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POLL:
HOEVEEL ONGEVALLEN MET 

HEFTRUCKS, WAARBIJ 

PERSONEN GEWOND RAKEN, 

VINDEN ER PER JAAR PLAATS? 



Veiligheid in het magazijn 

Een belangrijk onderwerp voor werknemers en management.

4.500
ongevallen per jaar waarbij werknemers 

gewond raken door heftrucks.
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grootste veroorzaker van bedrijfskosten 

in de intralogistiek zijn ongevallen.

80%
van de ongevallen in de intralogistiek

zijn volgens deskundigen te voorkomen.

16.000
aanrijdingen tussen heftrucks of andere 

stilstaande objecten per jaar.
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Een magazijn is geen speeltuin.

Maar het moet er net zo veilig zijn. 

Bescherming van 

goederen 

Bescherming van 

mensen 

Bescherming van 

magazijn en uitrusting

Bescherming van data

Bescherming van

machines



Assistentiesystemen vergroten niet alleen de veiligheid in uw magazijn 

curveCONTROL

driveCONTROL

liftCONTROL

Indoor/Outdoor Sensor

operationCONTROL

postitionCONTROL

tiltCONTROL

liftNAVIGATION

driveNAVIGATION

warehouseNAVIGATION

zoneCONTROL

addedVIEW

VEILIGER WERKEN
SNELLER EN

GEMAKKELIJKER WERKEN
EFFICIËNTERE PROCESSEN

reachCONTROL

Vorkcamera 



 Automatische aanpassing van de rijsnelheid in bochten

 Afhankelijk van stuurhoek en belasting
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 Automatische aanpassing van de rijsnelheid, 

afhankelijk van de hefhoogte
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 Automatische aanpassing van de rij- en neigsnelheid

 Incl. neig-einddemping en neighoekdisplay 
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 Detecteert of truck binnen of buiten rijdt

 Past de rijsnelheid automatisch aan naar de ingestelde waardes
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 Actieve beveiliging van potentieel gevaarlijke zones in het magazijn

 Waarschuwt, activeert, grijpt in waar nodig

 Flexibel: eenvoudig te installeren en te programmeren
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Componenten zoneCONTROL

Truck module

Personen tag

Anker
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 360° camerasysteem met 4 digitale camera's 

 Automatisch omschakelen afhankelijk van rijrichting

 Automatisch in- en uitzoomen afhankelijk van rijsnelheid
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► Filmpje invoegen 
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 Eén monitor voor zoneCONTROL en addedVIEW

 Alles in één oogopslag



Overzichtsvideo Jungheinrich assistentie-systemen



ASSISTENTIESYSTEMEN HELPEN, 

MAAR… 

VEILIG WERKEN BEGINT BIJ JEZELF




