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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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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Skrócenie czasu kompletacji 

Zwiększenie 

wydajności 

Pełna dostępność 

24/7 

Wykorzystanie 

kubatury magazynu 

 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

S I L O  
MAGAZYNOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE – ZRÓWNOWAŻONE 

DZIAŁANIE I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

Wysokiej jakości rozwiązanie technologiczne współczesnej logistyki magazynowej – 

usprawniaj procesy operacyjne, optymalizuj przestrzeń i czas, zwiększ wydajność, 
automatyzuj pobieranie materiałów, eliminuj błędy, redukuj koszty. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień (stała 

kontrola i aktualizacja stanów magazynowych) 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 

 



 

 

Układnica regałowa SILO to optymalne           
rozwiązanie do automatyzacji składowania artykułów 
o niejednorodnej objętości. Jest       idealnym 
rozwiązaniem do magazynowania produktów 

przemysłowych, komponentów, części zamiennych      
i narzędzi ze wszystkich branż. Do największych zalet 
układnicy SILO należy możliwość składowania dużo 

większej ilości towaru niż na standardowych 
regałach, przy jednoczesnej oszczędności 
powierzchni. 
 
Zastosowanie układnicy magazynowej podnosi 

bezpieczeństwo pracy oraz zwiększa wydajność. Dużą 
zaletą wykorzystania tego typu urządzenia jest 
redukcja błędów. 

 

W myśl zasady „towar do człowieka” układnica SILO eliminuje konieczność poruszania się po magazynie do minimum, skraca czas wyszukiwania 

artykułów, redukuje liczbę błędów podczas kompletacji oraz znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy. Duża prędkość oraz precyzja 

wkładania i wyjmowania towaru są istotą automatycznego magazynu. Tylko dzięki optymalnie dostosowanym do potrzeb magazynu 

urządzeniom uzyskuje się wysoką zdolność przeładunkową przy maksymalnym wykorzystaniu kubatury magazynu. 

 

 
 

  

 



 

SILO składa się z dwóch rzędów regałów wysokiego składowania oraz                 
z masztu przemieszczającego się pomiędzy nimi. Szuflady są pobierane (lub 
wkładane) za pomocą robota automatycznie sterowanego z okna dostępu. 
Robot dostarcza przywołaną szufladę do żądanego okna dostępu. Szuflada 
może być przywołana w trybie ręcznym za pomocą ekranu sterowania lub 
poprzez transmisję danych informatycznych programu G-STOCK lub             
G-DOC. SILO zarządza lokalizacjami według objętości produktów do 
składowania. 
 
Sterowanie systemem składowania umożliwia zintegrowanie go z systemami 
klasy ERP, WMS oraz pozwala na prowadzenie kompletnej gospodarki 
magazynowej (m.in. kontrolowanie stanów minimalnych, lokalizacji, 
zamówień w formie elektronicznej, zapewnienie zasady FIFO). Układnica 
SILO osiąga znaczne prędkości, pozwalając na uzyskanie wysokiej wydajności 

operacji logistycznych, a w połączeniu z systemem informatycznym na 
wyeliminowanie błędów i skrócenie procesów. 
 
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: 
ALCATEL – AIR FRANCE – AIRBUS – ASTRAZENECA – BIBLIOTEKA W WATYKANIE – 
CORIOLIS TELCOM – DELL – DASSAULT – FRANCE TELECOM – ELF – KENNAMETAL – 
PRATT&WHITNEY – RENAULT – PSA CITROEN PEUGEOT – SCHNEIDER ELECTRIC – 
SNECMA – THALES – TURBOMECA – WSK RZESZÓW – …   

 

          

 


