
Λύσεις βιομηχανικής πληροφορικής & 
σάρωσης
Κινητή βάση εργασίας



Περισσότερη αποδοτικότητα
και ευελιξία στην αποθήκη σας.
Εργαστείτε από οποιονδήποτε χώρο χάρη στην κινητή θέση εργασίας.

Με την εργονομική και ανεξάρτητη από το δίκτυο ρεύματος κινητή θέση εργασίας  μας, τα δεδομένα της αποθήκης 
μπορούν να καταγράφονται ασύρματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS) - 
για  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην είσοδο και την έξοδο εμπορευμάτων, στη συλλογή παραγγελιών ή την 
απογραφή.

Το στιβαρό πλαίσιο  με βάση και πρόσθετη θέση απόθεσης προσφέρει επαρκή χώρο για τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
εργασίας. Είτε πρόκειται για οθόνη, για ασύρματο τερματικό είτε για εκτυπωτή  - όλα  μπορούν να αποθηκευτούν 
ιδανικά εδώ και να τροφοδοτηθούν με ρεύμα μέσω μιας πρίζας 230 V.

Ρυθμιζόμενες σε ύψος θέσεις απόθεσης και επιφάνειες εργασίας επιτρέπουν την εξατομικευμένη προσαρμογή για 
όλους τους χειριστές. Οι συσσωρευτές που δεν χρειάζονται συντήρηση  μπορούν εύκολα να επαναφορτιστούν σε 
οποιαδήποτε πρίζα  μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή. Ο προαιρετικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακός σε λειτουργία σε πολλές βάρδιες, λόγω της δυνατότητας γρήγορης ενδιάμεσης φόρτισης.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Συσσωρευτές που δεν χρειάζονται συντήρηση, για εργασία ανεξάρτητα από το 
δίκτυο ρεύματος.

• Ενσωματωμένος φορτιστής για ταχεία φόρτιση μέσω πρίζας.

• Στιβαρή κατασκευή με εργονομική λαβή.

• Επιφάνειες εργασίας και απόθεσης ρυθμιζόμενου ύψους.

• Άφθονος χώρος αποθήκευσης για όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό εργασίας.



Η δική σας κινητή θέση εργασίας
για μέγιστο όφελος του πελάτη.

Αποδοτικότητα Εξατομίκευση Ασφάλεια
Μέγιστη απόδοση με τα 
αποτελεσματικότερα 
εργαλεία.

Ένα εργαλείο τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία.

Αναζητάτε μια ευέλικτη θέση 
εργασίας για γρήγορη, 
επαγγελματική καταχώρηση 
δεδομένων; Τότε χρησιμοποιήστε 
τον κινητό βοηθό μας για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στο περιβάλλον της αποθήκης σας, 
μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Εξατομικευμένη προσαρμογή για 
μέγιστη παραγωγικότητα στην 
αποθήκη: Το στιβαρό ερμάριο 
υπολογιστή όχι μόνο μετακινείται 
εύκολα, αλλά μπορεί επίσης να 
προσαρμοστεί με ευελιξία στο 
ύψος του χειριστή.

Ο εργονομικός και στιβαρός 
σχεδιασμός της κινητής θέσης 
εργασίας παρέχει υψηλό επίπεδο 
επαγγελματικής ασφάλειας. Εκτός 
από τους μεγάλους τροχίσκους για 
μέγιστη σταθερότητα, η εργονομική 
λαβή διευκολύνει τους ελιγμούς στον 
χώρο.

Δεν χρειάζονται ηλεκτρική 
ενέργεια. Λειτουργούν ανεξάρτητα.
• Κινητή καταγραφή δεδομένων 

σε πραγματικό χρόνο για 
μεγαλύτερη ευελιξία στην 
αποθήκη

• Μέγιστη αποτελεσματικότητα 
χάρη στις συντομότερες 
διαδρομές, γρηγορότερες 
διαδικασίες και εργασία σε 
οποιοδήποτε σημείο

• Με μετασχηματιστή τάσης έως 
1.200 W επίσης για τη χρήση 
εξαρτημάτων υψηλής έντασης 
ισχύος.

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• Έξυπνη τροφοδοσία ρεύματος 

για μεγάλη διάρκεια 
λειτουργίας.

• Δύο συσσωρευτές κλειστού 
τύπου 12 V/60 - AGM χωρίς 
απαίτηση συντήρησης.

• Προαιρετικά με τεχνολογία 
ιόντων λιθίου για απαιτητικές 
εφαρμογές.

• Προστασία από βαθιά 
εκφόρτιση και αυτόματη 
λειτουργία απενεργοποίησης.

• Ενσωματωμένος φορτιστής για 
φόρτιση μέσω πρίζας.

• Σύντομοι χρόνοι φόρτισης και 
βέλτιστο σύστημα αλλαγής 
συσσωρευτή για λειτουργία σε 
πολλές βάρδιες.

Βέλτιστη παραμετροποίηση
• Στιβαρό πλαίσιο με θέση οθόνης 

ή ασύρματο τερματικό
• Ανοικτή θέση απόθεσης με χώρο 

αποθήκευσης για εκτυπωτή, 
έγγραφα ή άλλα εργαλεία.

• Συρτάρι πληκτρολογίου και 
ποντικιού τοποθετημένο σε 
βέλτιστο ύψος χειρισμού 
(σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
4549)

• Επιφάνειες εργασίας με 
δυνατότητα εξατομικευμένης 
ρύθμισης σε ύψος

Ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων
• Τερματικά οχημάτων τύπου 

Jungheinrich WMT.
• Τερματικά χειρός Jungheinrich.
• Εκτυπωτές ετικετών και 

εγγράφων Jungheinrich.
• Σκάνερ barcode Jungheinrich.
• Ενοποίηση WLAN Jungheinrich

Καλά μελετημένη δομή
• Στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή για 

μεγάλη ευστάθεια ακόμα και στις 
υψηλές καταπονήσεις.

• Οι τέσσερεις μεγάλοι τροχίσκοι 
εγγυώνται μέγιστη σταθερότητα.

• Αφαιρούμενο κάλυμμα 
συσσωρευτή για εύκολη αλλαγή 
συσσωρευτή.

Περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη
• Μικρές διαστάσεις για εξαιρετική 

ευελιξία.
• Πλάτος μόλις 550 mm, πιο στενό 

από μια ευρωπαλέτα.
• Εργονομική λαβή για εύκολο 

χειρισμό



Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα συνολικό ύψος

Τερματικά ασύρματης μετάδοσης δεδομένων 254 mm

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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