Säg hej
till proffsen.
Dra nytta av fördelarna med expertisen som bara tillverkaren kan erbjuda
genom vår service; såväl fullserviceavtal som serviceintervaller specialanpassade
för just dig och din truckflotta. Vi erbjuder många olika sorters tjänster som
alla kan anpassas optimalt efter dina behov. Vår eftermarknadsavdelning hjälper dig
göra en säker och långsiktig investering.
Dina fördelar:
Heltäckande servicenätverk.
Snabba kommunikationskanaler och svarstider.
Välutbildade servicetekniker som kontinuerligt utbildas i den senaste tekniken.
Effektiv reservdelslogistik och 98% reservdelstillgänglighet.
Värdet på dina truckar bevaras - vid service används endast originaldelar.
Kompetent och omfattande rådgivning.
Minimala stillestånd, vilket du sparar pengar på.
Ökad driftsäkerhet och tillförlitlighet.

Fullservice

Reparationsservice

Brandskyddskontroll

Underhållsservice

Jungheinrich
originaldelar

100% driftberedskap, 0% risk

Vi gillar inte stillestånd

För säkerhet krävs kontroller

Förebygg så du slipper reparera

Helheten är större än summan av delarna

I samband med vår underhållsservice kan våra
specialutbildade och certifierade servicetekniker också utföra brand- och säkerhetskontroller av dina truckar. Brandskyddskontroller ska utföras på alla anläggningsmaskiner en gång årligen. Om din flotta inte
har kontrollerats på över 14 månader kan
ersättning från försäkringsbolag sänkas eller
helt utebli.

Regelbunden skötsel och underhåll av din
truckflotta och användning av våra originaldelar säkerställer optimal kapacitet och livslängd på dina truckar. Vår underhållsservice
med serviceintervaller som anpassats efter
vad hanteringen kräver hjälper dig upptäcka
problem i tid och byta ut slitna delar för att
minimera skador.

Du kan fokusera helt på din kärnverksamhet
och överlåta driften av truckflottan till
Jungheinrich. Med ett fullserviceavtal anpassat
för din verksamhets behov tar vår
eftermarknadsavdelning hand om såväl
trucktillgänglighet som reparationer.

Så fort du ringer oss är en av våra servicetekniker på väg till dig, i en bil som är optimalt
utrustad med originalreservdelar.
Våra tekniker har bärbara datorer som kan
ställa snabba feldiagnoser genom ett program
som letar efter symptom på ditt problem
samtidigt som det scannar reservdelskatalogen. Våra optimalt lastade servicebilar
innehåller alltid de vanligaste reservdelarna
och vår stora reservdelstillgänglighet
minimerar tiden för driftstopp.

Vårt interna servicenätverk har exklusiv, världsomspännande access till originalreservdelar.
Användning av originaldelar är det enda sättet
att bibehålla optimal samverkan mellan alla
truckens komponenter, maximal tillförlitlighet
och mervärde för dig som kund; det är endast
Jungheinrichs originaldelar som uppfyller de
höga prestandakrav som finns på truck och
material. Med Jungheinrichs nattexpressleverans skickas de reservdelar du behöver
direkt till din serviceteknikers bil, som är hos
dig morgonen efter.

