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40 filiale și sedii de service la nivel global
Peste 80 parteneri locali (dealeri)

Parte a grupului Jungheinrich, prezent în peste 100 de tari 

Sediul principal al grupului

18,000
ANGAJAȚI LA NIVEL GLOBAL



1953 1956

19871990

2018

Este înființată compania
H. Jungheinrich & Co.
Maschinenfabrik

Prima filială externă
(Austria)

Ofertă publică inițială
(Listare la bursa)

40 filiale directe la nivel global
3.8 miliarde euro cifră de afaceri

Cifra afaceri: un miliard
mărci germane
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2005
100,000 stivuitoare
cu sistem trifazic AC

Extinderea strategică a
„Sistemelor logistice“

2015

Jungheinrich: 67 de ani de experiență în serviciul clienților

2020
Prezentă în peste
100 de țări



Jungheinrich în România: lider de piață! 

 Prezenți în România din anul 2015
 Inaugurarea primului sediu în 2016
 Evoluție spectaculoasă pe piața din 

România
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 Cifră de afaceri 2019: 145,489.760
 Număr de angajați 2020: 175

 Sedii principale:
• Tătărani (Prahova) – din 2016
• Gilău (Cluj) – din 2019
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Echipa de vânzări: acoperire națională

 Key-accounts
 Team-leaderi
 Agenți de vânzări
 Suport back-office
 Suport tehnic proiecte depozitare

 Consultanță specializată
 Promptitudine
 Suport online prin:

http://www.jungheinrich.ro



Service: peste 60 de ateliere mobile pe teren

Tehnicieni

Centre piese de schimb

 Team-leaderi zonali
 Echipă piese de schimb
 Tehnicieni mobili service
 Suport back-office
 Training 

 Întrețineri programate
 Reparații
 Piese de schimb originale
 Verificări de siguranță



CE OFERIM?
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 Lideri în vânzarea consultativă
 Soluții adaptate oricărei nevoi
 Echipamente noi
 Echipamente Second-hand
 Soluții de închiriere (termen scurt/lung)
 Sisteme logistice
 E-commerce

O gamă completă de servicii
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 Transpaleți
 Transpaleți cu stâlp de ridicare
 Preparatoare de comenzi
 Stivuitoare cu stâlp retractabil
 Electrostivuitoare frontale cu contragreutate
 Motostivuitoare Diesel/GPL
 Echipamente de tractare
 Echipamente automate (AGV)
 Baterii și redresoare
 Rafturi metalice și sisteme de depozitare
 Sisteme transport-shuttle
 Software și soluții IT

Un portofoliu complet de produse



Vânzare de echipamente noi și Second-Hand Sisteme logistice și soluții digitale Închirieri pe termen scurt sau lung 
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■ Soluții customizate nevoilor dumneavoastră
■ Închirieri în regim STR/LTR (short term/long term

rental) și opțiuni de finanțare
■ Posibilitatea înlocuirii echipamentului și a 

returnării acestuia pentru asigurarea mobilității
■ Capital nelimitat pentru independența 

dumneavoastră financiară
■ Siguranța costurilor și transparență

■ Transpaleți manuali
■ Transpaleți electrici
■ Preparatoare comenzi
■ Stivuitoare cu catarg retractabil
■ Stivuitoare automatizate pentru rafturi înalte
■ Echipamente pentru tractare
■ Electrostivuitoare
■ Motostivuitoare Diesel/GPL
■ Remorchere

■ Sisteme logistice
■ Sisteme de rafturi și echipamente de depozitare
■ Echipamente ghidate automat (AGV)
■ Sisteme de management
■ Soluții digitale
■ Dispozitive de deservire a rafturilor
■ Tehnologie de transport

Un portofoliu complet de servicii



Stivuitoare electrice 
cu catarg retractabil

Electrostivuitoare

Proiecte speciale

Motostivuitoare
Diesel sau GPL

Transpaleți electrici 
cu operare pedestră 
sau stâlpi de ridicare

Transpaleți
manuali

Baterii și 
încărcătoare

Remorchere

Preparatoare comenzi

Portofoliul de produse (1/2) 
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Stivuitoare 
automatizate pentru 
rafturi înalte

Rafturi automate

Echipamente ghidate 
automat (AGV)

Sisteme de management

Soluții digitale

Sisteme de rafturi și 
echipamente de 

depozitare

Tehnologie de transport

Soluții complete

Portofoliul de produse (2/2) 
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Echipamente Second-Hand

Recondiționare de calitate
în atelierele proprii

12 luni garanție pentru utilaj și 
baterie

Standard de 5 stele la nivel de grup 
pentru siguranță, tehnologie, aspect, 
fiabilitate și durabilitate

Opțiuni atractive de finanțare și 
servicii post-vânzare

Mai mult de 50,000 echipamente 
Second-Hand pe plan mondial

Livrare rapida datorită flotei 
deja pregătite

50.000

12 Months

Configurate pentru orice buget 
și orice aplicație

Piese de schimb disponibile pentru 
întregul ciclu de funcționare



Service – noi facem diferența!

■ 100% compatibiltate cu echipamentele 
Jungheinrich

■ Disponibilitate mai mare de 10 ani
■ Livrare pe întreg globul prin dealeri, 

tehnicieni și parteneri

■ Mentenanță
■ Reparații
■ Verificări de siguranță
■ Inspecții periodice

Competență Servicii de calitate Piese de schimb originale
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■ Disponibilitate si operativitate (timp rapid de 
raspuns)

■ Acoperire națională
■ Instrumente de diagnoză de ultimă generație 
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Centrul de recondiționare Jungheinrich România

DEZASAMBLARE

SPĂLĂTORIE SUDURĂ

COMPONENTE

VOPSITORIE ASAMBLARE ELECTRIC

CONTROL FINAL

Jungheinrich România dispune de o unitate specializată în recondiționarea transpaletelor electrice de tip EJE la o calitate de 5 stele. 
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Operativitatea depozitului dumneavoastră
este prioritatea noastră!

Ne dezvoltăm încontinuu
portofoliul intralogistic
pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor dumneavoastră.

Suntem un partener de 
încredere! De aceea, 
lucrăm în permanență 
să ne extindem 
rețeaua de service.

În orice întreprindem, ne 
asigurăm că vom livra 
calitate la standarde înalte!




	Jungheinrich România
	Parte a grupului Jungheinrich, prezent în peste 100 de tari 
	Jungheinrich: 67 de ani de experiență în serviciul clienților�
	Slide Number 4
	   
	Service: peste 60 de ateliere mobile pe teren
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Portofoliul de produse (1/2) 
	Portofoliul de produse (2/2) �
	Echipamente Second-Hand
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

