
Industrijske rešitve informacijske 
tehnologije in optičnega branja
Mobilno delovno mesto



Večja učinkovitost
in prilagodljivost v skladišču.
Delo z mobilnim delovnim mestom neodvisno od lokacije.

Z našim ergonomskim in od električnega omrežja neodvisnim mobilnim delovnim mestom lahko podatke mobilno in sproti 
zajemate v sistemu za upravljanje skladišča (WMS) – za večjo učinkovitost pri prevzemu in odpremi blaga, pri komisioniranju 
ali inventuri.

Robusten okvir s polico in dodatnim odlagalnim mestom omogoča dovolj prostora za potrebno delovna sredstva. Naj gre za 
monitor, radijski terminal ali tiskalnik – tukaj lahko vse optimalno shranite in napajate prek 230-voltne vtičnice.

Po višini nastavljive odlagalne oz. delovne površine omogočajo individualno prilagajanje vsem upravljavcem. Z vgrajenim 
polnilnikom lahko baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, preprosto napolnite na vsaki omrežni vtičnici. Opcijska litij-ionska 
baterija se zaradi možnosti hitrega priložnostnega polnjenja še posebej obnese pri večizmenskem delu.

Pregled vseh prednosti

• Baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, omogočajo delo, ki ni odvisno od 
električnega omrežja.

• Vgrajeni polnilnik za hitro polnjenje na vsaki omrežni vtičnici.

• Robustna izvedba z ergonomskim ročajem.

• Delovne in odlagalne površine, nastavljive po višini.

• Veliko prostora za shranjevanje za vsa potrebna delovna sredstva.



Vaše mobilno delovno mesto
ki se vedno obnese.

Učinkovitost Prilagodljivost Varnost
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi orodji.

Orodje, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Iščete prilagodljivo delovno mesto za 
hitro in strokovno zajemanje 
podatkov? V tem primeru uporabite 
našega mobilnega pomočnika za 
večjo učinkovitost v skladišču ob 
hkratnem znižanju stroškov.

Prilagajanje po meri za največjo 
produktivnost v skladišču: Robustna 
računalniška omarica ni le enostavna 
za premikanje, temveč jo je mogoče 
tudi prilagoditi višini upravljavca.

Ergonomska in robustna zasnova 
mobilnega delovnega mesta zagotavlja 
visoko raven varnosti pri delu. Poleg 
velikih koles, ki zagotavljajo največjo 
stabilnost, je manevriranje v prostoru 
olajšano tudi z ergonomskim ročajem.

Delo, ki ni odvisno od električnega 
omrežja.
• Večja prilagodljivost in mobilnost 

v skladiščnem okolju s sprotnim, 
mobilnim zbiranjem podatkov.

• Vrhunska učinkovitost na račun 
krajših poti, pospešenih 
postopkov in dela, ki ni vezano na 
stacionarno delovno mesto.

• Napetostni pretvornik z močjo do 
1.200 W je primeren tudi za 
uporabo komponent, ki zahtevajo 
večjo zmogljivost.

Dolgotrajno delovanje.
• Pametno napajanje za dolgo 

uporabo.
• Blok bateriji 12 V/60-AGM, ki ne 

zahtevata vzdrževanja.
• Opcijsko z litij-ionsko tehnologijo 

za zahtevno uporabo.
• Zaščita pred globoko izpraznitvijo 

in samodejni izklop.
• Vgradni polnilnik za polnjenje na 

vsaki omrežni vtičnici.
• Kratki polnilni časi in opcijski 

sistem za upravljanje baterije 
omogočajo večizmensko 
uporabo.

Optimalna oprema.
• Robusten okvir z namizno ploščo 

za zaslon ali brezžični terminal.
• Odprto odlagalno mesto z veliko 

prostora za tiskalnik, dokumente 
ali druge delovne pripomočke.

• Izvlečna polica za tipkovnico in 
miško je na optimalni višini za 
upravljanje (skladno z DIN 4549).

• Višinsko nastavljive odlagalne ali 
delovne površine.

Bogat nabor dodatkov.
• Terminali za vozilo tipa 

Jungheinrich WMT.
• Ročni terminali Jungheinrich.
• Tiskalniki nalepk in potrdil 

Jungheinrich.
• Bralniki črtnih kod Jungheinrich.
• Integracija WLAN Jungheinrich.

Premišljena zasnova.
• Robustna izvedba za varno 

delovanje tudi pri velikih 
obremenitvah.

• Štiri velika kolesa zagotavljajo 
odlično stabilnost.

• Baterijski prostor s snemljivim 
pokrovom za preprosto zamenjavo 
baterije.

Zelo preprosta uporaba
• Kompaktne mere poskrbijo za 

okretnost.
• Širina samo 550 milimetrov, kar je 

manj od širine euro palete.
• Ergonomski ročaj za preprosto 

manevriranje.



Pravi model za vaše potrebe:

Ime Celotna višina

Brezžični terminali. 254 mm

Bralnik črtnih kod

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.
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