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Tak dobry, jak nowy.
Tak dobry, jak 
Jungheinrich!
Jungheinrich JUNGSTARS: jakość na 5 gwiazdek.
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Tak dobry, jak nowy.
Tak dobry, jak Jungheinrich.
Nasze JUNGSTARS. Najwyższej jakości wózki używane premium.

•	 Ekonomiczne w każdej aplikacji. JUNGSTARS oznacza oszczędność.

•	 12 miesięcy gwarancji na wózek i akumulator.

•	 Dostępne „od ręki”. Wózki JUNGSTARS z natychmiastową dostawą.

•	 Atrakcyjne opcje finansowania i serwisowania.

•	 Gwarantowana dostępność części zamiennych przez cały czas eksploatacji.

•	  Znajdź swój dostępny od ręki wózek JUNGSTARS: 

www.jungheinrich.pl/produkty/uzywane-wozki-widlowe/

JUNGSTARS to odpowiedź Jungheinrich w segmencie 

używanych wózków widłowych, wyznaczająca najlepsze 

standardy na rynku. Nasz doskonały proces regeneracji 

jest zgodny z zasadą 5 gwiazdek i gwarantuje powrót 

każdego wózka do idealnego stanu pod względem 

technicznym i wizualnym, spełniając przy tym standardy 

bezpieczeństwa i będąc przyjaznym dla środowiska. 

Potwierdzamy to nie tylko certyfikatem. Przekonani 

o jakości i trwałości naszych wózków JUNGSTARS na 

każdy z naszych regenerowanych wózków udzielamy 

12-miesięcznej gwarancji, identycznie jak na fabrycznie 

nowe wózki Jungheinrich. 

I to stanowi najlepszy dowód na to, że nasze wózki 

JUNGSTARS są jak nowe. 

Dostępnych ponad

60 000
wózków
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12 miesięcy
Gwarancji
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Obietnica JUNGSTARS:
jeszcze więcej wszystkiego.
Jeśli zdecydujesz się na nasz wózek JUNGSTARS, możesz liczyć na większą 
niezawodność, większe bezpieczeństwo, więcej korzyści za wydane pieniądze. 
Gwarantujemy to zgodnie z naszą obietnicą JUNGSTARS.

Dzięki wyjątkowej fabrycznej regeneracji w jednym 

z najnowocześniejszych centrów przygotowania na 

terenie Europy nasze odnowione wózki nie tylko zaliczają 

się do najlepszych wózków używanych, ale są jak nowe 

i charakteryzują się najlepszym stosunkiem ceny do 

jakości. Oczywiście z 12-miesięczną gwarancją.

Tak, jak w przypadku zakupu nowego wózka. 

Ponadto nabywca otrzymuje obszerny pakiet usług, 

obejmujący prezentację wózka w oddziale Jungheinrich, 

atrakcyjne indywidualne opcje finansowania oraz możli-

wość odkupu posiadanego wózka w rozliczeniu. 

Najważniejsze zalety:

12 miesięcy gwarancji na wózek
Możliwość przedłużenia gwarancji 
do 18 miesięcy

12 miesięcy gwarancji na akumulator Dostępna opcja Full Service

12 miesięcy wolne od przeglądu
Gwarancja mobilności w ramach 
umowy Full Service

Nowy test kontrolny Atrakcyjne możliwości finansowania

Prawo do zwrotu przez 10 dni Twój wózek używany w rozliczeniu

Możliwość odbycia prezentacji 
wózka w oddziale

12-miesięczna gwarancja do 1200 godzin pracy / Opcjonalne wydłużenie gwarancji 
do 18 miesięcy do 1800 godzin pracy przy zawarciu umowy konserwacyjnej lub Full 
Service. / 12-miesięczna gwarancja na akumulator do 1200 godzin pracy przy eks-
ploatacji w trybie jednozmianowym. Obowiązują krajowe warunki gwarancji. / Brak 
konieczności przeprowadzania przeglądu przez 12 miesięcy do 1000 godzin pracy. 
Należy stosować się do okresów konserwacji podanych w instrukcji obsługi. / Prawo 
do zwrotu przez 10 dni od dnia dostawy wózka. Zwrot następuje w odpowiednim 
stanie technicznym. Transport zwrotny na koszt nabywcy.

12 miesięcy 18 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy
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Kroków
przygotowania

Tajemnica JUNGSTARS:
perfekcja aż po najdrobniejszy 
szczegół.
Regeneracja wózków używanych jest przeprowadzana w 6 krokach jednolitego 
procesu, identycznego dla wszystkich urządzeń. Każdy etap podlega najsurowszej 
kontroli jakości. Niczego nie pomijamy. Dzięki temu osiągamy gwarancję 
bezpieczeństwa i niezawodności, w każdym detalu. Korzyścią nabywcy są mniejsze 
koszty oraz wyższa wartość wózka przy odsprzedaży. 
Podsumowując: cena i jakość naszych wózków JUNGSTARS są nie do pobicia.
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Krok 1: Kontrola wejściowa

Podczas kontroli wejściowej oceniamy stan wózka. 

Wszystkie zużyte i istotne dla bezpieczeństwa komponenty, 

takie jak koła i hamulce, są wymieniane na oryginalne 

części zamienne.

Krok 2: Demontaż

Następuje rozłożenie wózka na części i dokładne czysz-

czenie. Materiały eksploatacyjne, takie jak płyn hamulcowy, 

olej silnikowy i hydrauliczny zostają zutylizowane w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska. 

Krok 3: Regeneracja komponentów

W zależności od typu wózka wymieniamy koła i elementy 

sprężynowe, przerabiamy cięgna i osie, wstawiamy nowe 

łożyska i sworznie. Przekładnie i silniki poddajemy general-

nemu remontowi, a części zużywające się wymieniamy.  

Maszty demontujemy, a węże i łańcuchy zastępujemy 

nowymi. Akumulatory poddajemy regeneracji lub 

wymieniamy.

Krok 4: Obróbka powierzchniowa

Rama wózka oraz maszt zostają przeszpachlowane, 

wyszlifowane i polakierowane. Także daszek ochronny, 

układ kierowniczy, przesuw boczny, siłowniki pochyłu 

i komora akumulatora, po sprawdzeniu i ewentualnych 

naprawach, zostają wyczyszczone metodą piaskowania 

i na nowo polakierowane. 

Krok 5: Montaż

Podwozie, maszt i wszystkie komponenty zostają ponownie 

zmontowane. Gotowy wózek po tym etapie jest jak nowy.

Krok 6: Kontrola końcowa

Na zakończenie przeprowadzamy kontrolę końcową 

w ramach testu z obciążeniem znamionowym.
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Korzyści JUNGSTARS:
nasze zasady 5 gwiazdek.
Wózek JUNGSTARS, który opuszcza Centrum Regeneracji Wózków Używanych 
Jungheinrich w Dreźnie, jest doskonały. W każdym tego słowa znaczeniu, ponieważ 
spełnia wysokie wymagania naszego 5-gwiazdkowego standardu jakości. 
5 gwiazdek określa każdy krok w naszym procesie regeneracji.
To 5 gwiazdek, na których można polegać.
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1. gwiazdka – za bezpieczeństwo

Każdy z naszych wózków JUNGSTARS, który opuszcza 

zakład regeneracyjny, odpowiada aktualnemu stanowi 

przepisów bezpieczeństwa oraz rozporządzeniom UE 

i jest opatrzony plakietką kontrolną badania FEM.

2. gwiazdka – za technologię

Dopiero gdy wszystkie komponenty techniczne wózka są 

znowu sprawne, może on zagwarantować pełną wydaj-

ność. Dlatego podczas procesu regeneracji dbamy o 

najdrobniejszy szczegół.

3. gwiazdka – za wygląd

Po gruntownym wyczyszczeniu i polakierowaniu na 

nowo wózka oraz jego komponentów od wewnątrz i na 

zewnątrz nawet ekspertowi trudno odróżnić nasz wózek 

JUNGSTARS od nowego wózka.

4. gwiazdka – za niezawodność

Jako jedyni w branży przeprowadzamy obszerny demontaż 

wózka, łącznie z wymianą lub regeneracją wszystkich 

komponentów technicznych, mechanicznych i hydrau-

licznych. Chroni to przed awariami i dodatkowymi kosztami 

w trakcie eksploatacji.

5. gwiazdka – sprzyjanie środowisku

Proces regeneracji naszych wózków używanych pozwala 

znacznie obniżyć zużycie surowców i energii. W stosunku 

do produkcji nowych wózków odnotowujemy 80-pro-

centową oszczędność emisji CO₂. Ponadto gwarantujemy 

prawidłową i nieszkodliwą dla środowiska utylizację 

materiałów eksploatacyjnych, komponentów i wózków, 

które już wykonały swoje zadanie. 
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przekonujących

argumentów

Zawsze dobra inwestycja:
wózki JUNGSTARS marki 
Jungheinrich.
Nabywając wózek JUNGSTARS, łączysz korzyści ekonomiczne, techniczne 
i ekologiczne. A ponadto korzystasz z szerokiego wachlarza opcji, które może 
zaoferować tylko Jungheinrich.

Koszty pod kontrolą

Jak nowe, ale tańsze. JUNGSTARS znaczy oszczędność. 

Bezpieczne i niezawodne

Nasza doskonała regeneracja daje nabywcy bezpieczeń-

stwo – z 12-miesięczną gwarancją, także na akumulator.

Dostępność w krótkim czasie

Możemy zagwarantować krótki czas dostawy. Wiele 

z naszych wózków JUNGSTARS jest dostępnych od ręki. 

Prosty sposób finansowania

Chcesz przede wszystkim używać wózka JUNGSTARS 

zamiast go kupować? Oferujemy różnorodne możliwości 

finansowania.

Spokojna głowa dzięki Full Service

Po zawarciu umowy Full Service zajmujemy się konser-

wacją Twojego wózka JUNGSTARS. 

Dostępność części zamiennych

Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez cały 

okres użytkowania wózka JUNGSTARS.

Szybka pomoc w każdej sytuacji

Firma Jungheinrich dysponuje największą siecią serwisową 

oraz flotą wynajmu w branży.

Duża różnorodność

Mamy właściwe rozwiązanie również dla Ciebie. Około 

60000 wózków JUNGSTARS dostępnych w ponad 

600 wariantach.
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Twoje prawo do zwrotu

Chcesz inny wózek? Albo zwrot pieniędzy? Masz na to 

pierwszych 10 dni. 

Zawsze w Twoim pobliżu

Skorzystaj z jazdy próbnej. W najbliższym oddziale 

Jungheinrich.

Poczucie bezpieczeństwa

W ciągu pierwszych 12 miesięcy wózek wraz z akumula-

torem są objęte gwarancją.

Dotyczy także eksploatacji w trudnych warunkach

Dzięki regeneracji fabrycznej oraz kontroli wszystkich 

części wózki JUNGSTARS sprostają najcięższym zadaniom.

Niewielkie ryzyko awarii

Zregenerowane i wymienione komponenty chronią przed 

wysokimi, nieoczekiwanymi kosztami części zamiennych 

i dodatkowymi inwestycjami.

Co ze starym wózkiem?

Weźmiemy go w rozliczeniu.

Dla dobra środowiska

Nasze wózki JUNGSTARS są przyjazne środowisku.

Zmotywowani pracownicy

Wózki używane JUNGSTARS w stanie porównywalnym 

do nowego z bogatym wyposażeniem stanowią atrakcyjne 

stanowisko pracy dla operatorów. To sprawia, że z 

dbałością korzystają z wózka.
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Jungheinrich 

Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3

Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych  
w Norderstedt, Moosburg  
i Landsberg.

Pojazdy Jungheinrich 
odpowiadają europejskim 
normom bezpieczeństwa.


