
Rozwiązania w zakresie infrastruktury 
IT i skanowania
Czytniki kodów kreskowych



Prosta rejestracja danych
leicht gemacht.
Efektywna logistyka z odpowiednim skanerem kodów kreskowych.

Dzięki naszym solidnym przemysłowym skanerom kodów kreskowych wybranych liderów rynku wspieramy Państwa w 
nowoczesnym prowadzeniu magazynu poprzez niezawodną identyfikację towarów w czasie rzeczywistym, minimalizację 
błędów i trwałą optymalizację procesów.

Za pomocą ręcznych skanerów kodów kreskowych mogą Państwo w czasie rzeczywistym rejestrować i kontrolować 
artykuły oraz miejsce składowania przy każdym odkładaniu i pobieraniu ładunku. Skanery bezprzewodowe, przewodowe 
lub w pełni automatyczne można indywidualnie konfigurować i podłączać do mobilnych urządzeń informatycznych.

Obsługa różnych systemów identyfikacji oraz zasięg ponad 10 m umożliwiają realizację indywidualnych rozwiązań w 
oparciu o sprawdzone standardowe komponenty.

Korzyści

• Niezawodna identyfikacja artykułów w czasie rzeczywistym.

• Skanery ręczne i automatyczne o zasięgu do ponad 10 m.

• Przewodowe, bezprzewodowe lub w pełni automatyczne.

• Możliwość stosowania różnych systemów identyfikacji.

• Możliwość indywidualnej konfiguracji.



Skaner kodów kreskowych 
Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Indywidualność Bezpieczeństwo
Maksymalna wydajność 
dzięki najbardziej 
efektywnym narzędziom.

Narzędzie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Identyfikacja artykułów w czasie 
rzeczywistym, eliminacja pomyłek i 
nieprawidłowych dostaw – właściwy 
system skanowania kodów 
kreskowych przynosi wiele korzyści, 
od prostszej inwentaryzacji po 
prawidłowe stany magazynowe.

Oferujemy dostosowane do Państwa 
potrzeb skanery zwiększające 
wydajność: skanery kodów 
kreskowych skonfigurowane 
indywidualnie zgodnie z Państwa 
potrzebami pozwalają znacznie 
zmniejszyć liczbę błędów w 
magazynie.

Pewność i niezawodność w 
magazynie? Skanery kodów 
kreskowych Jungheinrich 
automatycznie kontrolują wszystkie 
procesy kompletacji w magazynie i 
zapewniają, że każdy towar trafia do 
właściwego miejsca składowania.

Wybór w zależności od potrzeb
• Ręczne skanery kodów 

kreskowych do sczytywania 
kodów kreskowych.

• Dostępne również z terminalami 
ręcznymi.

• Automatyczne czytniki kodów 
kreskowych do karetki wideł w 
wózku.

• Czytniki na grzbiet dłoni lub palec 
zapewniające wolne ręce 
podczas kompletacji.

• Czytniki laserowe, wizyjne lub 
RFID.

Doskonałe wyposażenie
• Do wyboru wersja przewodowa 

lub bezprzewodowa.
• Zasięg lasera ponad 10 m.
• Możliwość indywidualnej 

konfiguracji.
• Różne systemy identyfikacji.
• Opcjonalnie z automatycznym 

potwierdzeniem kodu 
kreskowego.

Możliwość indywidualnej 
konfiguracji
• Indywidualne rozwiązania dla 

klientów oparte na sprawdzonych 
standardowych komponentach.

• Możliwe są różne skanery, typy i 
rozmiary kodów kreskowych.

• Materiał etykietowy na każde 
zapotrzebowanie.

• Możliwość realizacji różnych 
zasięgów skanera.

Indywidualny serwis i wsparcie
• Indywidualna analiza potrzeb.
• Doradztwo, wyposażenie 

i wsparcie techniczne od jednego 
dostawcy.

• Indywidualne doradztwo.

Bezpieczne procesy
• Eliminacja błędów dzięki 

automatycznej kontroli.
• Maksymalne bezpieczeństwo 

procesów dzięki skrojonym na 
miarę konfiguracjom.

• Większe bezpieczeństwo pracy 
dzięki mniejszej liczbie błędów.



Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 

Niemieckie zakłady produkcyjne w 
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu 

oraz nasze Centrum Części Zamiennych 
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty 

ISO.

 


	Rozwiązania w zakresie infrastruktury IT i skanowania
	Czytniki kodów kreskowych

	Prosta rejestracja danych
	leicht gemacht.
	Efektywna logistyka z odpowiednim skanerem kodów kreskowych.
	Korzyści



	Skaner kodów kreskowych Jungheinrich
	dla maksymalnych korzyści.


