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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 

 

JUMPER 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Skrócenie czasu kompletacji 

Oszczędność 
powierzchni 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

J U M P E R  
ZOPTYMALIZOWANA KOMPLETACJA, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ, 

REDUKCJA KOSZTÓW 

Wysokiej jakości rozwiązanie technologiczne współczesnej logistyki – usprawniaj procesy 

operacyjne, optymalizuj przestrzeń i czas, zwiększ wydajność, automatyzuj pobieranie 
materiałów. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 



 

 

Regał windowy JUMPER to optymalne     
rozwiązanie do automatyzacji składowania 
artykułów o  większej wadze i różnych       
gabarytach, artykułów o niejednorodnej objętości.      
Jest idealnym rozwiązaniem do magazynowania 
produktów przemysłowych, komponentów, części 
zamiennych i narzędzi ze wszystkich branż. Do 
najważniejszych zalet wieży JUMPER należy 
możliwość składowania dużo większej ilości towaru 
niż na standardowych regałach, przy jednoczesnej 

oszczędności powierzchni (mniejsza powierzchnia = 
większa pojemność magazynu). 
 
W myśl zasady „towar do człowieka” regał windowy 
JUMPER redukuje potrzebę poruszania się po 
magazynie do minimum, skraca czas wyszukiwania 
artykułów oraz redukuje liczbę błędów podczas 
kompletacji. 

 

Zastosowanie w regale JUMPER 500 dwóch silników dla ruchu pionowego i dwóch silników dla ruchu poziomego pozwala  na uzyskanie 

krótkiego czasu cyklu tj. szybkiego dostępu do szuflady, nawet przy jej maksymalnym obciążeniu. 

 

 
 

  

 



 

Regał windowy JUMPER to niezbędne narzędzie w każdej firmie, dążącej do 
poprawy wydajności, szybkości oraz niezawodności. 
 
JUMPER składa się z pionowej struktury o wytrzymałości 60 ton, w której       
z przodu i z tyłu znajdują się szuflady. Pomiędzy dwoma kolumnami szuflad 
przemieszcza się platforma, która pobiera wybraną przez użytkownika 
szufladę, a następnie dostarcza ją do okna dostępu. Urządzenie może być 
sterowane bezpośrednio przez ekran dotykowy lub za pomocą komputera 
(programu do zarządzania gospodarką magazynową). 
 
Wieża JUMPER wyposażona jest w listwę zębatą, która umożliwia 
przesuwanie platformy roboczej. Eliminuje to ryzyko wydłużania lub 
zerwania elementów przenoszenia napędu, skrócenie czasu cyklu, a także 
stabilność nawet w przypadku zatrzymania przy dużej prędkości (w razie 
zatrzymania awaryjnego) oraz brak potrzeby serwisowania i regulacji. 
 
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: 
THONI ALUTEC – WHIRLPOOL – CLINICO MEDICAL – FMR LISICKI – PROTECH – INVESTA – 
WSK RZESZÓW – PEUGEOT - ARCELORMITTAL – …   

 

        
 

 

 


