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1 Grupul Jungheinrich în cifre
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>1 million
ECHIPAMENTE ELECTRICE ÎN UZ LA NIVEL MONDIAL

CIFRA DE 
AFACERI 2021

>19,000
ANGAJAȚI LA NIVEL MONDIAL

SUNTEM LISTAȚI

LA BURSA DE VALORI
CA O

COMPANIE DE FAMILIE

>5,700
TEHNICIENI SERVICE

Grupul Jungheinrich Group – Puncte forte

4.2mld.€

40 FILIALE
LA NIVEL MONDIAL

PRIN STRATEGIA NOASTRĂ DE GRUP 

2025+, NE ANGAJĂM LA

CREAREA

VALORII ADĂUGATE 

ÎN MOD SUSTAINABIL



Rezistență pe termen lung
investiții de capital1

+22.9%
Politica privind
dividendele
► plăți sigure de 

dividend
► plată între 25 și

30% din profit sau
pierdere

Bursa de valori:
► Acoperire largă a 

analizei
► Acțiune listată în

MDAX

Dividende

€0.68 / acțiune
pentru exercițiul financiar 2021
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Grupul Jungheinrich - Acțiuni

1 randament mediu pe parcursul perioadei de investiție de 10 ani pe an; în comparație DAX +7,0%, SDAX +10,9%. 



1953 1956 1987

1990

2019

Înființarea companiei
H. Jungheinrich & Co.
Maschinenfabrik

Prima filială externă
în Austria

Listare la bursă

40 filiale directe la nivel mondial
4.1 miliarde euro cifra de afaceri

Un miliard
Cifră de afaceri în mărci 
germane
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2005
100,000 utilaje
cu sistem trifazic AC

Constuirea unui sediu central nou
în cadrul locației principale din Hamburg

2014 / 2015

Grupul Jungheinrich - Istoric

2020
Prezentare
Strategie 2025+ 
VALOARE ADĂUGATĂ 
ÎN MOD SUSTENABIL

2021
Potrivire perfectă:
Achiziția arculus



Automatizare

Sisteme energetice

Amprenta globală

Digitalizare

Eficiență

Sustenabilitate

Domeniile noastre de activitateObiectivele noastre

Venituri
€5.5 mld.

EBIT ROS

8-10%

Venituri
în afara Europei

20%

Femeie
Manageri

>18%

Litiu-ion 
rata 

echipamentelor

70%

EBIT 
pe angajat

~ €23,000
ROCE

21-25%

Sustenabilitate

Climat
neutru

CREAREA 
VALORILOR

SUSTENABILE

Cooperative 
partnership

Grupul Jungheinrich - Strategie 2025+
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Prezență la nivel mondial

7

țări

țăriAproximativ

Sedii de companie

Partener Jungheinrich

Presenter Notes
Presentation Notes
Es fehlen: Bild aktualisieren über Sandra



Jungheinrich România2



Jungheinrich în România: lider de piață! 

 În România din 2015
 Deschidere sediu în 2016
 Evoluție spectaculoasă pe piața din 

România
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 Cifra de afaceri 2021: 159,643,028.20RON
 Nr. Angajați 2022: 162

 Sedii:
• Prahova – din 2016
• Gilău (Cluj) – din 2019



Jungheinrich România
Primul an de activitate - 2016

IANUARIE 2016
ÎNCEPERE

ACTIVITATE 
JUNGHEINRICH

IUNIE 2016

MUTAREA ÎN NOUL 
SEDIU TĂTĂRANI

SEPTEMBRIE 2016

DESCHIDERE 
OFICIALĂ PENTRU

CLIENŢI

► După o prezenţă de 18 ani pe piaţa românească prin dealerul Wylze Logistik, Jungheinrich a preluat operaţiunile din 
ţara noastră începând cu ianuarie 2016, cu scopul înfiinţării propriei companii Jungheinrich România. 



MARTIE
TÂRG DE 

MĂRŢIŞOR

IUNIE
TÂRGUL 

REDUCERILOR

SEPTEMBRIE

OKTOBERFEST

Evenimentele Jungheinrich România
Târguri



3 Valorile companiei



+

o companie care operează
cu tehnologii la nivel
global, având valorile
puternice ale unei afaceri
de familie tradiţionale. 

ceea ce contează pentru
tine, printr-o concentrare
clară asupra nevoilor dvs., 
dezvoltăm soluția ideală
din punct de vedere
tehnologic și economic 
pentru provocările pe care 
trebuie să le abordați.

pot conta pe noi ca 
partener de încredere cu 
un portofoliu extins și
integrat de soluții
intralogistice pentru
viitor.

NOI SUNTEM APROAPE DE CLIENŢII NOŞTRI

Valorile corporative
Partener pentru viitor!
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Promisiunea pentru clienţi4



Continuăm să ne dezvoltăm
portofoliul de soluţii
intralogistice ţinând cont de 
nevoile dumneavoastră. 
Beneficiați de soluţiile cele mai
eficiente, sigure şi inovatoare.

Întotdeauna suntem alături de 
dvs. ca un partener de încredere. 
Din acest motiv, lucrăm
permanent la extinderea reţelei
de service.

În tot ceea ce facem, ne 
asigurăm că vă oferim cea mai
înaltă calitate. Indiferent dacă
vorbim despre produsele sau
serviciile noastre – veţi avea
întotdeauna performanță la cel
mai înalt nivel.

Promisiunea noastră pentru clienţi
Expertiză intralogistică dintr-o singură sursă
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Portofoliul de Produse şi Servicii5
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 Vânzarea consultativă
 Soluții personalizate
 Echipamente noi
 Echipamente folosite
 Soluții de închiriere (pe termen scurt/ lung)
 Sisteme logistice
 Comerț electronic 

O gamă completă de servicii

Portofoliul nostru de produse și servicii
Modelul de business



► Pentru sarcini de până la 5 000 kg în vederea
creşterii eficienţei în depozitele dvs. şi a 
producţiei

► Înălţimi de ridicare de până la 
18 530 mm pentru îmbunătăţirea utilizării
spaţiului din depozit

► Opţiuni variate pentru baterii, de la bateriile
standard plumb acid la tehnologia de ultimă
generaţie Litiu-ion pentru creşterea eficienţei
energetice

► Garanţia 2Shifts1Charge pentru aproape
toate modele de echipamente

► Recondiţionare performantă în conformitate
cu principiul de 5 stele 

► Garanţie 12 luni pentru utilaj şi baterie
pentru echipamentele recondiţioate 5 stele

► Disponibilitate instantă pentru suport maxim 
acordat clienţilor

► Piese de schimb disponibile pentru întregul
ciclu de viaţă al echipamentului

► Service performant şi soluţii de finanţare
atractive

► Sisteme de depozitare manuale, mixte sau
complet automatizate şi sisteme de 
conveioare pentru otimizarea fluxului de lucru

► Integrarea simplă a unei varietăţi de 
tehnologii în software-ul existent pentru
optimizarea manipulării mărfurilor

Echipamente Industriale Sisteme logistice şi soluţii digitale Utilaje second hand şi recondiționate

Services
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Portofoliul nostru de produse și servicii
Produse și soluții



Reach truck- uri

Order pickere Echipamente automatizate 
pentru rafturi înalte

Stivuitoare cu 
catarg retractabil

Order pickere 
pentru niveluri joaseTranspaleți
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Service / piese de schimb
/ accesorii

Transpaleți manuali

ECHIPAMENTE PENTRU DEPOZIT

SERVICE POST-VÂNZARE

Produse și soluții (I)

STIVUITOARE CU CONTRAGREUTATE

SISTEME ENERGETICE

SOLUȚII PERSONALIZATE

Electrice Diesel/LPG

Baterii Încărcătoare

Utilaje personalizate /
serii restrânse

Powertrain
Solutions

Echipamente de tractare și 
traillere



Macarale deservire
rafturi
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Sisteme de 
rafturi

Managementul depozitului Gestionarea flotei

Sisteme conveior

Sisteme de siguranțăInterfețe de comunicare Sisteme de asistență

SISTEME AUTOMATIZATE ECHIPAMENTE DEPOZIT

DIGITALISATION

Products & solutions (I)

Roboți mobili autonomi



Portofoliul nostru de produse și servicii
Echipamente Recondiţionate

Recondiționare industrială
în centrele noastre unice de 
recondiționare

Garanţie 12 luni pentru
utilaj şi baterie

Standardizare a calităţii
după principiul
recondiţionării de 5 stele: 
siguranţă, tehnologie, 
aspect, fiabilitate, 
sustenabilitate

Soluţii de finanţare atractive

Peste 50 000 utilaje
recondiţionate la nivel
mondial

Livrare rapidă datorită flotei
„Ready to go“

50.000

12 Months

Personalizate pentru orice 
buget și orice aplicație

Piese de schimb disponibile
pentru întregul ciclu de 
viaţă al echipamentui
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Portofoliul nostru de produse și servicii
Servicii

► Asigurarea disponibilității permanente a 
sistemului pentru o manipulare optimă a 
mărfurilor

► Prevenirea defecțiunilor de sistem pentru a 
vă permite să vă concentrați asupra afacerii
dvs. 

► Controlul și minimizarea costurilor pentru o 
eficiență sporită

► Chirii pe termen scurt şi pe termen lung 
precum şi soluţii de finanţare avantajoase
disponibile la cerere

► Posibilitatea de înlocuire a utilajului vechi cu 
livrare rapidă a celui nou pentru a asigura
continuitatea fluxului de lucru

► Flotă pentru închirieri compusă din peste
120 utilaje noi

► Flexibilitatea flotei acoperă toate cererile
sezoniere pentru fiecare aplicație, în orice
moment.

► Disponibilitate 24/7 a utilajelor
dumneavoastră datorită echipei noastre de 
tehnicieni

► Diagnosticare software modernă pentru o 
analiză rapidă a erorilor

► Întreținere periodică cu piese de schimb
originale Jungheinrich pentru a preveni
opririle inutile și a crește siguranța
echipamentului

After-sales services of our trucks After-sales services of our logistics systems 
and digital solutions Închiriere & Finanţare

Services
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Portofoliul nostru de produse și servicii
Service

► Software modern de diagnosticare a erorilor
utilajelor

► Revizii periodice cu piese de schimb originale
pentru a preveni defecţiunile tehnice ale 
echipamentelor şi a creşte siguranţa

► Sistem de coordonare de tip Planning Board
► Sistem nou de eficientizare a fluxului

informațional
► Sistem de garanţie piese de schimb originale
► Posibilitatea de a pune la dispoziția clientului

un echipament de back-up în cazul reparațiilor
pe termen lung

► Compatibil în totalitate cu construcția
vehiculului

► Disponibilitate pentru mai mult de zece ani
► Livrare expresă pe timp de noapte în toată

Europa
► Piese de schimb originale cu disponibilitate

mai mare de 98% din depozitul central de 
piese de schimb prin serviciul de livrare
overnight

► Mentenanță
► Reparaţii
► Full-service
► Schimb de ulei
► Service redresor și baterie
► Service role și accesorii

Service echipamente Produse Service Piese de schimb originale

Services
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► Soluții personalizate cu expertiza
producătorului

► Asistență oferită de peste 900 de 
experți specializați

► Acoperire la nivel mondial
► Garanție privind disponibilitatea

sistemului logistic
► Controlul costurilor și costuri

reduse la minimum
► Prevenirea întreruperilor de 

funcționare a sistemului logistic
► Tehnicieni echipați cu cele mai noi

tehnologii

Portofoliul nostru de produse și servicii
Servicii post-vânzare pentru sisteme logistice și soluții digitale
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Portofoliul nostru de produse și servicii
Service: peste 70 de ateliere mobile pe teren

 Întrețineri programate
 Reparații
 Piese de schimb originale
 Verificări de siguranță

Tehnicieni

Centre piese de schimb

ACOPERIRE TERITORIALĂ
► 72 tehnicieni service
► 13 centre piese de schimb
► Serviciu dispecerat
► Suport tehnic și training



Portofoliul nostru de produse și servicii
Comenzi online– Jungheinrich SHOP
Magazin on-line – Comandaţi rapid şi comod

Comandați 24 de 
ore din 24 – chiar
și pe smartphone 

și tabletă

Posibilitatea de 
creare cont 

personalizat.

Un site amplu pentru o 
înțelegere ușoară a 
termenilor tehnici, 

normelor și produselor Livrare în orice
localitate din

România, în limita 
stocului disponibil

Utilaje noi, 
electrice şi

manuale, pentru
aplicaţii uşoare.

Oferte 
promoționale

Echipamente noi 
și second-hand 

disponibile

Opțiuni de plată
flexibile: factură, 
plată anticipată, 
PayPal sau card 

de credit

Vă puteţi comanda 
utilajele prin câteva 

click-uri
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O gamă largă 
și diversificată 
de produse și 

accesorii

Comandaţi acum:
www.jungheinrich-shop.ro



Cercetare și dezvoltare 6
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Dezvoltarea portofoliului de produse

1953 1956 1968

198419962011

Dr. Jungheinrich prezintă primul utilaj
electric cu scaun pentru operator, 
‘Ameise 55’

Primul stivuitor cu catarg
retractabil sub brandul
‘Ameise Retrak’

Stivuitoare fără operator 
pentru aplicaţiile de stivuire

Primul electrostivuitor
automat pentru spaţii înguste
ETX cu ridicare până la 10 m

EFG-VD stivuitor electric — primul
stivuitor electric cu motor trifazic în
curent alternativ

Prima serie de transpaleți electrici 
pietonali EJE 112i
cu tehnologia litiu-ion

2018
ETV 216i: Primul stivuitor cu baterie litiu-ion integrată
STC 2B1A: Primul Miniload de înaltă performanță, 
dezvoltat ca și concept, pentru stocarea de piese mici

2019
Redefinirea transpaletului electric cu 
platformă ERC 216zi

2021
10 ani de Tehnologie Li-ion
"made by Jungheinrich" 
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Cercetare și dezvoltare

634 629

661

2019 2020 2021

Numărul de angajați Ø (în ENI)

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare (mil. de euro)

86
89

102

2019 2020 2021

"Mobilitatea electrică este una dintre

competențele noastre de bază, pe care vom

continua să o extindem prin măsuri strategice

în domeniul sistemelor energetice, ca parte a 

Strategiei noastre 2025+. Tehnologia litiu-ion 

oferă avantaje orientate spre viitor. "
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>700

Fabrica de recondiționare
cu

-20% 
Emisiile de CO2 

provenite de la utilaje 
(2010-2020)

40
Codul drepturilor omului în

toate cele

Sucursale la nivel mondial

NEUTRALITATE 
CLIMATICĂ

Contribuția noastră la

furnizori cu autoevaluare
csr

94%
rata de reutilizare pe
echipament

100% 
& 

obiectivul de electrificare
a altor sectoare

Cota electrică
de echipamente produse

aproape

Angajamentul față de

17
obiectivele de 

dezvoltare durabilă
ale națiunilor unite

Sustenabilitate la Jungheinrich

Evaluarea ciclului de viață
al produsului

Pentru lanțuri de 
aprovizionare echitabile

și transparente
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Responsabilitate socială corporativă

Cooperare de lungă durată
cu

action medeor
Suport pentru 

proiectele naționale și 
internaționale 

Suport permanent 
ARCHE e.V.



Premii 2021/2022

32



33

Clienții noștri
În calitate de furnizor de soluții de top în domeniul intralogisticii, satisfacția clienților noștri este extrem de importantă. Pentru a obține 
acest lucru și a menține relațiile de colaborare, investim toată expertiza, experiența și pasiunea noastră în fiecare proiect. Ne asigurăm 
clienții că vor primi cele mai bune produse, sisteme și servicii pentru nevoile lor individuale. 
Dintre cei mai importanți clienți ai noștri, amintim:
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