
Siguranța este prioritară  
când ai totul protejat.
Protecție 360 grade de la Jungheinrich.  
 
Soluțiile noastre de siguranță acoperă cele cinci zone de risc din depozit. Prin această prezentare vă expunem modul în care
protecța 360 grade oferită de noi vă asigură angajații, mărfurile, echipamentele de depozitare, mașinile și datele. 

 
3. Protejarea depozitului și a 
echipamentelor de depozitare. 

 
 
Serviciile noastre de prevenție vă ajută să preveniți în mod orientat
pericolele cauzate de echipamentele de depozitare defecte. Astfel,
procesele se mențin în siguranță iar bunurile în care ați investit
sunt protejate.

 
1. Protecția persoanelor. 

Pentru că oamenii sunt cei mai importanți. 
 
Vă puteți baza în totalitate pe conceptul nostru unitar de siguranță.
Pentru a vă proteja angajații din depozit împotriva coliziunilor cu
utilajele de transport în incintă sau a altor accidente, vă oferim o
gamă variată de opțiuni pentru echipamente. Și pentru că ținem la
sănătatea angajaților dumneavoastră, ne preocupă amenajarea cât
mai ergonomică a postului de lucru. Pentru ca operatorii să poată
lucra întotdeauna în siguranță, ergonomic și eficient.

 
5. Protecția datelor. 

Pentru ca totul să rămână la locul lui.  
 
În epoca digitalizării continue și a interconectării, soluțiile de
asigurare împotriva penelor și de protecție a datelor fac parte
din orice concept de siguranță. Pentru noi este foarte important
ca soluțiile de digitalizare să satisfacă și cele mai exigente cerințe
în materie de siguranță. Pentru ca hackerii să nu aibă nicio șansă,
aplicațiile noastre software și web sunt certificate de experți
independenți. Astfel, datele dumneavoastră prețioase referitoare
la companie și informațiile sunt protejate eficient.

 
2. Protejarea mărfurilor. 

Protejare eficientă a mărfurilor valoroase.

Mărfurile depozitate de dumneavoastră sunt bunuri valoroase.
Diverse sisteme de asistență vă ajută să le protejați corect
economisind totodată timp și costuri. Astfel, nu doar vă
asigurați mărfurile și angajații din depozit, ci și productivitatea
și siguranța livrărilor.

 
4. Protejarea echipamentelor.

 
Pentru cât mai puține accidente.

 
 Prin numeroasele funcții specifice și întreținerea periodică vă
ajutăm să minimizați accidentele de la și cu utilajele de transport
în incintă, pentru a asigura disponibilitatea pe termen lung a
echipamentelor. Astfel, nu doar vă protejați angajații, ci reduceți
totodată cheltuielile pentru reparații și întreținere. Aceasta
înseamnă și costuri mai reduse.
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Preveniți în mod orientat riscurile din depozit.


