
Průmyslová IT a skenovací řešení
Mobilní IT koncová zařízení / mobilní 
výpočetní technika



Přenosné terminály a tablety
pro každé použití.
S mobilním sběrem dat pro maximální flexibilitu.

Vaši zaměstnanci mají díky naší rozmanité a moderní nabídce mobilních počítačů umístěným přímo ve vozíku nebo na jejich 
těle kdykoli přístup k informacím a aplikacím, které ve skladu potřebují. Při individuální konzultaci zjistíte, která mobilní 
koncová zařízení jsou pro vaše logistické prostředí nejvhodnější.

Ať už se jedná o malá kapesní zařízení, velká zařízení s velkým dosahem skenování nebo robustní tablety, všechny 
průmyslové přenosné terminály a tablety od společnosti Jungheinrich jsou vybaveny nejnovější počítačovou architekturou a 
skenovacími jednotkami - pro maximální výkon v každé situaci.

Zvyšte efektivitu svých procesů tím, že budete pracovat nezávisle na místě a napájení a využijte u všech zařízení výhod 
vysoké kvality, pokročilé ergonomie a bezproblémového připojení na váš systém.

Přehled výhod

• Mobilní koncová zařízení pro zpracování zakázek a sběr dat.

• Bezpečná identifikace zboží v reálném čase pomocí integrovaného skeneru 
čárového kódu.

• Optimální obsluha pomocí dotykového displeje nebo flexibilních klávesnic.

• Různé druhy tvarových faktorů pro jakoukoli oblast použití.

• Nejvyšší spolehlivost a životnost.



Vaše mobilní IT koncová zařízení 
Jungheinrich
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.

Správnou kombinací softwarových a 
hardwarových komponent zajistíme, 
aby se baterie vašich mobilních 
koncových zařízení IT nevybila v 
rozhodujícím okamžiku, ale 
poskytovala plnou energii i při 
vícesměnném provozu.

Ať už se jedná o moderní pracovní 
zařízení s dotykovým displejem nebo 
mobilní zařízení s fyzickou klávesnicí 
- vybavíme pracovní prostředí vašich 
zaměstnanců na míru šitými řešeními 
pro mobilní zpracování a evidenci 
zakázek.

Výborná kvalita a vysoký komfort: Čím 
náročnější je pracovní prostředí, tím 
robustnější by měla být konstrukce 
mobilního počítače. U našich zařízení 
vždy dbáme na to, aby robustnost 
nebyla nikdy na úkor pracovního 
komfortu.

Dlouhá výdrž baterie
• Výkonné baterie pro nejvyšší 

spolehlivost a životnost.
• Optimální integrace do systému 

při nízké spotřebě proudu.

Různé tvarové faktory
• Průmyslové smartphony s 

profesionální skenovací 
jednotkou do kapsy.

• Klasické přenosné terminály s 
držadlem nebo bez držadla a 
dlouhým skenovacím dosahem.

• Robustní tablety s velkým 
displejem pro montáž na vozík a 
pro mobilní použití.

Individuálně konfigurovatelné
• Tablety s nejnovější verzí 

Windows nebo Android.
• Skenery na skenování z velké 

vzdálenosti nebo miniaturních 
čárových kódů.

• Volitelně integrované kamery za 
účelem dokumentace.

• Možnost výběru velikosti 
paměťového úložiště dle 
individuálních požadavků.

• Dotykové displeje ve vysokém 
rozlišení a různé rozložení 
klávesnice.

Flexibilní a výkonné
• Předinstalované nástroje pro 

rychlé uvedení do provozu a 
zabezpečení.

• Možnost výběru logistických 
standardních aplikací pro záznam 
a správu dat.

• Nejnovější verze Android s 
dlouhodobými aktualizacemi a 
podporou.

• Široká škála příslušenství ve formě 
držáků, obalů, nabíječek a kabelů.

Kvalita robustního provedení
• Spolehlivost v každém prostředí.
• Odolná proti nárazu a stříkající 

vodě.
• Možnost použití v rozmezí –10 °C 

až +50 °C.

Servis a technická podpora na míru
• Plánování, uvedení do provozu a 

podpora od jediného dodavatele.
• Různé úrovně servisu pro 

maximální výkon a vysokou 
disponibilitu.



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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