
Truckterminal
WMT 210/215



Din maskinvare
for bærekraftige resultater.
For papirløs ordrebehandling i sanntid.

De allsidige og robuste truckterminalene WMT 210/215 er spesialutviklet for bruk innen logistikk og på trucker. De mottar 
transportoppdragene via WLAN fra lagerstyringssystemet for på den måten å gjøre det mulig med papirløs ordrebehandling i 
sanntid – gir merkbart mer effektivitet på lageret.

Terminalene som finnes i to størrelser har berøringsskjermer av høy kvalitet og integrerte antenner for pålitelig 
kommunikasjon via WLAN og Bluetooth. Standardiserte grensesnitt gjør at kunden kan legge til utstyr som skannere, 
tastaturer og skrivere etter eget ønske.

Kunden kan fritt konfigurere operativsystemet Windows 10 IoT Enterprise for best mulig kompatibilitet med alle vanlige 
lagerstyringssystemer.

Fordeler

• Truckterminal for oppdragshåndtering i sanntid.

• Kraftig maskinvare med høy regnekapasitet.

• Optimal betjening med berøringsskjerm og konfigurerbare taster.

• Fleksible bruksmuligheter takket være mange grensesnitt.

• Robust konstruksjon for industriell bruk inntil -30 °C.



Din Jungheinrich truckterminal
med store kundefordeler.

Effektivitet: Fleksibilitet Sikkerhet:
Maksimal ytelse med de 
mest effektive verktøyene.

Et verktøy som er like unikt 
som virksomheten din.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

Ønsker du økt effektivitet og kvalitet 
på lageret? Bruk våre smarte IT- 
løsninger for å optimalisere 
prosessene og samtidig senke 
driftskostnadene.

Det være seg inventar, industri eller 
daglig varemottak og -utlevering: de 
fleksible og pålitelige 
truckterminalene fra Jungheinrich 
kan konfigureres i henhold til alle 
tenkelige bruksformål.

Takket være mange grensesnitt, 
forenklet håndtering og avansert 
sanntidskommunikasjon har de ansatte 
alltid tilgang til den aktuelle 
lagerstatusen – for optimal styring av 
lagerprosessene.

Stort bruksområde
• Kan brukes overalt.
• Kapslingsgrad IP 65 fra alle sider.
• Støtkontrollert til 40 G og 

vibrasjonskontrollert til 3 G.
• Egnet for fryserom ned til -30 °C.

Utstyr av høy kvalitet
• Vedlikeholdsfrie og støtsikre 

komponenter.
• Robust og med lang levetid.
• Design uten vifte.
• Fås i to ulike størrelser.
• Utviklet og produsert i Tyskland.

Kraftig maskinvare
• Intel Quad-Core-prosesser og 8 

GB RAM for høy ytelse.
• Inntil 192 GB SSD-harddisk for 

minnekrevende applikasjoner.
• USB-, RS-232-, Ethernet- og 

Bluetooth-grensesnitt gir mange 
bruksmuligheter.

• Integrerte antenner gir optimal 
WLAN- og Bluetooth-tilkobling.

Skreddersydd service og 
brukerstøtte
• Planlegging, oppstart og 

brukerstøtte fra en 
totalleverandør.

• Ulike servicenivåer for maksimal 
ytelse og høy tilgjengelighet.

Tilpasset spesialutstyr
• Ulike lagringsmuligheter.
• Kapasitiv eller resistiv 

berøringsskjerm med 
hanskebetjening.

• Integrert batteri (UPS – 
tilleggsutstyr) for kortvarige 
spenningsbrudd.

• Mange tilbehør til industriell bruk.

Trygt arbeid
• Driftssikker i alle omgivelser.
• Beskyttet mot at uvedkommende 

får tilgang til data.

Komponenter med lang levetid
• Industrielle komponenter med lang 

tilgjengelighet.
• Spesielt utviklet og testet for bruk 

på trucker.
• Trygg investering og god 

brukerstøtte.



Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 
De tyske produksjonsstedene er 

sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 
Landsberg.
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