
FORKLİFTLER İÇİN
Yeni nesil 
mobil iş istasyonları



Doğru mobil bilişim çözümü kullanıldığında, 

FORKLİFT OPERASYONLARIYLA 
ÇOK DAHA FAZLASI YAPILABİLİYOR
Forkliftlere monte edilen mobil bilgisayarlar 
sayesinde operatörler artık günlük taşıma işlerini 
dinamik sistemlere bağlıyken yapabiliyor.

Bu da operatörlerin işlerini ve malzeme taşıma 
süreçlerini daha iyi yapabilmeleri ve hataları en aza 
indirebilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin, 
parmaklarının ucunda olmasını sağlıyor.

Depolama ve malzeme yükleme uygulamaları için 
doğru mobil bilişim cihazını seçmek, başarılı olmak 
için kritik öneme sahip.

Forkliftin içinde mobil bir bilgisayar kullanmak 
için gereken ergonomiyi ve her kullanıcının farklı 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir cihaz 
seçmek de çok önemli.

Bu cihazın bir araçtan başka bir araca taşınabilmesi 
ve kullanılabileceği tüm zorlu koşullara karşı 
durabilecek kadar dayanıklı olması da çok önemli.

En uyumlu cihazı 
seçerken göz önünde 
bulundurulması 
gereken 3 önemli 
nokta:

Nasıl 
kullanılacak?

Halihazırda 
kullanılan 
altyapıya nasıl 
entegre olacak?

İlerleyen günlerde büyüyecek 
kurumsal ihtiyaçlara paralel 
olarak nasıl gelişecek?
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Montaj  ÇözümüCihaz Montajlama 
Seçeneği

Aksesuarlar /  
Yazılım

Panasonic’in sağlamlaştırılmış 
TOUGHBOOK mobil bilişim çözümleri

MÜKEMMEL BİR
UYUM SUNUYOR
Nasıl mı?

Size en uygun TOUGHBOOK forklift çözümü!

• Sektörde sıkça karşılaşılan zorlayıcı koşullara 
 dayanacak kadar çevik
• İş akışlarını iyileştirmek ve kullanıcının doğruluğunu artırmak
 için en yeni teknolojiler ve işletim sistemleri bulunuyor
• İyileştirilmiş bağlantı imkanı
• Forkliftlere ergonomik olarak monte edilebiliyor ve 
 kolayca başka bir araca aktarılabiliyor.
• Barkod okuyucu ve RFID okuyucu gibi birçok 
 aksesuarla tamamlanabiliyor
• Destek ve profesyonel hizmetlerle TCO’nun en 
 düşük seviyede, ROI’nın da en yüksek 
 seviyede olmasını sağlıyor

Basit formülümüzü kullanarak forklift 
operasyonlarınız için en uygun çözümü 

yapılandırabilirsiniz: 
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TOUGHBOOK CİHAZLARI
Depo ve yük taşıma ortamları için çözüm seçerken işletim sistemlerinin, ekran 
boyutunun ve güçlü hücresel ve Wi-Fi bağlantısının çok önemli olduğunu biliyoruz. 
Bu yüzden uygun ve tamamen dayanıklı TOUGHBOOK cihazlarımızı aşağıda sıraladık.

12’’ Ekran
TOUGHBOOK 33 dayanıklı tablet
IP 65 seviyesinde dayanıklı TOUGHBOOK 33,  ihtiyaca göre 
yapılandırılabilir ve çalışırken değiştirilebilen çift bataryaya 
sahip tamamen dayanıklı tablet olarak mobil kurumsal bilişim 
alanına benzeri olmayan bir esneklik ve performans sunuyor.

7" Ekran
TOUGHBOOK M1 dayanıklı tablet
Kompakt, hafif ve tamamen dayanıklı saha tableti, Windows 10 Pro 
ile Android 6.0 seçeneğinin yanı sıra dış mekanlardaki çalışmalar için 
geniş fonksiyon ve üstün dayanıklılık sunuyor. TOUGHBOOK M1’de 
aynı zamanda Intel RealSense teknolojisinden güç alan opsiyonel 3D 
kamera bulunuyor.

10.1’’ Ekran
TOUGHBOOK 20 dayanıklı ikisi 
bir arada notebook
TOUGHBOOK 20, tamamen dayanıklı ayrılabilir ilk notebook olarak 
mobil kurumsal bilişim alanında eşi olmayan çok yönlülüğünü yeni 
bir seviyeye taşıyor. Mobil çalışanlar için en iyi imkanları sunan bu 
cihaz, kurumların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için altı farklı modda 
kullanılabiliyor.

10’’ Ekran
TOUGHBOOK G1 dayanıklı tablet
Windows 10 Pro’lu tamamen dayanıklı 10.1’’ tablet, en gelişmiş 
mobil bilişim için kurumsal genişleme girişlerini ve üstün 
dayanıklılığı hafif bir tasarımda sunuyor.

04 Yapılandırmalar hakkında eksiksiz bilgi için www.toughbook.eu bağlantısını ziyaret edebilir veya yerel Panasonic temsilcinizle görüşebilirsiniz.



7" Ekran
TOUGHBOOK M1 dayanıklı tablet
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Sertifikası Bekleniyor

TOUGHBOOK G1 Slim
Parça numarası: CF-CDSG1SD01-04

GİRİŞLER:
• Güç

• Seri

• VGA

• HDMI

• USB 3.0 x 2

• LAN

• Düz geçişli 
çift anten 
(opsiyonel)

BOYUTLAR:  
291 x 243 x 97 mm*

AĞIRLIK: 1.2 kg

Desteklenmeyen yapılandırmalar:  
Orta ve büyük köşe korumalarına 
sahip FZ-G1

*Kilitleme mekanizması dahil.

MONTAJ ÇÖZÜMLERİ
Ergonomik olarak tasarlanan ve dikkatlice test edilen tamamen dayanıklı 
montaj çözümleri, dayanıklı TOUGHBOOK cihazlarını eksiksiz bir şekilde 
tamamlıyor. Sadece Panasonic tarafından onaylanan montaj parçaları 
TOUGHBOOK forklift çözümlerinin bir parçası olarak kullanılabiliyor.

TOUGHBOOK G1 Standard
Parça numarası: PCPE-GJG1V01-06

GİRİŞLER:
• Güç

• Seri

• VGA

• HDMI

• USB 3.0 x 2

• LAN

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
285 x 251 x 97 mm

AĞIRLIK: 1.13 kg

Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.

TOUGHBOOK 33
Parça numarası: PCPE-HAV3305-10

GİRİŞLER:
• 16V DC-in

• LAN x 2

• VGA

• HDMI

• Seri

• USB 3.0 x2

• USB 2.0 x 4

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
314.4 x 291.5 x 88.9 mm 

AĞIRLIK: 1.25 kg 

Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.

TOUGHBOOK M1 Standard
Parça numarası: PCPE-GJM1V01/02

GİRİŞLER:
• Güç

• LAN

• VGA

• HDMI 

• Seri

• USB 3.0 x 2

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
206 x 245 x 91 mm

AĞIRLIK: 1.125 kg

Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.

TOUGHBOOK G1 Havis Dock
Parça numarası: PCPE-HAVG101/02

GİRİŞLER: 
• Güç

• LAN

• VGA

• HDMI 

• Seri

• USB 3.0 x 2

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
255 x 289 x 111 mm 

AĞIRLIK: 1 kg

Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.

TOUGHBOOK 20
Parça numarası: PCPE-GJ20V07-09

GİRİŞLER:
• Güç

• LAN

• VGA

• HDMI

• Seri

• USB 3.0 x 2

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
290 x 277 x 76 mm

AĞIRLIK: 2.8 kg
Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.
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TOUGHBOOK M1 Havis Dock
Parça numarası: PCPE-HAVM101-04

GİRİŞLER:
• Güç

• Seri

• VGA

• HDMI

• USB 3.0 x 2

• LAN

BOYUTLAR:  
218 x 201 x 76 mm

AĞIRLIK: 0.71 kg

Tüm yapılandırmalar 
desteklenmektedir.

TOUGHBOOK M1 Value
Parça numarası: PCPE-GJM1V03-05

GİRİŞLER:
• Güç

• LAN

• USB 3.0 x 2

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:   
206 x 245 x 91 mm

AĞIRLIK: 1.125 kg

Desteklenmeyen yapılandırmalar:  
Barkod okuyucu, seri port, akıllı kart 
okuyucu, NFC, UHC/RFID, çalışırken 
değiştirilebilen batarya, el kayışı, kalem.

TOUGHBOOK M1 Lite
Parça numarası: PCPE-OCM1CD1/3/4

GİRİŞLER:
• Güç

• LAN

• USB 3.0 x 2

• Düz geçişli çift 
anten (opsiyonel)

BOYUTLAR:  
184 x 223 x 159 mm 

AĞIRLIK: 0.59 kg

Desteklenmeyen yapılandırmalar:  
Barkod okuyucu, seri port, akıllı kart 
okuyucu, NFC, UHC/RFID, çalışırken 
değiştirilebilen batarya, el kayışı, kalem.
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MONTAJ SEÇENEKLERİ
Tüm montaj araçları, aşağıda logosu yer alan sertifikalara sahiptir:

TABLETLER İÇİN KULE MONTAJ KİTİ (VESA)

KULE MONTAJ KİTLERİ

ÜST KORUYUCU MONTAJ KİTLERİ

DİĞER DESTEKLER

CLAMSHELL CİHAZLAR İÇİN KULE MONTAJ KİTİ (VESA)

FORKLİFT GENİŞLETİLMİŞ ÜST KORUYUCU MONTAJI

4’’ uzunluğunda, 1.5’’ yuvarlak eklem noktasına ve kıskaça sahip kule.
1.5’’ çapında çift girişli kol (uzunluğa göre değişir).
1.5’’ topa sahip VESA montaj levhası.

4’’ uzunluğunda, 2.25’’ yuvarlak eklem noktasına ve kıskaça sahip kule.
2.25’’ çapında çift girişli kol (uzunluğa göre değişir. 
2.25’’ topa sahip VESA montaj levhası.

Doğrudan üst koruyucunun üstüne takılır.
Kol, üst koruyucunun üstünden 8.0’’ yüksekliğe kadar inebilir.
Eğilme kapasitesi: 90 dereceye kadar ileri veya 26 dereceye kadar geri.
Dönüş: Hareket Eklentisi -360 derece.
Clevis’e sahip üst koruyucu montajında AMPS, NEC, 75mm delikleri bulunuyor.
VESA, Gamber-Johnson 2’’ x 4.09’’.

KLAVYE DESTEĞİ
Destek, VESA aksesuarlarıyla cihaz montaj parçasının arkasına takılır.
Klavye (ayrı satılır), desteğin rafına manyetik olarak yerleştirilir veya VESA aksesuarları 
üzerinden arkasına takılır.

Parça numarası: 

PCPE-RAMFRK01 125 mm kol 
PCPE-RAMFRK02 185 mm kol 
PCPE-RAMFRK03 270 mm kol

Parça numarası:

PCPE-RAMFRK08 185 mm kol 
PCPE-RAMFRK09 270 mm kol

Parça numarası: 
PCPE-GJFLM02

Parça numarası: 
CDS-KBBT4879
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SİZİN ÇÖZÜMÜNÜZ, SİZİN YÖNTEMİNİZ
Panasonic, forklift kurulumlarıyla ilgili cihaz için sağlık ve güvenlik göz 
önünde bulundurulduğunda en uygun konum gibi tavsiyelerde bulunan 

danışmanlık hizmeti de sunuyor. Değerlendirme için gerekirse bir 
demo kurulumu da yapılıyor.

TABLETLER İÇİN ÇİFT VAKUMLU 
MONTAJ KİTİ (VESA)

ÖN CAM MONTAJ KİTLERİ

EL TERMİNALLERİ İÇİN TEK VAKUMLU 
MONTAJ KİTİ (AMPS)

AMPS deliklerine sahip çift vakumlu kilit bulunuyor.
1.5’’ topa sahip AMPS Yuvarlak Temel Dönüştürücü levhası.
1.5’’ çapında, standart uzunlukta (3’’) çift soketli kol.
1.5’’ topa, 75 x 75 ve 100 x 100 mm deliklere sahip VESA 
levhası.

3.3’’ çapında vakumlu kilit bulunuyor.
1’’ çapında, standart uzunlukta (3’’) 
çift soketli kol.
1’’ topa sahip AMPS Yuvarlak 
Temel Dönüştürücü levhası.

Parça numarası: 
PCPE-RAMWM01
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Staylinked
StayLinked’in SmartTE yazılımı, alttaki kurumsal uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapmadan 
geleneksel “yeşil ekran” uygulama ekranlarını kullanımı kolay grafiksel ekranlara dönüştürerek, 
Terminal Emulation ile dokunmatik ekrana sahip cihazlardan uygun maliyetle avantaj elde 
etmelerini sağlıyor.

https://www.staylinked.com/

SOTI MobiControl
Kurumsal Mobilite Yönetim (EMM) çözümü olan MobiControl, uygulama yönetimi, içerik yönetimi, 
konum hizmetleri ve uzaktan yardım gibi gelişmiş EMM özelliklerine sahip.

https://soti.net/partners/panasonic/

NetMotion Mobility
Bir VPN’den çok daha fazlası olan “Mobility” Mobil Performans Yönetim yazılımı, ağ koşullarını 
değiştirerek uygulamalara erişimi dinamik olarak devam ettiriyor ve mobil çalışanların iş için 
gittikleri her yerde verimli olmalarını sağlıyor.

https://www.netmotionsoftware.com/panasonic

Absolute Veri ve Cihaz Güvenliği
TOUGHBOOK cihazlarını merkezden koruyan bu patentli teknoloji, benzersiz bir uç nokta güvenliği 
ve veri risk yönetimi sunuyor.

https://www.absolute.com/partners/device-manufacturers/panasonic/

AKSESUARLAR
TOUGHBOOK cihazlarımızın tamamı, onaylanmış aksesuarlardan oluşan eksiksiz 
bir ekosisteme sahip. Aşağıda forklift çözümünüze son dokunuşları yapmak 
için özellikle seçtiğimiz ürünler yer alıyor. Belirli bir cihaz için uygun tüm 
aksesuarların eksiksiz bir listesine ulaşmak için www.toughbook.eu sayfasını 
ziyaret edebilir veya yerel TOUGHBOOK temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

YAZILIM
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Geniş donanım aksesuar yelpazesi, forkliftin verimliliğini en üst seviyeye çıkartıyor. Dayanıklı 
ve mobil aksesuarlardan özel üretim olanlara kadar hepsi, bir iş gününü iyileştirecek şekilde 
tasarlandı.

GİRİŞ CİHAZLARI
Dayanıklı ve yüksek kaliteli, küçük ve 
hafif forklift güç adaptörleri birçok 
sıcaklıkta çalışabiliyor ve farklı güç 
kaynaklarıyla da uyumlu.

GİRİŞ CİHAZLARI
Çok yönlü kullanıma sahip giriş 
cihazlarımız dayanıklı olduğu kadar 
kullanması da kolay. Ortam ne kadar 
zorlayıcı olursa olsun, USB veya 
Bluetooth ile bağlanabiliyor ve 60 
saate varan kullanım süresi sunuyor.

ANTENLER
Birçok girişe ve çıkışa sahip dayanıklı, 
gizli ve erişilebilir antenlerimiz, 
bağlantının kopmamasını sağlıyor. 
Montaj parçasına doğrudan 
bağlanabilen anten, en zorlayıcı 
koşullarda bile mükemmel 
performans sunuyor.

DİĞER AKSESUARLAR
Aracınız için geliştirilen ve 
hayatınızı kolaylaştıracak şekilde 
tasarlanan geniş yelpazedeki 
aksesuarlarımızdan faydalanın.

Yapılandırmalar hakkında eksiksiz bilgi için www.toughbook.eu bağlantısını ziyaret edebilir veya yerel Panasonic temsilcinizle görüşebilirsiniz.

DONANIM

Parça numarası:
PCPE-LNDFH11  
Forklift Güç Adaptörü (100 W) 70-110 VDC giriş

PCPE-LNDFH32  
Forklift Güç Adaptörü (100 W) 12-32 VDC giriş

PCPE-LNDFH60  
Forklift Güç Adaptörü (100 W) 20-60 VDC giriş

Parça numarası:
PCPE-MMRK01E/F/G 
Dayanıklı USB araç içi klavye (İngilizce / Fransızca / Almanca dizilim)

PCPE-ACDSUK1/FR1 
Mini dayanıklı Bluetooth klavye (İngilizce / Fransızca dizilim)

PCPE-ACCABK1/3/4 
Mini antibakteriyel USB klavye (İngilizce / Fransızca / Almanca dizilim)

Barkod okuyucular 
Harici 1D ve 2D barkod okuyucular bulunuyor.

Giriş engelleyiciler 
Cihazlardaki USB girişlerine erişimi kısıtlar.

El bağlama askıları 
Tüm cihazlarımızda bazı araç montaj parçalarıyla uyumlu 
el kayışları seçeneği bulunuyor.

Dayanıklı Yazıcılar 
Birçok dayanıklı yazıcı, proje bazında kullanılabiliyor.

Parça numarası:
PCPE-GPSBANT 
GPS/4G/WIFI balık sırtı anten

PCPE-PAN4318 
Düşük frekanslı anten (2.4 Ghz)

İsteğe göre diğer antenler de mevcut
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DEPO OPERASYONLARINIZI 
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TOUGHBOOK 
FORKLİFT ÇÖZÜMLERİYLE 
DÖNÜŞTÜRÜN
Daha fazla bilgi için yerel TOUGHBOOK temsilcinizle 
iletişime geçebilir veya www.toughbook.eu sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.


