
Pramoniniai IT ir skenavimo 
sprendimai
Mobili darbo vieta



Didesnis sandėlio
efektyvumas ir lankstumas.
Su mobiliąja darbo vieta dirbkite nepriklausomai nuo vietos.

Naudojant mūsų ergonomišką ir nuo tinklo nepriklausomą mobiliąją darbo vietą, sandėlio duomenis galima registruoti 
mobiliai ir realiuoju laiku per sandėlio valdymo sistemą, taip užtikrinant efektyvesnį prekių priėmimą ir išsiuntimą, užsakymų 
rinkimą ar inventorizavimą.

Tvirtas stovas su stalviršiu ir papildoma dėtuve suteikia pakankamai vietos reikiamai darbo įrangai. Ekranas, radijo ryšio 
terminalas ar spausdintuvas - viską čia galima optimaliai laikyti ir maitinti per 230 V lizdą.

Dėl į aukštį reguliuojamų padėjimo arba darbinių paviršių galima daro vietą individualiai prisitaikyti bet kuriam operatoriui. 
Integruoto įkroviklio dėka techninės priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai lengvai įkraunami iš bet kurio maitinimo lizdo. 
Pasirenkamas ličio jonų akumuliatorius ypač įtikina dirbant keliomis pamainomis dėl greito tarpinio įkrovimo galimybės.

Visi privalumai trumpai

• Nuo maitinimo tinklo nepriklausantis darbas dėl akumuliatorių, kuriems 
nereikia techninės priežiūros.

• Greitas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu iš maitinimo lizdo.

• Tvirta konstrukcija su ergonomiška rankena.

• Į aukštį reguliuojami darbiniai paviršiai ir laikymo vietos.

• Daug vietos reikalingoms darbo priemonėms pasidėti.



Jūsų mobilioji darbo vieta
didžiausiai kliento naudai.

Efektyvumas Individualumas Saugumas
Didžiausia galia, 
pasiekiama efektyviausiais 
įrankiais.

Įrankis toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Ieškote lanksčios darbo vietos 
greitam ir profesionaliam duomenų 
rinkimui? Tuomet naudokite mūsų 
mobilųjį pagalbininką, kad sandėlio 
aplinka būtų efektyvesnė, o išlaidos 
mažesnės.

Individualus pritaikymas didžiausiam 
našumui sandėlyje užtikrinti: tvirtą 
kompiuterio spintelę ne tik lengva 
perstumti, bet ir lanksčiai pritaikyti 
prie operatoriaus ūgio.

Ergonomiška ir tvirta mobiliosios darbo 
vietos konstrukcija užtikrina aukštą 
darbo saugos lygį. Be didelių ratukų, 
užtikrinančių didžiausią stabilumą, 
ergonomiška rankena palengvina 
manevravimą patalpoje.

Nuo maitinimo tinklo nepriklausantis 
darbas
• Didesnis lankstumas ir mobilumas 

sandėlio aplinkoje dėl mobilaus 
duomenų registravimo realiu 
laiku.

• Maksimalus efektyvumas dėl 
trumpesnių kelių, greitesnių 
procesų ir mobilaus darbo.

• Su 1 200 W įtampos keitikliu taip 
pat galima naudoti daug energijos 
reikalaujančius komponentus.

Ilga veikimo trukmė
• Išmanus maitinimas, leidžiantis 

ilgai dirbti.
• Du techninės priežiūros 

nereikalaujantys 12 V/60 AGM 
blokiniai akumuliatoriai.

• Pasirinktinai su ličio jonų 
technologija darbams 
sudėtingomis sąlygomis.

• Apsauga nuo visiško išsikrovimo ir 
automatinė išjungimo funkcija.

• Akumuliatoriaus įkrovimas 
integruotu įkrovikliu iš maitinimo 
lizdo.

• Darbas keliomis pamainomis dėl 
trumpo įkrovimo laiko ir 
pasirenkamos akumuliatoriaus 
keitimo sistemos.

Papildoma įranga
• Tvirtas pagrindinis stovas su 

stalviršiu ekranui arba radijo ryšio 
terminalui.

• Atvira dėtuvė su daug vietos 
spausdinimo sistemai, 
dokumentams ar kitiems darbo 
reikmenims laikyti.

• Ištraukiamas klaviatūros ir pelės 
padėklas pritvirtintas optimaliame 
valdymo aukštyje (pagal DIN 
4549).

• Individualiai į aukštį reguliuojami 
dėtuvių arba darbiniai paviršiai.

Daugybė priedų
• „Jungheinrich“ WMT tipo 

krautuvų terminalai.
• „Jungheinrich“ rankiniai 

terminalai.
• „Jungheinrich“ etikečių ir 

dokumentų spausdintuvas.
• „Jungheinrich“ brūkšninio kodo 

skaitytuvas.
• „Jungheinrich“ WLAN 

integravimas.

Apgalvota struktūra
• Tvirta, nelūžtanti konstrukcija 

užtikrina stabilumą ir atlaiko sunkias 
apkrovas.

• Didelį stabilumą užtikrina keturi 
dideli ratukai.

• Akumuliatoriaus skyrius su 
nuimamu dangčiu lengvam 
akumuliatoriaus keitimui.

Labai patogus valdymas
• Manevringas dėl kompaktiškų 

matmenų.
• Tik 550 mm pločio, todėl siauresnis 

už europadėklą.
• Ergonomiška rankena lengvam 

manevravimui.



Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas Bendras aukštis

Duomenų perdavimo radijo ryšiu terminalai 254 mm

Brūkšninio kodo skaitytuvas

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 
Vokietijos gamyklos Norderstedt, 

Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, 
taip pat mūsų originalių dalių centras 

Kaltenkirchene.
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