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Högre effektivitet
och flexibilitet på lagret.
Arbeta var som helst med den mobila arbetsplatsen.

Med vår ergonomiska, mobila arbetsplats, som inte är beroende av elnätet, kan lagerdata registreras mobilt och i realtid via 
lagerstyrningssystemet – för ökad effektivitet i varuingången och -utgången, vid orderplockning eller inventering.

Ramen med bordsplatta och extra förvaringsfack har tillräckligt med plats för den arbetsutrustning som behövs. Bildskärm, 
truckterminal eller skrivare – här kan allt förvaras optimalt och matas med ström via 230 V-uttaget.

Höjdinställbara förvarings- och arbetsytor för individuell anpassning efter alla användare. Via den inbyggda laddaren kan 
underhållsfria batterier enkelt laddas i vilket eluttag som helst. Litiumjonbatteriet (tillval) imponerar framför allt vid 
flerskiftsdrift eftersom det snabbt kan mellanladdas.

Fördelar

• Med underhållsfria batterier kan du arbeta utan att vara beroende av elnätet

• Inbyggd laddare för snabb laddning i ett vanligt eluttag.

• Robust konstruktion med ergonomiskt handtag.

• Arbets- och förvaringsytorna är justerbara i höjdled.

• Stort förvaringsutrymme för all nödvändig arbetsutrustning.



Din mobila arbetsplats
Ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet Individuell 
anpassning

Säkerhet

Maximal kapacitet med de 
effektivaste verktygen.

Ett verktyg, lika individuellt 
som ditt företag.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

Önskar du en flexibel arbetsplats för 
snabb och professionell 
dataregistrering? Då ska du använda 
vår mobila hjälpreda för ökad 
effektivitet och lägre kostnader i 
lagerverksamheten.

Skräddarsydd för maximal 
produktivitet på lagret: Det robusta 
datorskåpet är både enkelt att flytta 
och kan ställas in flexibelt efter 
användarens kroppslängd.

Den mobila arbetsplatsen har en 
ergonomisk och robust konstruktion 
vilket ger hög arbetssäkerhet. Stora 
rullar ger maximal flexibilitet och ett 
ergonomiskt handtag underlättar 
manövreringen.

Elnätsoberoende arbete
• Mer flexibilitet och mobilitet i 

lagermiljön tack vare mobil 
dataregistrering i realtid.

• Maximal effektivitet tack vare 
kortare transportsträckor, 
snabbare processer och 
platsoberoende arbete.

• Med spänningsomvandlare på 
upp till 1 200 W kan även 
komponenter med höga krav på 
prestanda användas.

Långa drifttider
• Intelligent strömförsörjning ger 

långa drifttider.
• Två underhållsfria 12 V/60-AGM- 

batterier.
• Som tillval med litiumjonteknik 

för krävande applikationer.
• Djupurladdningsskydd plus 

automatisk avstängningsfunktion.
• Inbyggd laddare för laddning i 

eluttag.
• Flerskiftsdrift möjligt genom 

kortare laddningstider och 
batteribytessystem (tillval).

Optimal konfiguration
• Robust stativ med bordsskiva för 

bildskärm eller truckterminal.
• Öppet förvaringsfack med ett 

generöst utrymme för 
utskriftssystem, dokument eller 
annan arbetsutrustning.

• Utdragbar skiva för tangentbord 
och mus på en optimal 
arbetshöjd (enligt DIN 4549).

• Individuellt höjdinställbara 
förvarings- och arbetsytor.

Omfattande tillbehör
• Truckterminal av typen 

Jungheinrich WMT.
• Handhållna terminaler från 

Jungheinrich.
• Etikett- och kvittoskrivare från 

Jungheinrich.
• Streckkodsläsare från 

Jungheinrich.
• Jungheinrich WLAN-integrering.

Väl genomtänkt konstruktion
• Robust och brottsäkert utförande 

för hög stabilitet även vid stor 
belastning.

• Fyra stora rullar garanterar maximal 
stabilitet.

• Batterifack med avtagbart lock för 
enkelt batteribyte.

Mycket användarvänlig
• Extremt smidig tack vare kompakta 

mått.
• Endast 550 mm bred och därmed 

smalare än en EUR-pall.
• Ergonomiskt handtag gör trucken 

lättmanövrerad.



Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn Total höjd

Truckterminaler 254 mm

Streckkodsläsare

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  
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