
Nu lăsaţi nimic  
la voia întâmplării!
Nici noi nu o facem.

Fiind singurul producător de soluţii intralogistice  
complete, Jungheinrich vă oferă acum nu doar cele 
mai performante contrabalansate electrice, ci şi cele 
mai eficiente baterii şi sisteme de încărcare, toate 
dezvoltate şi produse “in-house“. 

Această combinaţie dintre cea mai inovatoare 
tehnologie pentru lucrul în mai multe schimburi- 
2 Shifts 1 Charge (opţională) cu EFG-urile noastre de 
înaltă performanţă îi conferă afacerii dumneavoastră 
eficienţă maximă, toate de la un singur furnizor.

Prin producerea bateriilor “in-house“, asigurăm      
conexiunea şi sincronizarea perfectă a tuturor 
componentelor. Ca rezultat, bateria comunică 
perfect atât cu utilajul, cât şi cu încărcătorul. Cu toate 
că timpul de operare creşte, cu ajutorul tehnologiei 
opţionale 2 Shifts 1 Charge costurile scad: nu mai este 
necesară o a doua baterie de schimb, dispar timpii 
morţi şi se fluidizează fluxul operaţiunilor.

Cea mai eficientă soluţie 
nu trebuie să fie scumpă.
Flexibilitate în funcţie de nevoile clientului: 

achiziţie, leasing sau închirierea utilajului.

Alegeţi varianta care vi se potriveşte cel mai bine: 
• Achiziţie directă
• Închiriere pe termen lung

Indiferent de alegerea făcută, beneficiaţi de 
disponibilitatea în cel mai scurt timp a utilajului şi a 
bateriei, precum şi de service gratuit pe o perioadă de 
12 luni.  

Concentraţi-vă pe afacerea dumneavoastră şi 
lăsaţi-ne pe noi să ne ocupăm de restul!

Mai multe beneficii:

• Control- tehnologia 2 Shifts 1 Charge (opţional)
• Eficienţă- conceptul unic PURE  ENERGY
• Cele mai mici costuri
• Ergonomie şi siguranţă sporită

Beneficiaţi de utilajele 

EFG + 2 Shifts 1 Charge:

Pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de 
puterea EFG-urilor Jungheinrich combinată cu 
tehnologia inovativă 2 Shifts 1 Charge, vă oferim 
soluţia cea mai productivă într-un singur pachet, 
de la un singur furnizor. Convingeţi-vă acum.

Beneficiile tehnologiei 

2 Shifts 1 Charge:

Lucraţi în două schimburi, cu o singură baterie, 
fără să necesite încărcare suplimentară, consum 
redus de energie, încărcare rapidă, acestea sunt 
principalele avantaje ale tehnologiei 2 Shifts 1 
Charge. Astfel puteţi încărca bateria utilajului în 
timpul schimbului de ture şi veţi beneficia de con-
tinuitatea desfăşurării activităţii 24 ore pe zi, 7 zile 
pe săptămână. 

Beneficiile utilajelor EFG:

Dotate cu motoare trifazice în curent alternativ 
de ultimă generaţie şi beneficiind de concep-
tul inovativ PURE  ENERGY, contrabalansatele      
noastre electrice, versatile şi manevrabile, asigură 
performanţe înalte cu cel mai scăzut consum de 
energie.
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Energie pentru 
a ţinti mai sus. 
EFG cu tehnolgia 
2 Shifts 1 Charge. 

Profitaţi de ofertele noastre speciale.


