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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 

 

LOCKERBOX 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Do 60 niezależnych, 

automatycznych szafek 

Zużycie -50% 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

L O C K E R B O X 
UPORZĄDKOWANE SKŁADOWANIE, NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA – 

EFEKTYWNA PRACA URZĄDZEŃ 

Wysokiej jakości dystrybutor artykułów – podążaj za najnowszymi trendami, usprawniaj 

procesy operacyjne, optymalizuj zarządzanie sprzętem, narzędziami, utrzymuj mienie             
w stanie eksploatacyjnym, redukuj koszty. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 



 

 

 

LockerBox to zautomatyzowany      system 
dystrybucji i wydawania dużej ilości 
zróżnicowanego asortymentu np. narzędzi 
skrawających, narzędzi ręcznych, tabletów 
czy okularów HaloLens. Dystrybutor 
LockerBox to niezbędne narzędzie w każdej 

firmie, dążącej do poprawy dystrybucji 
materiałów eksploatacyjnych oraz 
wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
zabezpieczenie i zarządzanie kalibracją 
sprzętu. 

 

LockerBox 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. 

 

Dystrybutor szafkowy można postawić nie tylko w typowych miejscach, gdzie niezbędne są materiały, komponenty, narzędzia jak działy 

produkcyjne, ale również wszędzie tam, gdzie pracownicy potrzebują łatwego, nieograniczonego w czasie, a zarazem rejestrowanego dostępu 

do sprzętu i narzędzi pracy. 

 

  

  

 



 

Samoobsługowy automat LockerBox pozwala na automatyczne 
wydawanie do 60 różnych artykułów. Nieskomplikowana 
budowa pozwala na umieszczenie produktów o dużych 
gabarytach. Dystrybutor może posiadać specjalnie 
przygotowaną wewnętrzną instalację 230V umożliwiającą np. 
ładowanie tabletów czy urządzeń elektrycznych. 
 
Narzędzia stanowią nieodłączny element pracy każdego 
stanowiska produkcyjnego i warsztatowego. Dostęp do nich 
powinien być łatwy, bez konieczności poszukiwania przy 
każdym kolejnym zadaniu. Dystrybutor LockerBox to niezbędne 
narzędzie w każdej firmie, dążącej do poprawy dystrybucji 
materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi, które powinny być 
cały czas w stanie gotowości, przy jednoczesnym ograniczeniu 
ryzyka ich niedoboru. Automat wydający ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie generowane są koszty, a artykuły 
eksploatacyjne powinny znajdować się pod kontrolą. 
 
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 – MISISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ – WIBOTECHNIK – AMAZON – … 

Składowanie tabletów: Zabezpieczenie i utrzymanie 300 dotykowych 

tabletów w stanie eksploatacyjnym. 
Cel: Zapewnienie bezpiecznego użytkowania, wzrost wydajności 

pracowników. 

Oprzyrządowanie: Zabezpieczenie i zarządzanie kalibracją sprzętu we 

wszystkich działach. 

Cel: Utrzymanie sprzętu w stanie eksploatacyjnym. 

HaloLens: Zabezpieczenie okularów HaloLens i ich automatyczna 

aktualizacja. 

Cel: Zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym. 

 

  
 

      
 


