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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 / 
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Instalacji na świecie 

Mechaników 

 

RFIDBOX 

 

 

  

mailto:info@temrex.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Do 200 zabezpieczonych 

narzędzi 

Minimalizacja 
strat 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Zarządzanie ładowaniem (USB, 

gniazdo 230V 16A) 

R F I D B O X 
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IDENTYFIKACJI – ERGONOMICZNE 

ROZWIĄZANIE DO BEZPROBLEMOWEJ KOMUNIKACJI 

Wysokiej jakości szafa narzędziowa – optymalizuj procesy operacyjne, usprawniaj 

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

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Technologia RFID pasmo zakresu UHF 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 

 



 

RFID to technologia, w której informacje przechowywane są w chipie taga 

RFID. Technologia RFID pasmo zakresu UHF może być stosowana w realnym 
środowisku przemysłowym. Szafa RFID charakteryzuje się wysoką 
odpornością na narażenia środowiskowe. Czytnik RFID identyfikuje 
przedmiot, nawet jeśli jest on ukryty pośród wielu innych artykułów. 
Specjalne interfejsy umożliwiają komunikację układu RFID z systemami 
informatycznymi. 
 
Zastosowanie znaczników RFID pozwala na skrupulatną kontrolę i ewidencję 
wyposażenia magazynu, warsztatu lub zakładu – niezależnie od jego 
wielkości. 
 
Systemy RFID zwiększają przejrzystość całego łańcucha produkcji i dostaw. 

Dzięki zastosowaniu technologii RFID możliwe jest utrzymywanie stałego 
podglądu przepływu materiału, wydajne i precyzyjne planowanie całego 
procesu. 

 

Szafa RFIDBox to niezbędne narzędzi w każdej 

firmie dążącej do poprawy utrzymania sprzętu 
w stanie eksploatacyjnym, jego 
identyfikowalności  oraz zarządzania nim. 
Dzięki automatowi RFIDBox podatne na błędy 
ręczne gromadzenie danych odchodzi w 
przeszłość. Oznacza to ograniczenie liczby 
błędów administracyjnych, większą 
transparentność oraz znaczące przyspieszenie 

pracy. Sięgając po technologię RFID firmy 
zyskują synchronizację procesów 
magazynowania, automatyzację czynności 
związanych z identyfikacją np. narzędzi, 
monitoring ich położenia oraz łatwe 

zarządzanie przepływem informacji. Znacznie 
szybsza jest weryfikacja składowanego 
asortymentu w dystrybutorze. 

 

 
 

Dzięki unikalnej konstrukcji automatów RFID 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. 

 

 

  

 



 

RFIDBox to zautomatyzowany system wydawania dużej ilości 
zróżnicowanego asortymentu, w szczególności narzędzi. 
 
Błyskawiczna lokalizacja potrzebnych do pracy narzędzi, 
rozliczanie pracowników z pobranego wyposażenia oraz 
zużywanych materiałów, kontrola przeglądów technicznych          
i gwarancji. System RFID powoduje przyspieszenie operacji 
magazynowych oraz wpływa na zmniejszenie kolejek przed 
wypożyczalnią narzędzi, co prowadzi do znacznej oszczędności 
czasu. 
 
Rozwiązanie RFIDBox zwiększa precyzję określania zasobów do 
95%, prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru zapasów 
może zostać zmniejszone o 80% dzięki etykietom RFID na 
poziomie znakowania produktów. 
 
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: 
PEUGEOT MULTHOUSE – DASSAULT – AIRBUS FRANCE – WHIRLPOOL WROCŁAW – 
TOYOTA – ARCELORMITTAL WARSZAWA – TURBOMECA – MAN DIESEL – TIMKEN – 
EUROCOPTER – RATP – SANDEN – SKF – RKS – MECACHROME – FMC – PRATT&WHITNEY 
– MICROTURBO – BLACKMER – IDMM – ADP – AREVA – PHILIPS POLSKA… 

Sektor aeronautyczny: Identyfikowalność i wzorcowanie 
oprzyrządowania na terenie zakładu. 

Cel: Poprawa utrzymania sprzętu w stanie eksploatacyjnym. 

Sektor energetyczny: Identyfikowalność i zabezpieczenie dotykowych 
tabletów w zakładzie produkcji energii. 

Cel: Ograniczenie strat sprzętu. 

Sektor naftowy: Zarządzanie parkiem oprzyrządowania w czasie 

rzeczywistym. 

Cel: Ograniczenie liczby zdarzeń wypadkowych. 

 

 
         


