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W firmie Temrex jesteśmy przekonani, że 
praktyka czyni mistrza – to nie jest dla nas pusty 

frazes, ale motywacja do poszerzania wiedzy              
i doskonalenia umiejętności. Kierujemy się jasną, 

długoterminową strategią. To fundament, który 
ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, 
pozwala koncentrować się na naszych 

strategicznych priorytetach i osiągać                             
w przyszłości założone cele.  Od ponad 20 lat 
dostarczamy innowacyjne rozwiązania, 

pobudzamy Klientów do świeżego spojrzenia             
i efektywnego korzystania z automatyki 

magazynowej tworząc dobrobyt dzięki wydajności 
procesów magazynowych. 

(+)48 22 755 47 69 
info@temrex.pl 
www.temrex.pl 
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Współpracowników 

Zakłady produkcyjne 

Lata doświadczenia Hotlines ds. 

mechanicznych / 

informatycznych 

Instalacji na świecie 

Mechaników 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Do 468 zabezpieczonych 

artykułów 

Zużycie -50% 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

B I P O I N T 
ZABEZPIECZONE I KONTROLOWANE POBIERANIE – ROZWIĄZANIE DLA 

KAŻDEJ BRANŻY 

Wysokiej jakości dystrybutor artykułów – podążaj za najnowszymi trendami, usprawniaj 

procesy operacyjne, automatyzuj wydawanie materiałów, części lub narzędzi, redukuj 
koszty! Vending magazynem przyszłości, w którym nie ma miejsca na pomyłki. 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dystrybutor bębnowy BiPoint to 
profesjonalne urządzenie do wydawania 
artykułów BHP, narzędzi, leków lub innych 
produktów wymagających nadzoru. 
Dystrybutor wyposażony jest w komputer 
z zainstalowanym oprogramowaniem 
zarządzającym, ekran dotykowy, UPS. 

Zasada działania oparta jest na obrocie 
metalowego bębna wyposażonego                 
w elektronicznie nadzorowane lokalizacje. 

 

BiPoint może występować jako moduł 
główny (z komputerem i ekranem) lub 

moduł dodatkowy. Moduł główny może 
zostać rozbudowany o kolejne moduły 
bębnowe, szufladowe i szafkowe, nawet do 

10 jednostek. 

 

Dzięki unikalnej konstrukcji automatów vendingowych oraz ich zaskakującej pojemności maszyny można ustawić w ciągach komunikacyjnych 

oraz przy stanowiskach pracy obciążonych dużym zużyciem zasobów, co prowadzi do zwiększenia efektywności linii produkcyjnej. Jednocześnie 

kompaktowe wymiary, jak na tak pojemne jednostki magazynowe pozwalają ustalić dowolnie punkty dystrybucji w miejscach najbardziej 

odpowiednich bez potrzeby reorganizacji stanowisk roboczych. 

 

  

  

 



 

BiPoint to zautomatyzowany system dystrybucji i wydawania dużej ilości 
zróżnicowanego asortymentu np. rękawic, okularów, masek, narzędzi 
skrawających, narzędzi ręcznych, a nawet leków. 
 
Dystrybutor BiPoint to niezbędne narzędzie w każdej firmie, dążącej do 
poprawy dystrybucji materiałów eksploatacyjnych oraz środków ochrony 
osobistej (ŚOI), przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka ich niedoboru jak 
i sytuacji kiedy, podczas potencjalnego wypadku, operator nie posiada ŚOI 
lub wyposażony jest w niewłaściwie dobrane ŚOI. Automat wydający ma 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie generowane są koszty, a artykuły 
eksploatacyjne powinny znajdować się pod kontrolą. 
 
Dzięki opcji zdalnego dostępu, administrator systemu ma możliwość 
przeglądania w czasie rzeczywistym stanu artykułów w dystrybutorze, jak 
i wszystkich wykonywanych operacji pobrań, zwrotów, uzupełnień. 
Oprogramowanie dystrybutora posiada funkcje generowania raportów          
i zamówień wysyłanych automatycznie pod wskazany adres mailowy. 
 
Urządzenie spełnia wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa oraz posiada 
certyfikat CE. 

Od ponad 20 lat naszą pasją są systemy automatycznego składowania. Na początku były to dystrybutory BHP, następnie szafy narzędziowe oraz 

dystrybutory szafkowe. Zadowoleni Klienci utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy jest użyteczne nie tylko dla nas, ale i dla innych. Klienci 

cenią nas głównie za profesjonalne podejście do każdej zawieranej transakcji, posiadaną wiedzę, która przekłada się na udzielaną pomoc techniczną, 

praktyczne doświadczenie zdobyte podczas instalacji, a także elastyczność przy tworzeniu indywidualnych projektów.  

Nasze kompetencje potwierdzają projekty zrealizowane dla takich Klientów jak: 
TOYOTA – MERCEDES – WHIRLPOOL – VOLKSWAGEN – SITECH – ARCELORMITTAL – 
ADIENT – TIMKEN – IKEA – PRATT&WHITNEY – WSK RZESZÓW – …   

ŚOO: Zarządzanie dystrybucją całego ŚOO w zakładzie produkcyjnym. 
Cel: Obniżenie ilości zdarzeń związanych z wyczerpaniem zapasów               

i zdarzeń wypadkowych. 

Narzędzia: Usprawnienie dystrybucji narzędzi tnących w działach 
montażu. 

Cel: Obniżenie zapotrzebowania na narzędzia, wzrost wydajności, 

redukcja strat materialnych. 

Urządzenia elektroniczne: Zabezpieczenie zapasów smartfonów               

w magazynie. 

Cel: Kontrola zapasów i utrzymywanie ich na optymalnym poziomie. 

 

  
  

   
   


