
Промислові IT-рішення та рішення для 
сканування
Сканери штрих-кодів



Збір даних
зроблено легко.
Ефективна логістика за допомогою відповідного сканера штрих-коду.

Завдяки нашим надійним стандартним сканерам штрих-кодів від обраних лідерів ринку ми підтримуємо вас у 
сучасних складських операціях у надійному режимі та реальному часі ідентифікації товарів, мінімізації помилок та 
оптимізації ваших процесів у довгостроковій перспективі.

За допомогою ручних сканерів штрих-коду ви можете записувати та контролювати товари та місце для 
зберігання в режимі реального часу під час кожного зберігання або пошуку за допомогою відповідного штрих- 
коду. Бездротові, дротові або повністю автоматичні сканери можна індивідуально налаштувати та підключити до 
вашого мобільного ІТ-рішення.

Підтримка різноманітних систем ідентифікації та діапазонів понад  10 м дозволяють реалізувати індивідуальні 
рішення на основі перевірених стандартних компонентів.

Всі переваги одним поглядом

• Надійна ідентифікація товарів у режимі реального часу.

• Ручні та автоматичні сканери з межею дії до 10 м.

• Проводний, бездротовий або повністю автоматичний.

• Можливість представлення різних систем ідентифікації.
• Можливість індивідуального конфігурування.



Сканери штрих-кодів Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Ефективність Індивідуальний 
підхід

Безпека

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
інструментами.

Інструмент - настільки 
індивідуальний, як і Ваш 
бізнес.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Ідентифікація товарів у режимі 
реального часу, виключення 
плутанини та уникнення 
неправильних поставок – 
правильна система сканерів 
штрих-коду надає широкий 
спектр переваг, від менших 
інвентаризаційних витрат до 
правильної кількості запасів.

Скористайтеся індивідуальними 
рішеннями щодо сканерів для 
підвищення ефективності: 
Налаштуйте ваші сканери штрих- 
кодів індивідуально відповідно до 
ваших вимог і значно знизьте 
рівень помилок на складі.

Ви цінуєте безпеку та надійність на 
складі? Сканери штрих-кодів 
Jungheinrich автоматично 
контролюють усі процеси 
комплектування на вашому складі 
та забезпечують надходження 
кожного товару в правильне місце 
зберігання.

Вибір на основі потреб
• Ручні сканери штрих-кодів для 

зчитування штрих-кодів.
• Також доступні з 

портативними терміналами.
• Автоматичні сканери штрих- 

кодів для каретки вил вашого 
навантажувача.

• Сканер долоні або відбитків 
пальців для вільних рук при 
комплектуванні замовлень.

• Блоки зчитування на основі 
лазера, камери або RFID.

Топ-конфігурація
• На вибір: дротовий, або 

бездротовий.
• Діапазон зчитування більше 

10 м.
• Можливість індивідуального 

конфігурування.
• Різні системи ідентифікації.
• Додатково з автоматичним 

підтвердженням штрих-коду.

Можливість індивідуального 
конфігурування
• Індивідуальні рішення для 

клієнтів на основі перевірених 
стандартних компонентів.

• Можливі різні сканери, типи і 
розміри штрих-кодів.

• Матеріал етикеток підходить 
для будь-яких потреб.

• Можливість налаштування 
великої кількості різних 
відстаней для сканування.

Індивідуальне сервісне 
обслуговування та підтримка 
відповідно до вимог клієнта
• Індивідуальний аналіз потреб.
• Три в одному: консультування, 

реалізація та підтримка.
• Персональний супровід.

Безпечні процеси
• Уникнення помилок завдяки 

автоматичному контролю.
• Найвища безпека процесів 

завдяки індивідуально 
підібраним конфігураціям.

• Оптимізація безпеки праці 
завдяки зниженню частоти 
помилок.



ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 


	Промислові IT-рішення та рішення для сканування
	Сканери штрих-кодів

	Збір даних
	зроблено легко.
	Ефективна логістика за допомогою відповідного сканера штрих-коду.
	Всі переваги одним поглядом



	Сканери штрих-кодів Jungheinrich
	для максимальної вигоди клієнта.


