
Průmyslová IT a skenovací řešení
Mobilní pracoviště



Vyšší efektivita
a flexibilita ve skladu.
Nezávislé mobilní pracoviště.

S naším ergonomickým mobilním pracovištěm nezávislým na elektrické síti lze data ze skladu zaznamenávat mobilně a v 
reálném čase prostřednictvím WMS - pro vyšší efektivitu při příjmu a výdeji zboží, vychystávání nebo inventarizaci.

Robustní rám s deskou stolu a přídavným odkládacím prostorem nabízí dostatek prostoru pro potřebné pracovní vybavení. 
Ať už se jedná o monitor, rádiový terminál nebo tiskárnu - vše zde můžete optimálně uložit a napájet prostřednictvím 
zásuvky 230 V.

Výškově nastavitelné odkládací prostory a pracovní plochy umožňují individuální přizpůsobení všem uživatelům. 
Prostřednictvím vestavěného nabíječe můžete bezúdržbové baterie nabíjet jednoduše z jakékoli zásuvky. Volitelná lithium- 
iontová baterie přesvědčí zejména při vícesměnném provozu díky možnosti rychlého mezidobíjení.

Přehled výhod

• Práce nezávislá na elektrické síti díky bezúdržbovým bateriím.

• Vestavěný nabíječ k rychlému nabíjení ze zásuvky.

• Odolné provedení s ergonomickou rukojetí.

• Výškově nastavitelné pracovní a odkládací plochy.

• Velký úložný prostor pro všechny potřebné pracovní pomůcky.



Vaše mobilní pracoviště
pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Individualita Bezpečnost
Maximální výkon 
s nejefektivnějším 
nástrojem.

Nástroj musí být stejně 
individuální, jako vaše 
podnikání.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Hledáte flexibilní pracoviště pro 
rychlou a profesionální evidenci dat? 
Pak sáhněte po našem mobilním 
pomocníkovi, který zvýší efektivitu 
vašeho skladu a zároveň sníží 
náklady.

Přizpůsobení na míru pro maximální 
produktivitu ve skladu: Robustní skříň 
počítače lze nejen snadno posunout, 
ale také flexibilně přizpůsobit výšce 
obsluhy.

Ergonomická a robustní konstrukce 
mobilního pracoviště je zárukou 
vysokého stupně bezpečnosti práce. 
Manévrování v místnosti usnadňuje 
kromě velkých koleček poskytujících 
maximální stabilitu i ergonomická 
rukojeť.

Práce nezávisle na elektrické síti
• Více flexibility a mobility 

v prostředí skladu díky mobilní 
evidenci dat v reálném čase.

• Maximální efektivita zkrácením 
tras, zrychlením procesů a prací 
nezávisle na místě.

• S měničem napětí o výkonu až 
1 200 W vhodné i pro použití 
výkonově náročných komponent.

Dlouhá výdrž
• Inteligentní napájení pro 

dlouhodobé využití.
• Dvě bezúdržbové blokové baterie 

12 V / 60 AGM.
• Volitelně s lithium-iontovou 

technologií pro použití do 
náročných podmínek.

• Ochrana proti hlubokému vybití 
plus funkce automatického 
vypnutí.

• Vestavěný nabíječ k nabíjení ze 
zásuvky.

• Vícesměnný provoz díky 
rychlému nabíjení a volitelnému 
systému výměny baterie.

Optimální vybavení
• Odolný základní rám se stolní 

deskou pro monitor a bezdrátový 
terminál.

• Otevřený odkládací prostor 
s velkým úložným prostorem na 
tiskárnu, dokumenty nebo jiné 
pracovní pomůcky.

• Výsuv s klávesnicí a myší 
v optimální výšce pro obsluhu 
(podle DIN 4549).

• Individuálně výškově nastavitelná 
odkládací nebo pracovní plocha.

Rozsáhlé příslušenství
• Terminál vozíku typu 

Jungheinrich WMT.
• Přenosné terminály Jungheinrich.
• Tiskárny etiket a dokladů 

Jungheinrich.
• Skenery čárového kódu 

Jungheinrich.
• Jungheinrich WLAN.

Promyšlená konstrukce
• Odolné, nerozbitné provedení pro 

stabilitu i při velkém zatížení.
• Čtyři velká kolečka jsou zárukou 

maximální stability.
• Přihrádka na baterie 

s odnímatelným krytem pro 
snadnou výměnu baterie.

Uživatelsky mimořádně příjemné
• Kompaktní rozměry umožňují 

vysokou míru pohyblivosti.
• Šířka pouhých 550 mm znamená 

užší provedení než je velikost 
europalety.

• Ergonomická rukojeť ke snadnému 
manévrování.



Vhodný model pro vaše použití:

Název Celková výška

Terminály k bezdrátovému přenosu dat 254 mm

Skener čárového kódu

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  
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