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Használt targoncák.
Ugyanúgy Jungheinrich, 
mint az új.
Jungheinrich JUNGSTARS használt targoncák 5 csillagos 
minőségben.
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Olyan jó, mint az új.
Olyan jó, mint a Jungheinrich
JUNGSTARS. Csúcsminőségű használt targoncák

• Gazdaságos megoldás bármilyen alkalmazásra. A JUNGSTARS költséget ta-

karít meg .

• 12 hónapos jótállás a targoncákra, valamint az akkumulátorokra.

• Gyorsan elérhető. A JUNGSTARS használt targoncák gyors szállítással, akár 3 

napon belül.

• Vonzó finanszírozási és szervizszolgáltatások.

• Garantált alkatrészellátás a teljes életciklus alatt.

• Válassza ki most JUNGSTARS használt targoncáját: www.jungheinrich.hu

A JUNGSTARS használt targoncák a piacon elérhető 

legjobb minőséggel rendelkeznek. Az ötcsillagos minő-

ségnek megfelelő felújítási folyamat biztosítja, hogy 

minden targonca műszakilag és optikailag is tökéletes 

állapotba kerüljön, miközben a legmagasabb biztonsági 

és fenntarthatósági szabványoknak is megfelel.

Mindezt nem csupán tanúsítvánnyal igyekszünk igazolni. 

A JUNGSTARS használt targoncák minősége és hosszú 

élettartama meggyőző a gyakorlatban is. Minden felújított 

targonca 12 hónapos jótállással rendelkezik, hasonlóan 

egy új Jungheinrich targoncához. Ez  a bizonyíték arra, 

hogy a JUNGSTARS használt targoncák ugyanolyan jó 

minőségűek és megbízhatóak, mint az új gépek.

Több mint

60.000
targonca  
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12 hónap
jótállás
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A JUNGSTARS ígérete:
mindenből többet.
Amennyiben JUNGSTARS használt targoncát választ, egy megbízhatóbb, 
biztonságosabb, értékesebb gépet kap. Ezt garantáljuk Önnek.

Európa egyik legmodernebb felújítási központjában 

történő egyedi ipari felújítási folyamatnak köszönhetően  

felújított targoncáink nem egyszerűen kíváló minőségűek, 

hanem ugyanolyan minőséggel rendelkeznek, mint az új 

gépek, továbbá az ágazatban a legjobb ár-érték arányt 

nyújtják. Természetesen 12 hónap jótállással ugyanúgy, 

mint új targonca vásárlása esetén.

Mindezen felül átfogó szolgáltatási csomagot kap, 

kipróbálhatja a megvásárolni kívánt targoncát a 

Jungheinrich telephelyén, valamint egyedi finanszírozási 

lehetőségként beszámítjuk az Ön lecserélendő anyag-

mozgatási gépét.

Előnyök áttekintése:

12 hónap jótállás a gépre*
A jótállás meghosszabbítható 18 
hónapra*

12 hónap jótállás az akkumulátorra* Választható teljes körű szervizzel

12 hónap karbantartásmentesség*
Mobilitás garancia teljes körű szer-
viz szerződés esetén

Érvényes fővizsgálati ellenőrzés Vonzó finanszírozási lehetőségek

10 napos elállási jog* Használt gép beszámítás

Kipróbálási lehetőség a 
Jungheinrich telephelyén

*12 hónap vagy 1.200 üzemóra jótállás / Jótállás hosszabbítás 18 hónapra vagy 1.800 
üzemórára karbantartási vagy teljes körű szerviz szerződés esetén / 12 hónap jótállás 
akkumulátorra 1.200 üzemóráig –országspecifikus garanciafeltételek mellett / 12 
hónap karbantartásmentesség 1.000 üzemóráig / 10 napos elállási jog az átvételtől 
számítva. A vásárlástól történő elállás esetén visszavétel 10 napon belül sérülésmen-
tes állapotban. A visszaszállítás költsége a vevőt terheli.

12 hónapos 18 hónapos

12 hónapos

12 hónapos
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lépés 
előre

A JUNGSTARS titka:
tökéletes minden részletében
A targoncák felújítása egységes és minden modellnél ugyanazon 6 folyamatból áll. 
Minden lépés szigorú minőségellenőrzésen megy keresztül. Ennek 
eredményeképpen semmi nem kerüli el figyelmünket, így a legmagasabb szintű, 
részletekre is kiterjedő biztonságot és megbízhatóságot nyújtjuk. Ön pedig csak 
nyerhet a minimális utólagos kiadásoknak és magasabb visszavásárlási értéknek 
köszönhetően.
Röviden: a JUNGSTARS ára és teljesítménye verhetetlen.
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1. lépés: Ellenőrzés

Műszaki állapot ellenőrzése. A biztonsági szempontból 

fontos és kopó alkatrészek, mint például a kerekek és 

fékek cseréje eredeti új alkatrészekre.

2. lépés: Szétszerelés

Szétszerelés, tisztítás, üzemi folyadékok, mint fékfolyadék, 

motor- és hidraulikaolaj leengedése és szakszerű meg-

semmisítése.

3. lépés: Felújítás

Fő komponensek leszerelése. Géptípustól függően a 

kerekek és rugók cseréje, vonórudak és tengelyek 

átvizsgálása, új csapágyak és csapszegek beszerelése. A 

hajtólánc és a motor helyreállítása, kopó alkatrészek 

cseréje. Emelőoszlop leszerelése, láncok és csövek 

felújítása.

4. lépés: Optikai felújítás

A targonca vázának és oszlopának kiegyenlítése, csiszolá-

sa, festése és fényezése.  Fülke védőtető, kormánymű, 

oldalmozgató, döntő munkahengerek és az akkumulátor 

ellenőrzése, a szükséges festések elvégzése homokfúvás-

sal és újrafényezés.

5. lépés: Összeszerelés

A váz, az oszlop és minden további alkatrész összeszere-

lése. A felújított targonca ezt követően olyan, mintha új 

lenne.

6. lépés: Végső ellenőrzés

A végső ellenőrzés során történik a működés ellenőrzése 

névleges teherrel. Minden felújított targonca prémium 

minőségű Jungheinrich JUNGSTARS targoncaként kerül 

értékesítésre. Biztonsági tanúsítvánnyal és a felelős 

szerelő személyes minőségi jóváhagyásával.
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A JUNGSTARS előnyei:
5 csillagos elvünk
A Jungheinrich minden gépe, amely a drezdai központban kerül felújításra, kiváló 
minőségű JUNGSTAR targonca. A szó szoros értelmében, mivel megfelel az 5 
csillagos minőségi előírás magas követelményeinek. 5 csillag, amely meghatározza a 
felújítási folyamatunk minden egyes lépését. 5 csillag, amire számíthat.
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1. csillag: a biztonságért

Amint egy JUNGSTARS elhagyja a felújító üzemet, 

megfelel a hatályos biztonsági előírásoknak és az EU 

rendeleteknek, valamint érvényes fővizsgálati tanúsít-

vánnyal rendelkezik.

2. csillag: a műszaki állapotért

Amennyiben az összes műszaki alkatrész újra teljes 

mértékben működik, a targonca teljes teljesítményen 

üzemelhet. A felújítási folyamatunkat szisztematikusan 

végezzük - a legapróbb részletességig.

3. csillag - a külső megjelenésért

Az újszerű külső megjelenés teljes körű tisztításnak és 

festésnek köszönhetően.  Még a magasan képzett 

szakértőknek is nehézséget okoz, hogy megkülönböztes-

sék a JUNGSTARS használt targoncát egy új targoncától.

4. csillag: a megbízhatóságért

Az iparágban egyedülállóan teljesen felújítjuk a targoncát, 

beleértve az egyes műszaki, mechanikai és hidraulikus 

alkatrészek cseréjét vagy felújítását. Ennek eredménye-

ként megvédjük Önt a váratlan leállásoktól és extra 

költségektől.

5. csillag: a fenntarthatóságért

A használt targoncák felújítási folyamata jelentősen 

csökkenti a nyersanyag- és az energiafogyasztást. Az 

újonnan gyártott gépekhez képest szén-dioxid akár 

80%-a is megtakarítható. Ezen kívül  gondoskodunk az 

üzemi anyagok, komponensek és gépek professzionális 

és környezetbarát ártalmatlanításáról.
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meggyőző 

érv

Mindig jó befektetés:
Jungheinrich JUNGSTARS
A JUNGSTARS megvásárlása gazdasági, technikai és ökológiai előnyökkel jár. Csak 
a Jungheinrich kínál olyan széles körű teljesítmény előnyöket, melyekből Ön 
profitálhat.

Költségkontroll

Ugyanolyan jó minőségű, mint az új targonca, viszont 

olcsóbb. A JUNGSTARS segít a költségek megtakarításá-

ban.

Biztonságos és megbízható

A csúcsminőségű felújítási folyamat biztonságot nyújt 

Önnek: 12 hónap jótállás a targoncára, valamint az 

akkumulátorra.

Gyorsan elérhető

Garantáltan rövid szállítási határidő. A legtöbb 

JUNGSTARS targonca azonnal szállítható.

Egyszerű finanszírozás

Vásárlás helyett elsősorban csak használatra szeretne 

JUNGSTARS használt targoncát?

Számos finanszírozási lehetőséget kínálunk.

Teljes körű szerviz

Válassza a teljes körű szerviz szolgáltatási szerződést és 

mi gondoskodunk az Ön JUNGSTARS használt targoncája 

állapotáról a használat teljes időtartama alatt.

Folyamatos gondoskodás

A targonca teljes életciklusa alatt garantáljuk az eredeti 

alkatrészek elérhetőségét.

Gyors segítség bármikor

A Jungheinrich rendelkezik az egyik legnagyobb szerviz-

hálózattal az ágazatban.

Széles választék

Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő megol-

dást.

Válasszon közel 60 000 használt targoncánk közül több 

mint 600 kivitelben.
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Elállási jog

Egy másik targoncát szeretne? Esetleg szeretne pénzvisz-

szafizetést?

Erre a vásárlást követő 10 napon belül van lehetősége.

Mindig közelben van

Próbálja ki a targoncát az Önhöz legközelebbi 

Jungheinrich telephelyen.

Kezdje karbantartásmentesen érvényes fővizsgálati 

tanúsítvánnyal

Az első 12 hónap alatt a karbantartással és a FEM ellenőr-

zéssel Önnek nem kell foglalkoznia.

Kemény körülmények között is

Ipari felújításunknak és az egyes alkatrészek ellenőrzésé-

nek köszönhetően a JUNGSTARS használt targonca 

ellenáll a legkeményebb kihívásoknak is.

Minimális leállási idő

A felújított és lecserélt komponensek, mint például az 

akkumulátor, megbízható védelmet nyújtanak a váratlan 

és költséges beruházásokkal szemben.

Mit tehet régi targoncájával?

Hozza vissza hozzánk és mi beszámítjuk.

Környezetünk érdekében

JUNGSTARS targoncáink bizonyítottan fenntarthatók.

Motivált targoncakezelők

Az új és korszerű technológiával felszerelt, tökéletes 

állapotban lévő használt targoncák motiváló és kényel-

mes munkakörnyezetet nyújtanak a kezelők számára, 

ezzel inspirálva a targonca gondos kezelésére.
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Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon +36 23/531-500

Telefax +36 23/531-501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban 
és Landsbergben.

A Jungheinrich targoncák 
megfelelnek az európai 
biztonsági előírásoknak.


