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Η Jungheinrich βραβεύεται τέσσερις φορές με το πιστοποιητικό IFOY “Best of Intralogistics”.




Είναι η εταιρεία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στον διαγωνισμό IFOY
Κερδίζει διάκριση στις κατηγορίες “Warehouse Truck”, “Integrated Warehouse Solutions” και “Special
of the Year”.
Τα πιστοποιητικά IFOY αποδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή της Jungheinrich.

Η Jungheinrich βραβεύτηκε τέσσερις φορές με το πιστοποιητικό “Best of Intralogistics” σε σχετική εκδήλωση η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο. Το βραβείο της απονεμήθηκε για προϊόντα τα οποία εντάσσονται στις
κατηγορίες “Warehouse Truck”, “Integrated Warehouse Solutions” και “Special of the Year”. Το μηχάνημα
οριζόντιας συλλογής παραγγελιών ECE 225, εξοπλισμένο με το σύστημα easyPilot Follow, ο υψηλών
προδιαγραφών τράκτορας EZS 7280, το σύστημα φόρτισης συσσωρευτών SLH 300 καθώς και η επέκταση της
κεντρικής αποθήκης της εταιρείας Keller & Kalmbach έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο των
βραβείων “2018 International Forklift Truck of the Year (IFOY)”. Για το 2018 η Jungheinrich είναι ο μόνος
κατασκευαστής ο οποίος συμμετέχει με τέσσερα προϊόντα στον διαγωνισμό για το πολυπόθητο βραβείο, το
οποίο απονέμεται στις καλύτερες λύσεις στον χώρο των logistics.
Ο Dr. Lars Brzoska, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG και επικεφαλής του τομέα
πωλήσεων & marketing δήλωσε σχετικά: «Οι τέσσερις υποψηφιότητες σε τρεις κατηγορίες αποδεικνύουν την
υπεροχή της Jungheinrich στον τομέα της καινοτομίας. Συνδυάζουμε τις ιδιότητες του μηχανολόγου μηχανικού,
του προμηθευτή λύσεων και του σχεδιαστή λογισμικού. Με τις εξαιρετικά καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις
που προσφέρουμε, μεγιστοποιούμε το όφελος για τους πελάτες μας».
Αναφορικά με το easyPilot Follow
Το easyPilot Follow απέσπασε το πιστοποιητικό IFOY ως “Best of Intralogistics” στην κατηγορία “Warehouse
Truck”. Πρόκειται για ένα ημιαυτόματο σύστημα ελέγχου το οποίο επιτρέπει στο μηχάνημα οριζόντιας συλλογής
παραγγελιών ECE να ακολουθεί το χειριστή του. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο χειριστή να επικεντρώνεται
στην εργασία συλλογής παραγγελιών, καθώς επικοινωνεί με το μηχάνημα μέσω ενός χειριστηρίου που έχει
στην τσέπη του. Το συνδεδεμένο ECE τοποθετείται αυτόματα στην κατάλληλη θέση έτσι ώστε τα προϊόντα που
συλλέγονται να τοποθετούνται κατευθείαν στο σωστό σημείο. Το μηχάνημα ακολουθεί το χειριστή και σταματάει
στη σωστή θέση. Με το σύστημα αυτό αποφεύγονται οι χρονοβόρες κινήσεις του χειριστή προκειμένου να ανέβει
και να κατέβει από το μηχάνημα και οι μακρύτερες διαδρομές από το σημείο συλλογής προς και από το
μηχάνημα. Το easyPilot Follow εξασφαλίζει την αλάνθαστη διαδικασία συλλογής και τη μέγιστη παραγωγικότητα
της αποθήκης.
Αναφορικά με τον, υψηλών προδιαγραφών, τράκτορα EZS 7280
Το EZS 780 είναι το δεύτερο προϊόν της Jungheinrich το οποίο είναι υποψήφιο στην κατηγορία “Warehouse
Truck”. Πρόκειται για ένα τράκτορα ελκτικής ικανότητας 28 τόνων που κατασκευάστηκε για βαριά χρήση σε
χώρους αεροδρομίων, βιομηχανίας ή αποθηκών και θέτει νέα δεδομένα στους ηλεκτροκίνητους τράκτορες. Η
υψηλή ροπή του, του επιτρέπει να κινείται σε ράμπες φόρτωσης μεταφέροντας βαριά φορτία. Το σύστημα
αυτόματου φρεναρίσματος, υποβοήθησης κίνησης σε ανήφορα και αποφυγής κύλισης προς τα πίσω,
επιτρέπουν την απρόσκοπτη στάση και επανεκκίνηση σε ράμπα. Η χρήση μπαταρίας ιόντων λιθίου 500Ah
εξασφαλίζει αυξημένη αποδοτικότητα. Το EZS 7280 έχει μέγιστη ταχύτητα 25km/h και αποτελεί μία αξιόλογη
εναλλακτική λύση έναντι των αντίστοιχων μηχανημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι περιορισμένες
διαστάσεις του και η μικρή ακτίνα περιστροφής, του δίνουν μεγάλη ευελιξία έτσι ώστε να κινείται σε
περιορισμένους χώρους και τα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένο εγγυώνται την ασφάλεια
στο χώρο εργασίας.

Αναφορικά με την επέκταση της κεντρικής αποθήκης της εταιρείας Keller & Kalmbach
Στην κατηγορία “Integrated Warehouse Solutions” η Jungheinrich είναι υποψήφια για το έργο επέκτασης της
κεντρικής αποθήκης της εταιρείας Keller & Kalmbach που βρίσκεται στην πόλη Hilpoltstein νότια της
Νυρεμβέργης. Στο συγκεκριμένο έργο η Jungheinrich ανέλαβε και υλοποίησε την αναβάθμιση της αυτόματης
αποθήκης από πέντε σε δέκα διαδρόμους, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της. Συγχρόνως η αυτόματη αποθήκη
μικρών εξαρτημάτων δύο διαδρόμων, επεκτάθηκε κατά έξη διαδρόμους. Επιπρόσθετα κατασκευάστηκε μία
νέα αποθήκη χωρητικότητας δέκα πέντε χιλιάδων πρότυπα σχεδιασμένων κιβωτίων.
Η υλοποίηση της Jungheinrich περιλαμβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, σύνδεση με
το σύστημα ERP της Keller & Kalmbach και υποστηρίζεται από το σύστημα διαχείρισης αποθηκών (WMS) που
έχει σχεδιάσει.
Αναφορικά με το σύστημα φόρτισης συσσωρευτών SLH 300
Η Jungheirich εξασφάλισε την τέταρτη υποψηφιότητά της στην κατηγορία “Special of the Year” με το σύστημα
φόρτισης συσσωρευτών SLH 300. Η δυνατότητα επιλογής τάσης φόρτισης, οι πολυάριθμες εναλλακτικές
δυνατότητες και η αποδοτικότητα του συστήματος εντυπωσιάζουν, καθώς η συσκευή επιτυγχάνει την καλύτερη
σχέση τιμής – απόδοσης για κάθε χρήση. Ο SLH 300 διατίθεται σε εκδόσεις από 15 έως 320 A και σε 24, 48
και 80 Volt. Ο φορτιστής έχει αυξημένη προσαρμοστικότητα καθώς προσφέρεται με μεγάλη ποικιλία επιλογών
όπως ενδεικτικά οθόνη γραφικών και έλεγχο Aquamatic. Ο τελευταίος είναι μοναδικός στην αγορά καθώς μέσω
ενός αισθητήρα αναγνωρίζει αν το επίπεδο νερού είναι πολύ χαμηλό, και εκπέμπει ένα σήμα που οδηγεί στην
αυτόματη αναπλήρωση υγρών. Κατά συνέπεια εξασφαλίζει στον συσσωρευτή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και
στο χρήστη μειωμένο λειτουργικό κόστος.
Σχετικά με τα βραβεία IFOY
Τα βραβεία IFOY εστιάζουν στην αποδοτικότητα και την καινοτομία. Χάρη στην τεχνολογική τους αρτιότητα
θεωρούνται η μεγαλύτερη διάκριση στον τομέα των Intralogistics. Κάθε χρόνο οι νικητές επιλέγονται από μία
ανεξάρτητη επιτροπή επιφανών δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου. Η απόφαση βασίζεται σε μία ουδέτερη
διαδικασία ελέγχου και μία διαδικασία επιστημονικού ελέγχου καινοτομίας. Κατά τις δύο διαδικασίες οι
υποψήφιοι συγκρίνονται με τις προτάσεις των ανταγωνιστών τους. Υποστηρικτής των βραβείων IFOY, τα οποία
τελούν υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας, είναι o
σύνδεσμος “VDMA Materials Handling and Intralogistics Association”. Με επτά βραβεύσεις από το 2013, η
Jungheinrich είναι ο πολυνίκης του θεσμού.
Σχετικά με την Jungheinrich
Η Jungheinrich (έτος ίδρυσης 1953) βρίσκεται μεταξύ των κυρίαρχων επιχειρήσεων παγκοσμίως σε
Περονοφόρα Ανυψωτικά, Συστήματα Αποθήκευσης & Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Logistics. Με έδρα το
Αμβούργο, ο όμιλος έχει παρουσία σε 36 χώρες μέσω των θυγατρικών του και σε 70 ακόμη χώρες μέσω
συνεργατών. Η Jungheinrich απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους, επιτυγχάνοντας
πωλήσεις ύψους 3.1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016. Η μετοχή της Jungheinrich συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη
MDAX.
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