraft inntil 
5000 kilo.

	X Bruker eksisterende 
kjøreruter/-ganger.

ERE 225a

Den ideelle automatiske trucken 
for transport av tung last på bakke- 
nivå – spesielt effektiv for transport 
av flere paller samtidig.

	X Med løftekapasitet inntil 
2500 kilo.

	X Lange gafler for trans-
port av flere paller.

Automatiske  
trucker
Hjertet i et automatisert lager er  
velprøvde standardtrucker supplert  
med  automatiseringskomponenter,  
kontrollert av intelligent programvare.

Automatisert transport på 
trygg basis

Automatiske trucker (AGV) utfører 
 repeterende oppgaver trygt og effektivt. 
Grunnlaget for AGV-er er velprøvde 
standardtrucker, som vi individuelt 
 tilpasser dine lagerbehov. Integrering i 
eksisterende lagerstrukturer er enkelt, 
og senere layoutendringer kan imple-
menteres ut fra behov. For å unngå 
driftsbrudd i lanseringsfasen av en AGV 
på lageret ditt, simulerer vi optimale 
kjøreruter/-ganger på forhånd og tester 
maskin- og programvare grundig. 
 Resultatet er pålitelighet fra start, selv i 
kombinasjon med manuell drift. Om-
fattende sikkerhetssensorer beskytter 
mennesker, last og maskiner.

EKS 215a

Den automatiske trucken med 
fritthengende gafler er ideell for 
transport av spesiallast og lukkede 
paller.

	X Med løftehøyde opptil 
6 meter og løftekapasitet 
inntil 1500 kilo.
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EZS 350a transporterer 
last med millimeter-
presisjon, takket være  
 lasernavigasjon. 

Tilgjengelig med  
Li-ionteknologi  
for større kraft.

Laserskannere 
montert på siden 

gjenkjenner og  
forutser objekter.

Integrert personbeskyt-
telsesskanner installert i 

drivretning.
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Det stemmebaserte dialogsystemet  
Pickbyvoice optimaliserer arbeidsflyten  

for de ansatte.

Ordreplukkings
systemer

For å dekke ulike behov, tilbyr  
vi et bredt utvalg av ordrepluk-
kingssystemer. De ulike plukk-
teknikkene dekker alt: fra full 
 palletransport til de minste 
 partistørrelsene innen e-handel  
i sanntid. De ulike systemene er 
enkle å bruke og øker produk-
tiviteten betraktelig.

Pickbyvoice

Takket være intelligent språkstyring 
har de ansatte hendene fri når de 
plukker. Den som plukker bruker 
headset i stedet for manuelle eller 
 digitale plukklister, og kommuniserer 
verbalt med plukksystemet.

HØYDEPUNKTER

	X Raskere vareflyt gjennom 
økt plukkhastighet.

	X Språkuavhengig og enkel 
betjening for de ansatte.

Pickbylight

Papirløs pick-by-light-plukking gir 
 raskere prosesser. Et lys viser hvilken 
 artikkel som skal plukkes fra reolhyllen. 
Gjennom koblingen til lagerstyrings-
systemet plukker de ansatte mer effek-
tivt og alltid i sanntid.

HØYDEPUNKTER

	X Komfortabelt og enkelt å 
 bruke. 

	X Økt vareflyt gjennom raskere 
plukking med frie hender. 

	X Feilplukking forekommer 
knapt siden artikkelen som 
skal plukkes blir markert  
med et lys.

Plukking og  
palettering
Våre effektive plukkløsninger øker  
raskt og feilfritt effektiviteten på lageret.
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Med den halvautomatiske 

styringen easyPILOT 
 Follow følger trucken auto-

matisk truckføreren og 
stopper når vedkommende 

stopper. 

Plukking med  
robotteknologi

For plukking på paller leverer vi også 
helautomatiske systemer: fra enkel 
lagpalletering til oppbygging av 
 komplekse blandingspaller. Avhengig 
av bruk, kommer optimal robot- og 
 gripeteknologi til nytte.

HØYDEPUNKTER

	X Øker plukkkapasiteten  
med inntil 50 prosent.

	X Sømløs integrering i    
eksisterende anlegg.

	X Maksimal plukkkvalitet 
gjennom ny teknologi.

Mobilt styringssystem 
easyPILOT

Den enkle fjernbetjeningen easyPILOT 
øker kapasiteten til den lavtløftende 
plukktrucken ECE. Det mobile styrings-
systemet er koblet til trucken via NFC 
(Near Field Communication) og styrer 
den automatisk til destinasjonen. easy-
PILOT kan også kobles til lagerstyrings-
systemet.

HØYDEPUNKTER

	X Inntil 30 prosent flere plukk i 
timen.

	X Økt plukkeffekt gjennom 
 automatisk styring av trucken 
til riktig destinasjon.

	X Eneste fjernbetjeningsløsning 
på markedet som kan kobles 
til lagerstyringssystemet.
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HØYDEPUNKTER

X Individuelt og bransjeuavhengig lagerstyringssystem
(WMS) for intelligent og effektiv styring av lageret.

X Enkel overgang til digitalisering av lagerprosesser med utprøvde og
standardiserte prosesser og funksjoner til Jungheinrich WMS Series 2.

X Sømløs kommunikasjon mellom trucker, lagerinnredning og WMS gjennom
den spesielt utviklede IoT-koblingen Jungheinrich logistikkgrensesnitt.

X Digital flåtestyring ISM Online for bedre tilgjengelighet og produktivitet
på truckflåten.

X Fremtidssikre systemer som er i konstant videreutvikling i henhold til
den nyeste internlogistikkteknologien.

Programvare 
og 
ITsystemer
Digitalt samspill er  grunnlaget for 
optimale manuelle  
eller  automatiserte prosesser  
på lageret.

Intelligent lagerstyring 
for bærekraftige og  
effektive prosesser:  

Jungheinrich WMS.

LOGISTICS
INTERFACE

Logistikkgrensesnitt  
fra Jungheinrich:  

digitalt samspill på  
en enkel måte.

Effektiv flåtestyring med 
ISM Online: full oversikt 

over kunde- og  
truckdata.
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Fra analogt til digitalt:  
Jungheinrich WMS Series 2 er  

en enkel og rimelig løsning  
på effektiv styring av små  

og middels store lagre. 

Unik  
lisensierings- 

modell og mulighet 
for finansiering.

Digi- 
talisering  

er nøkkelen  
til å lykkes.
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Om du velger skreddersydd Jungheinrich  
WMS, eller prisgunstig WMS Series 2:  

digitalt samspill gjør logistikkprosessene  
mer effektive.
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Jungheinrich WMS

Det smarte og bransjeuavhengige lagerstyringssystemet, 
 Jungheinrich WMS, er løsningen når du skal optimalisere vare-
strømmen og administrere lageret på en mer effektiv måte.  
Vi garanterer et brukervennlig og fremtidssikkert system gjennom 
konstant videreutvikling, enkel tilpasning gjennom modulbasert 
oppbygning og en flerdimensjonal konfigurasjonsmodell.

HØYDEPUNKTER

	X Smart lagerstyringssystem gir maksimal effekt.

	X Enkel betjening gjennom brukervennlig  
overflate.

	X Kompatibelt og sikkert for fremtiden.

Jungheinrich WMS Series 2

Programvarepakken gir en grunnleggende 
introduksjon i digitalisering med utprøvde og 
standardiserte prosesser og funksjoner. Du 
får kontroll over varelager og bestillinger og 
kan effektivt styre alle prosesser. I likhet med 
WMS kan WMS Series 2 enkelt utvides for å 
passe dine fremtidige krav.

HØYDEPUNKTER

	X Rask og enkel integrering.

	X Effektiv optimalisering av  
prosesser.
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Dataterminaler er koblet direkte  
til lagerstyringssystemet og  

bidrar til økt produktivitet. 

Radiodata eller systemkomponenter

Gjennom de ansattes mobile tilkobling til lageret, øker 
vareflyt, effektivitet og kvalitet. Det er også mulig å 
 reagere mer fleksibelt på endrede ordreprioriteringer 
ved å bruke radiodatasystemer. Vi planlegger og 
 integrerer den komplette datainfrastrukturen for deg. 
Fra truckmonterte og håndholdte terminaler, via strek- 
kodelesere og etikettskrivere til WLAN-infrastruktur og 
mye mer.

HØYDEPUNKTER

	X Sanntidsmottak av transportoppdrag og 
informasjon fra WMS direkte til trucken.

	X Papirløs ordrebehandling gir økt  
effektivitet, fleksibilitet og kvalitet.

Logistikkgrensesnitt fra Jungheinrich

Vårt logistikkgrensesnitt sørger som første kobling til IoT 
(tingenes internett) for godt samspill mellom trucker, lager- 
innredning og lagerstyringssystem (WMS). Det lar seg 
 enkelt integrere i eksisterende programvare. En spesielt 
 utviklet mellomvare er installert på truckens dataterminal 
og sørger for oversettelse av utvekslet informasjon. 
 Truckene er direkte tilknyttet IT-omgivelsene og blir 
 kontrollert optimalt og effektivt.

HØYDEPUNKTER

	X Enkel integrering av ulike teknologier, som 
RFID og lagernavigasjon, i eksisterende 
programvare.

	X Mange bruksmuligheter.

	X Ikke nødvendig med funksjonsendringer  
på lagerstyringssystemet (WMS).
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Fleksibelt og optimalt  
flåtestyringssystem.

Utvalg av flåtestyringssystemer

Med våre rapporteringssystemer kan du overvåke, administrere og kon-
trollere hele truckflåten i sanntid, uavhengig av størrelse og kompleksitet 
på flåten. Disse systemene gjør det mulig å utføre detaljert analyse og 
overvåking av truckflåten, inkludert trucker fra andre produsenter. Både 
kundedata og tekniske data om truckene kan registreres. Med våre løs-
ninger kan du hvor som helst i verden få informasjon om truckene dine 
på mobiltelefon eller bærbar pc.

HØYDEPUNKTER

	X Analytisk samling, observasjon og vurdering  
gir full oversikt.

	X Kostnadsoptimal strukturering av truckflåten.

	X Nettbasert og enkel i bruk.

	X Tilgang til flåtedata uansett hvor i verden du er.

	X Sertifisert sikkerhet.
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Effektiv beskyttelse for truckene dine:  
enkel tilgangsstyring uten universalnøkkel 

direkte på truckdisplayet.

DIGITALE PRODUKTER
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EasyAccess

Tilgangsstyringen EasyAccess beskytter truckene dine mot uautorisert bruk 
og øker sikkerheten på lageret. EasyAccess gir tilgang direkte via truckdisplayet. 
De ansatte får egne tilgangskoder, noe som gjør universalnøkkelen over flødig. 
EasyAccess er tilgjengelig i tre varianter: EasyAccess berøringsbryter – inntil 
10 ulike koder legges inn og styres i displayet. EasyAccess PIN-kode – 100 ulike 
koder kan fordeles på ulike truckførere. EasyAccess transponder – transponder-
kort blir brukt som tilgangskode. Inntil 100 ulike transpondere kan registreres 
og styres.

HØYDEPUNKTER

	X Økt sikkerhet på lageret gjennom beskyttelse mot  
uatorisert bruk.

	X Lavere driftskostnader gjennom bortfall av skader på  
trucker og reoler.

	X Styring av tilgangskoder eller transponder-ID-er  
direkte på truckdisplayet. Bortfall av installerings- og 
 administrasjonskostnader.



HØYDEPUNKTER

	X Service med god kompetanse på egne trucker og trucker fra  
andre produsenter.

	X Rask levering av reservedeler for å unngå kostbare driftsstanser.

	X Verdensomspennende forsyning av originale reservedeler.

	X 24/7-service og -support over hele verden for dine logistikk-
systemer.

	X Individuelle service- og supportpakker for optimal tilpasning til 
kundens behov.

Alltid ved  
din side:  
service fra  
Jungheinrich
I en stadig mer kompleks 
internlogistikk, kan du stole  
på én fast konstant:  
vårt sterke servicemannskap.

SERVICE
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Service og support  
like i nærheten,  

døgnet rundt.

Våre 80 serviceteknikere 
står alltid klare når du 

trenger hjelp.

Svært god tilgjengelig-
het på originale  

reservedeler.
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Rask tilgjengelig-
het på reserve-
deler reduserer 
tid ute av drift.

Våre teknikere er 
raskt på plass for 

å sikre at alt  
fungerer som  

det skal.
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Oversikt over  
våre servicetjenester
Om du trenger vedlikehold, reparasjon eller reolkontroll:  
vi garanterer service på høyeste nivå fra en totalleverandør.

Parts online 

InspeksjonReparasjonsservice

Originale  
reservedeler

Forbruksvarer Hjul og lastruller

Tilbehør
Etter

montering

24/7

 

Service for  
hele trucken

Batteriservice

Laderservice

Olje 
service

Dekk
service

Vedlikeholds
service

Sikkerhetsservice

Service og 
support for  
logistikk
systemer

Programvare
support

Reservedels
service

Sikkerhets 
kontroll

Vedlikehold

Reparasjon

31

31
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Service for hele trucken

80 erfarne serviceteknikere sørger 
hver dag for at truckene dine er i drift. 
Det spiller ingen rolle om det er våre 
egne trucker, eller trucker fra andre 
produsenter. Våre serviceteknikere 
kan truck, uansett merke. De er opp-
tatt av regelmessige reparasjoner, ut-
bedringer og vedlikehold på truckene 
dine. Og selvsagt gjennomfører de 
også nødvendige sikkerhetskontroller, 
slik at du til enhver tid skal være trygg 
på at truckene dine fungerer som de 
skal.

	X Redusert tid ute av drift, tak-
ket være rask reservedelsfor-
syning.

	X Korte reaksjonstider gjennom 
et velfungerende servicenett-
verk.

	X Service med en produsents 
kompetanse.

	X God tilgjengelighet på truck-
parken gjennom regelmessig 
service.

Service og support  
for logistikksystemer

24/7, 365 dager i året sørger vi for at 
bedriften din holder hjulene i gang. 
Våre individuelle service- og support-
pakker gir deg oversikt over kostna-
dene.

	X Våre teknikere er raskt på 
plass for å sikre at alt fungerer 
som det skal.

	X Gjennom regelmessig in-
speksjon og vedlikehold varer 
trucker og anlegg lenger.

	X Med service og support fra 
én leverandør er vi raskt på 
plass og løser problemet.

Originale  
reservedeler

Vi tilbyr rask og pålitelig reser-
vedelsforsyning av mer enn 
100 000 originale reservedeler 
over hele verden. Disse er i 
 regelen tilgjengelige i mer enn 
10 år. Gjennom vårt verdens-
omspennende distribusjons-
nettverk når disse ut til kunden 
i løpet av kort tid.

	X Maksimal pålitelighet 
gjennom 98 prosent 
tilgjengelighet på våre 
reservedeler.

	X Korte reaksjonstider og 
«over-natten-levering» 
i Europa.
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A AM: 24, 42, 43, 44

AMW: 24, 42, 45
AMX: 24, 42, 45
Assistentsystem: 05, 06, 54, 58, 
64, 67, 74, 81, 97
Automatisering: 05, 07, 14, 16, 
18, 26, 30, 39, 40, 104, 105, 106, 
108, 110, 111, 112
Automatiske trucker: 07, 18, 
39, 112
Automatisk pallelager: 30, 39, 
108, 109
Automatisk småvarelager: 18, 
28, 30, 106

B  Batterier: 05, 07, 10, 12, 38, 86,
87, 90, 91, 92, 93, 94
Blysyrebatterier: 07, 38, 66, 91, 
92, 93
Bredgang: 60, 61, 81, 99
Brukte trucker: 05, 08, 38, 88, 89
Bærekraft: 34, 40, 88, 89

C curveCONTROL: 64

D DFG: 70, 71, 72, 73
Diesel: 06, 07, 38, 70, 72, 73, 95
Digitale produkter: 05, 07, 14, 
18, 26, 30, 39, 116

E EasyAccess: 07, 121
easyPILOT: 54, 55, 115 
easyPILOT Control: 54
easyPILOT Follow: 54, 115
ECD: 54, 57
ECE: 54, 55, 56, 115
EFG: 12, 24, 36, 66, 68, 69
EFX: 78, 81
EJC: 50, 52, 84
EJD: 50, 52
EJE: 10, 12, 24, 46, 48
EKM: 54, 57
EKS: 58, 59, 60, 61, 112
EKX: 78, 79, 80, 108
Elektriske trucker: 06, 09, 10, 12, 
22, 24, 36, 38, 45, 46, 49, 50, 52, 
53, 66, 69, 90, 94
EMD: 52
Energibesparelse: 62
Energigjenvinning: 66
Energistyring: 07, 38, 94
ERC: 50, 53, 112
ERD: 50, 53
ERE: 12, 24, 46, 47, 49, 112
Ergonomi: 10, 12, 47, 49, 58, 60, 
64, 65, 72, 81, 97
ESC: 50, 53
ESD: 50, 53
ESE: 12, 24, 46, 49
ETV: 74, 75, 76, 77, 93
ETX: 78, 81, 108
EZS: 62, 63, 64, 65, 112, 113
EZW: 62, 65

F FIFO (first-in-first-out): 82, 99
Finansiering: 05, 86, 117
Firehjulstruck: 69
Flåtestyring: 07, 39, 116
Førerplattform: 46, 47, 49, 50, 
51, 53, 56

G Garanti: 05, 07, 10, 38, 88, 91
Gass: 07, 38, 73, 95
Gjennomkjøringsreol: 99, 100

H HC: 42, 45
Hydrodynamisk drivverk: 70, 72
Hydrostatisk drivverk: 70, 72
Høyreollager: 27, 58
Høytløftende jekketraller: 45
Høytløftende plukktruck: 06, 
58, 59, 60, 61

I Inox-utførelse: 42, 45
Integrert lader: 12, 46, 48, 50, 
52, 64, 93, 108
Internlogistikk: 03, 04, 05, 06, 
08, 10, 26, 34, 38, 39, 40, 87, 102, 
103, 111, 116, 122
IoT-kobling: 116, 119
ISM Online: 07, 116

J Jekketraller: 06, 24, 38, 42, 43, 
44, 45
JUNGSTARS: 05, 07, 10, 38, 88
Just-in-time: 16, 18

K Korrosjonsbestandig: 45
Kort strekning: 46, 48, 50, 52
Korttidsleie: 86
Kransystem: 07, 18, 27, 28, 30, 
106, 107, 108
Kvalitet: 05, 06, 07, 22, 24, 38,  
42, 88, 89, 98, 101, 115, 119

L Lader: 05, 07, 12, 38, 46, 48, 50, 
52, 64, 86, 87, 91, 93, 94, 108
Lagersystem: 05, 78, 80, 99, 103
Lagerstyringssystem: 07, 16, 18, 
28, 39, 58, 78, 99, 110, 114, 115, 
116, 118, 119
Lagring av langt gods: 77, 101
Lang strekning: 06, 46, 49, 50, 
53, 65, 72
Langtidsleie: 86
Lavtløftende plukktrucker: 06, 
38, 54, 55, 56, 57
Leie: 05, 10, 12, 24, 87
LIFO (last-in-first-out): 82
Li-ion: 07, 10, 12, 38, 51, 66, 75, 
76, 86, 90, 91, 93, 94, 113
Litiumionbatteri: 07, 10, 12, 38, 
51, 66, 75, 76, 86, 90, 91, 93, 94, 
113
Logistikkgrensesnitt: 07, 58, 78, 
100, 116, 119
Logistikkprosesser: 04, 16, 24, 
84, 102, 103, 118
Logistikksystemer: 03, 16, 40, 
122, 125

M Middels lang strekning: 46, 49, 
50, 53
Mobil reol: 99
Motorteknologi: 07, 70, 92, 95
Motvektstrucker: 06, 11, 12, 22, 
24, 36, 38, 66, 67, 68, 69
M-serie: 46, 50

N Nye trucker: 05, 08, 20, 32

O Ordreplukkingssystemer: 114

P Palettering: 07
Pallelager: 07, 99, 108
Palletrucker: 06, 09, 10, 12, 24, 
38, 45, 46, 49, 52
Parts Online: 124
Personbeskyttelsessystemer: 61
Pick-by-light: 114
Pick-by-voice: 114
Plukking: 06, 07, 30, 39, 48, 49, 
54, 55, 56, 57, 58, 80, 100, 114, 
115
Plukkytelse: 06, 54, 56, 58, 61
Produksjon: 06, 14, 18, 24, 32, 
34, 36, 62, 84, 95 
Produktutvalg: 03, 04, 05, 06, 
38, 39, 40, 87, 98
Programvare: 07, 16, 18, 30, 90, 
97, 102, 104, 107, 112, 116, 118, 
119
Prosesskunnskap: 06, 38, 40, 
102
Prosessrådgivning: 40
PureEnergy: 66

R Radiodata: 119
Rammetilhenger GTE  
(E-Frame): 65
Rental Fleet Management: 86
Reolkontroll: 101
Reolløsning: 05, 98, 101
Reolsystemer: 05, 07, 39, 98, 99, 
100, 101
Reparasjon: 24, 97, 124, 125
RFID: 18, 78, 119

S Service: 05, 07, 39, 104, 105, 122, 
124, 125
Servicetekniker: 03, 05, 07, 16, 
94, 105, 122, 125
Shuttle: 06, 30, 38, 82, 83, 99
Sikkerhet: 05, 07, 18, 39, 40, 46, 
50, 52, 53, 57, 58, 61, 64, 65, 67, 
68, 69, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 86, 
88, 89, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 
105, 108, 112, 116, 118, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126
Skyvemasttrucker: 06, 38, 74, 
75, 76, 77, 90
Smalgang: 06, 61, 78, 80, 81, 99
Smalgangstrucker: 06, 38, 78, 
79, 80, 81, 90, 108
Småvarelager: 07, 16, 18, 28, 30, 
39, 100, 106, 107
Spesialpaller: 44
Strekkode: 16, 18, 119
Støttebenstrucker: 06, 22, 38, 
45, 50, 52, 53
Spesialutførelser: 05, 06, 08, 20, 
32, 36, 38, 84, 85
Stasjonær lader: 93
Systemkomponenter: 30, 39, 
102, 119
Systemtilbyder: 07, 39, 102, 103

T TFG: 70, 72, 73
Tilgangsstyring: 07, 121
Tilhenger: 06, 38, 62, 64, 65
Tilleggsutstyr: 12, 49, 50, 56, 69, 
70, 108
Totalleverandør: 05, 16, 28, 
102, 124
Transport av to paller samtidig: 
52, 53 
Transportbånd for kasser: 7, 110
Transportbåndteknologi: 07, 18, 
30, 39, 107, 110
Transportsystemer: 07, 18, 39, 
112
Trefaseteknologi: 46, 50, 53, 58, 
62, 65, 66
Trekktrucker: 06, 34, 38, 62, 63, 
64, 65, 90
Trekktrucksystemer: 06, 38, 62
Truck med tverrstilt  førersete: 
53, 90

U Utleie av gaffeltrucker: 86, 87

V Vareflytanalyse: 40
Vareflyt: 21, 40, 56, 
57, 69, 70, 76, 77, 95, 99, 114
Varemottak: 18, 30, 118
Vareutlevering: 18, 30, 57, 118
Vektinnretninger: 45

W warehouseNAVIGATION: 58, 
59, 79
WMS (lagerstyringssystem): 07, 
16, 18, 30, 116, 117, 118, 119
WMS Series 2: 07, 116, 117, 118

2Shifts1Charge: 92
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Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene  
er sertifisert i Norderstedt, 
Moosburg og Landsberg

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