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25 lat pasji do logistyki

Ponad 55 000
sprzedanych 
urządzeń

260 mobilnych 
techników serwisu

Ponad 600 
etatowych

pracowników

10 lokalizacji 
na terenie Polski

Obszerne 
portfolio 
logistyczne

Ponad 5700
wózków 

na wynajem
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LAT
GWARANCJI
NA AKUMULATORY LI-ION

Zyskaj przewagę nad 
swoją konkurencją 
dzięki akumulatorom 
litowo-jonowym

Firma Jungheinrich od dziesięcioleci jest liderem w dziedzinie elektromobilności. 

Teraz technologia litowo-jonowa Jungheinrich przenosi elektryfi kację magazynów 

na zupełnie nowy poziom.

Przewaga technologii li-ion:
 Prostowniki wysokiej częstotliwości - szybkie doładowywanie w każdej chwili

 Bezobsługowość - znaczne obniżenie kosztów konserwacji, serwisowania 

 i infrastruktury

 Wyjątkowo długa żywotność - 3 razy dłuższa niż standardowych akumulatorów  

 kwasowych

 Bardzo duża efektywność energetyczna - wyższa wydajność umożliwia znaczną 

 redukcję kosztów energii 

 Zintegrowany system zarządzania akumulatorem - System Jungheinrich BMS 

 zapewnia niezawodne działanie
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Ręczny wózek 

paletowy

AM 20/22/30
trasy: krótkie

maks. udźwig: 3000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem 

i dodatkową parą wideł

EJE C20
trasy: krótkie

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem

EJE M13/M15
trasy: krótkie

maks. udźwig: 1500 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem

EJE 220-235
trasy: krótkie

maks. udźwig: 3500 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem 

i platformą dla operatora

ERE 120
trasy: średnie

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy unoszący wózek

widłowy ze stanowiskiem 

siedzącym/stojącym dla operatora

ESE 120
trasy: średnie/długie

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z fotelem 

dla operatora

ESE 220/320
trasy: długie

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z fotelem 

dla operatora

ESE 420/430
trasy: długie

maks. udźwig: 3000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z fotelem 

dla operatora

ESE 533
trasy: długie

maks. udźwig: 3300 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem 

i platformą dla operatora

ERE 120/125/225/230
trasy: średnie

maks. udźwig: 3000 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem

EJE 112i/114i
trasy: krótkie

maks. udźwig: 1400 kg

Akumulatorowy unoszący 

wózek widłowy z dyszlem

EJE 114-120
trasy: krótkie

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy unoszący 

Akumulatorowy unoszący Akumulatorowy unoszący Akumulatorowy unoszący Akumulatorowy unoszący 

Wózki unoszące
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Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy z dyszlem

HC 110
maks. wys. podn.: 3000 mm

maks. udźwig: 1000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy  z dyszlem

EJC 110-230
maks. wys. podn.: 6000 mm

maks. udźwig: 3000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego 

załadunku z dyszlem

EMD 115i/118
maks. wys. podn.: 1520 mm

maks. udźwig: 1800 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy z dyszlem

EJC M10E/M10bE
maks. wys. podn.: 1900 mm

maks. udźwig: 1000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy

wózek widłowy z dyszlem 

i zwiększonym rozstawem 

ramion podporowych

EJC B12-B20
maks. wys. podn.: 5350 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego 

załadunku z dyszlem

EJD 118/220
maks. wys. podn.: 2560 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy z dyszlem

EJC M10ZT/M13ZT
maks. wys. podn.: 3300 mm

maks. udźwig: 1300 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy z dyszlem 

i platformą dla operatora

ERC 212-220
maks. wys. podn.: 5350 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy ze zintegrowanym 

akumulatorem litowo-jonowym 

i platformą dla operatora

ERC216zi 
maks. wys. podn.: 6000 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego 

załadunku z dyszlem i platformą 

dla operatora

ERD 120/220
maks. wys. podn.: 2905 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy z fotelem 

dla operatora

ESC 214-316
maks. wys. podn.: 5350 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego 

załadunku z platformą i fotelem 

dla operatora

ESD 120/220
maks. wys. podn.: 2560 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

maks. udźwig: 1000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy Akumulatorowy podnośnikowy 

maks. wys. podn.:

maks. udźwig: 3000 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego 

maks. udźwig: 1600 kg

Akumulatorowy podnośnikowy 

wózek widłowy podwójnego Akumulatorowy podnośnikowy 

Akumulatorowy podnośnikowy 

Wózki podnośnikowe
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Wózki wysokiego składowania

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania

z masztem wysuwnym

ETV 110/112
maks. wys. podn.: 7100 mm

maks. udźwig: 1200 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania 

z masztem wysuwnym

ETV/ETM 214/216
maks. wys. podn.: 10700 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania 

z masztem wysuwnym

ETV 216i
maks. wys. podn.: 10700 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania 

z masztem wysuwnym

ETM/ETV 318-325
maks. wys. podn.: 13000 mm

maks. udźwig: 2500 kg

Akumulatorowy wózek widłowy Akumulatorowy wózek widłowy Akumulatorowy wózek widłowy Akumulatorowy wózek widłowy Akumulatorowy wózek widłowy Akumulatorowy wózek widłowy 

Wózki do kompletacji poziomej

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji drobnych 

elementów

EKM 202
maks. wys. kompletacji: 3 poziomy

maks. udźwig: 100 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji poziomej

ECE 220/225
maks. wys. kompletacji: 1 poziom

maks. udźwig: 2500 kg

Akumulatorowy wózek widłowy

do kompletacji poziomej 

z dodatkowym podnoszeniem wideł

ECE 310/320
maks. wys. kompletacji: 1 poziom

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji poziomej

ECD 320
maks. wys. kompletacji: 2 poziomy

maks. udźwig: 2500 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania 

do ładunków dłużycowych (jazda 

wielokierunkowa)

ETV Q20/Q25
maks. wys. podn.: 10700 mm

maks. udźwig: 2500 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

wysokiego składowania 

z masztem wysuwnym

i ogumieniem superelastycznym

ETV C16/C20
maks. wys. podn.: 7400 mm

maks. udźwig: 2000 kg
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Ciągnik akumulatorowy

EZS 010
maks. uciąg: 1000 kg

maks. siła ciągu: 600 N

Ciągnik akumulatorowy

EZS 130
maks. uciąg: 3000 kg

maks. siła ciągu: 2000 N

Ciągnik akumulatorowy

EZS 350
maks. uciąg: 5000 kg

maks. siła ciągu: 3200 N

Ciągnik akumulatorowy 

z ogumieniem superelastycznym

EZS C40
maks. uciąg: 4000 kg

maks. siła ciągu: 2600 N

Ciągniki

Ciągnik akumulatorowy

EZS 570-5100
maks. uciąg: 10000 kg

maks. siła ciągu: 7600 N

Ciągnik akumulatorowy 

z ogumieniem superelastycznym

EZS 7280
maks. uciąg: 28000 kg

maks. siła ciągu: 19000 N

Akumulatorowy ciągnik 

platformowy

EZW 515
maks. uciąg: 1500 kg

maks. siła ciągu: 4500 N

Wózki do kompletacji pionowej

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji pionowej 

z podnoszoną platformą

EKS 110
maks. wys. podn.: 4600 mm

maks. udźwig: 1000 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji pionowej 

z podnoszoną kabiną

EKS 210/310/412
maks. wys. podn.: 9000 mm

maks. udźwig: 1200 kg

Akumulatorowy wózek widłowy 

do kompletacji pionowej 

z podnoszoną kabiną 

EKS 310s/412s
maks. wys. podn.: 12500 mm

maks. udźwig: 1200 kg
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Czołowe wózki widłowe z przeciwwagą

Akumulatorowy trójkołowy 

wózek widłowy z napędem 

tylnym

EFG 110-115
maks. wys. podn.: 6500 mm

maks. udźwig: 1500 kg

Akumulatorowy trójkołowy 

wózek widłowy z napędem 

przednim

EFG 213-220
maks. wys. podn.: 6500 mm

maks. udźwig: 2000 kg 

Akumulatorowy czterokołowy 

wózek widłowy

EFG 316-320
maks. wys. podn.: 6500 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Akumulatorowy czterokołowy 

wózek widłowy

EFG 425-S30s
maks. wys. podn.: 7000 mm

maks. udźwig: 3000 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy 

z przekładnią hydrodynamiczną 

DFG/TFG 316-320 
maks. wys. podn.: 7500 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy 

z przekładnią hydrostatyczną

DFG/TFG 316s-320s
maks. wys. podn.: 7500 mm

maks. udźwig: 2000 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy

z przekładnią hydrodynamiczną 

DFG/TFG 425-435 
maks. wys. podn.: 7500 mm

maks. udźwig: 3500 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy

z przekładnią hydrostatyczną

DFG/TFG 425s-435s
maks. wys. podn.: 7500 mm

maks. udźwig: 3500 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy 

z przekładnią hydrodynamiczną 

DFG/TFG 540-S50
maks. wys. podn.: 7180 mm

maks. udźwig: 5000 kg

Spalinowy wózek widłowy 

z silnikiem na gaz/olej napędowy 

z przekładnią hydrostatyczną

DFG/TFG 540s-S50s
maks. wys. podn.: 7180 mm

maks. udźwig: 5000 kg

Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy 

Akumulatorowy czterokołowy 

wózek widłowy

EFG 535k-S50s
maks. wys. podn.: 7180 mm

maks. udźwig: 5000 kg

Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy Spalinowy wózek widłowy 
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Akumulatorowy wózek systemowy 

wysokiego składowania 

z obrotową karetką wideł

EFX 410-413
maks. wys. podn.: 7000 mm

maks. udźwig: 1250 kg

Akumulatorowy wózek systemowy 

wysokiego składowania 

z obrotową karetką wideł

ETX 513-515
maks. wys. podn.: 13000 mm

maks. udźwig: 1500 kg

Akumulatorowy wózek systemowy 

wysokiego składowania 

i kompletacji z podnoszoną 

kabiną i obrotową karetką wideł

EKX 410-412
maks. wys. podn.: 10500 mm

maks. udźwig: 1200 kg

Akumulatorowy wózek systemowy 

wysokiego składowania 

i kompletacji z podnoszoną

kabiną i obrotową karetką wideł

EKX 514-516
maks. wys. podn.: 17500 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Wózki systemowe do składowania w regałach

Automatyczny wózek 

do składowania w regałach

ETX 513a/515a
maks. wys. podn.: 13000 mm

maks. udźwig: 1500 kg

Automatyczny wózek 

do składowania w regałach

EKX 514a/516ka/516a
maks. wys. podn.: 13000 mm

maks. udźwig: 1600 kg

Automatyczny wózek 

Samobieżny system 

transportowy

EKS 215a
maks. wys. podn.: 6000 mm

maks. udźwig: 1500 kg

Samobieżny system 

transportowy

ERC 215a
maks. wys. podn.: 4000 mm

maks. udźwig: 1500 kg

Samobieżny system 

transportowy

ERE 225a
maks. wys. podn.: 122 mm

maks. udźwig: 2500 kg

Samobieżny system 

transportowy

EZS 350a
maks. uciąg: 5000 kg

maks. siła ciągu: 3200 N

Zautomatyzowane wózki systemowe

Zautomatyzowane wózki seryjne
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W cyfrowym świecie, w którym tempo jest coraz szybsze, a rytm cyrkulacji towarów coraz 

gwałtowniejszy, o sukcesie decyduje spójna choreografi a magazynowa. Tylko wtedy, gdy 

wszystkie obszary harmonijnie ze sobą współpracują dbając o płynność ruchu, można 

efektywnie reagować na każde wyzwanie stawiane fi rmie.

Opracowujemy indywidualne rozwiązania z zakresu automatyki i jako generalny 

wykonawca towarzyszymy Państwu na wszystkich etapach projektu – od planowania, 

przez serwis i wsparcie, aż po wdrożenie systemu magazynowego, który będzie 

zachwycać doskonałą wydajnością - teraz i w przyszłości.

Jako kompetentny partner zaprojektujemy i zrealizujemy system logistyczny dostosowany 

do Państwa potrzeb, dzięki któremu automatycznie poprawi się wydajność magazynu.

Krok 1
Planowanie 

i projektowanie

Krok 2 
Realizacja 

i integracja systemów

Krok 3
Serwis i pomoc 

techniczna

Proces automatyzacji

3 kroki do skrojonego na miarę 
procesu automatyzacji

Automatyzacja
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Na jeden dzień, miesiąc, rok – dział wynajmu Jungheinrich doradzi rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa ak-

tualnych potrzeb. Nasza fl ota wynajmu obejmuje ponad 5700 wózków dostosowanych do najróżniejszych zastosowań.

Wynajem wózków 
widłowych 
Moc na zawołanie

Wynajem
krótkoterminowy

Wynajem
długoterminowy
 Gwarancja elastyczności

 Okresy fi nansowania do 84 miesięcy

 Pełna opieka serwisowa

 Szybka i bezpłatna relokacja urządzeń na terenie Polski

 Wynajem wózka z dowolnym wyposażeniem

 Przejrzysty sposób rozliczeń i fakturowania

 Wynajem wózka już od 1. dnia

 Szeroka gama produktów

 Szybka realizacja zamówień

 Minimum formalności

 Pełna opieka serwisowa

 Możliwość wynajmu sprzętu z operatorem
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Tak dobry, jak nowy 
Tak dobry, jak Jungheinrich 

Jungheinrich JUNGSTARS: jakość na 5 gwiazdek.

bezpieczeństwo technologia wygląd niezawodność sprzyjanie
środowisku

12 miesięcy gwarancji na wózek

12 miesięcy gwarancji na akumulator

12 miesięcy bez kosztów przeglądu

Nowy test kontrolny

Prawo zwrotu przez 10 dni

Możliwość odbycia prezentacji wózka w oddziale

Możliwość przedłużenia gwarancji do 18 miesięcy

Dostępna opcja Full Service

Gwarancja mobilności w ramach umowy Full Serwice

Atrakcyjne możliwości fi nansowania

Twój wózek używany w rozliczeniu

13
KOMPLETNY PRZEGLĄD

PRODUKTÓW I USŁUG



 4-godzinny czas reakcji

 Oryginalne części zamienne

 Ponad 260 mobilnych techników

 Dostępność części zamiennych w ciągu 24 godzin

 Bezpłatny wózek zastępczy w przypadku awarii

 Full serwis

 Konserwacja długoterminowa

 Gwarancja Plus

 Serwis akumulatorów trakcyjnych

 ISM Online

 Dostawa części zamiennych

 Szkolenia operatorów

Serwis wózków 
widłowych Jungheinrich
Nikt nie zna sprzętu lepiej 
niż producent

Co nas wyróżnia: Co oferujemy:
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Materiały
eksploatacyjne

Koła i rolki

Doposażenie
i osprzęt

Akumulatory
i prostowniki

Sklep on-line z częściami 
zamiennymi

Oryginalne
części zamienne

Serwis akumulatorów

Serwis opon

Regularny serwis

Usługi w zakresie
bezpieczeństwa

Konserwacja Wymiana
oleju 

Full-serwis

Naprawy

Serwis
wózków
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Regały rzędowe 

Regały półkowe

Systemy głębokiego 

składowania

Antresole i zabudowa wielopoziomowa

Regały windowe LRK 

i karuzelowe PRK

Regały przesuwne

Regały wspornikowe

Regały przepływowe

Składowanie palet

Składowanie drobnych części

Składowanie dłużyc i antresole

16
KOMPLETNY PRZEGLĄD
PRODUKTÓW I USŁUG



17

Składowanie • Transport • Magazyn • Zakład • Środowisko • Biuro

Zalety zakupów online

Wyposażenie magazynu
dostępne online

Profesjonalna 
obsługa

Bogaty 
asortyment 

Gwarancja
udanych zakupów

Oszczędność czasu
i wygoda 
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Lider w intralogistyce. 
Do Państwa dyspozycji  
na całym świecie. 

Firma Jungheinrich, założona w 1953 roku, jest jednym 
z czołowych dostawców rozwiązań intralogistycznych 
na świecie. Kompleksowe portfolio wózków widło-
wych, systemów logistycznych i usług pozwala ofero-
wać nam rozwiązania dopasowane do potrzeb każde-
go klienta. Dzięki naszej rozbudowanej sieci sprzedaży 
i serwisu mają Państwo zawsze blisko siebie niezawod-
nego partnera - w każdym miejscu na świecie.   

Spółki córki  
w 40 krajach.

Przedstawicielstwa  
w ponad 70 krajach.

Ponad 18 000 
pracowników. 

Ponad 5400 techników 
serwisu na całym świecie. 
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NOWE WÓZKI WIDŁOWE
Podnoszenie, składowanie, trasport, kompletacja - elektrycznie, z użyciem 

silnika spalinowego czy ręcznie? W naszej ofercie mamy wózki widłowe od-

powiednie do każdego zadania. 

WYNAJEM
Wynajem wózków widłowych jest nie tylko idealnym rozwiązaniem w przy-

padku sezonowych prac. Jungheinrich zapewnia „moc na zawołanie” każdej 

firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Dostarczamy wózki spełnia-

jące wszystkie Państwa wymagania, mając w ofercie ponad 60 000 wózków 

dostępnych od ręki na całym świecie. 

WÓZKI UŻYWANE
Wózki używane Jungheinrich JUNGSTARS są jednymi z najlepszych na ryn-

ku. Dzięki zaawansowanemu procesowi regeneracji, przeprowadzanemu 

zgodnie z 5-gwiazdkowym standardem jakości, każdy wózek doprowadzany 

jest do idealnego stanu pod względem technicznym i wizualnym, według 

najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

ROZWIĄZANIA CYFROWE
Z inteligentnym oprogramowaniem i zaawansowanymi komponentami je-

steśmy w stanie zautomatyzować każdy magazyn. Wszystkie procesy mogą 

być monitorowane centralnie i kontrolowane z najwyższą jakością. Integru-

jemy również systemy pochodzące od innych producentów. 

KONSULTACJE
Produkty i usługi muszą odpowiadać na wszystkie Państwa wymagania. 

Dlatego nasi doradcy łączą techniczne know-how z szeroką znajomością 

procesów i wymagań różnych branży. Wspólnie pracujemy nad idealnie do-

pasowanym rozwiązaniem. 

SERWIS
Działanie Państwa magazynu bez zakłóceń jest naszym priorytetem. Dla-

tego oferujemy niezawodne, międzynarodowe wsparcie w postaci ponad 

5400 wykwalifikowanych techników serwisu. Oznacza to, że możemy być 

bardzo szybko na miejscu zdarzenia i przywrócić sprawność wózków widło-

wych i systemów logistycznych. 
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Oddział Warszawa

Bronisze, ul. Świerkowa 3

05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. +48 22 332 88 00

Oddział Poznań

ul. Magazynowa 2

62-052 Komorniki

Tel. +48 61 650 18 00

Oddział Katowice

ul. Jana Frenzla 5

41-946 Piekary Śląskie

Tel. + 48 32 290 20 40

Oddział Wrocław

ul. Logistyczna 1

55-040 Bielany Wrocławskie

Tel. +48 71 719 70 00

Oddział Gdańsk

ul. Magazynowa 9

80-180 Kowale

Tel. +48 58 660 58 00

info@jh.pl

www.jh.pl

Infolinia 801 300 801

NIP PL 1130082801

Filia Lublin

ul. Zawieprzycka 8N

20-228 Lublin

Tel. +48 81 473 55 23

Filia Rzeszów

ul. Jasionka 948 

36-002 Jasionka

Tel. +48 17 742 11 01

Filia Łódź

Smolice 1M (Hala G) 

95-010 Stryków

Tel. +48 42 237 53 75

Filia Szczecin

ul. Struga 65 

70-784 Szczecin 

Tel. +48 91 81 71 366

Ekspert w dziedzinie
intralogistyki


