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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 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Pełna identyfikowalność wydań/zwrotów/przyjęć w czasie 

rzeczywistym 

Optymalizacja 
zarządzania 

Do 1248 zabezpieczonych 

artykułów 

Zużycie -35% 

Pełna dostępność 

24/7 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

S U P P L Y P O I N T 
UPORZĄDKOWANE SKŁADOWANIE MAŁYCH CZĘŚCI, ZAAWANSOWANA 

TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA 

Wysokiej jakości dystrybutor artykułów – podążaj za najnowszymi trendami, usprawniaj 

procesy operacyjne, optymalizuj zarządzanie narzędziami, zwiększ ergonomię pracy, 
redukuj koszty. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 



 

 

 

 

Każdy poziom szuflad wytrzymuje od 20 do 35 kg obciążenia, w zależności od typu. 

Dystrybutor szufladowy to zautomatyzowany 
system dystrybucji i wydawania dużej ilości 
zróżnicowanego asortymentu np. narzędzi 

skrawających (wiertła, płytki, noże tokarskie, 
frezy itp.), narzędzi ręcznych 
(elektronarzędzia, klucze itp.), narzędzi 
pomiarowych oraz artykułów BHP (rękawice, 
okulary, buty, ubrania itp.). 

 

Szafa narzędziowa to idealny sposób na 
odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni 
hali produkcyjnej, warsztatu. Stanowisko 
pracy wyposażone w profesjonalne narzędzia 
i urządzenia zapewnia dobre wyniki pracy 

oraz zwiększa wydajność pracowników. 

 

Samoobsługowy automat pozwala na automatyczne wydawanie do 1248 (26 poziomów, 4 kolumny, po 12 przegród w szufladzie) różnych 

artykułów. Nieskoplikowana budowa pozwala na umieszczenie produktów o różnych gabarytach. Modularna budowa szuflad pozwala na  

późniejszą zmianę ilości przegród w przypadku zmiany wydawanego asortymentu. 

 

  

  

 



 

Dystrybutor szufladowy SupplyPoint to niezbędne narzędzie w każdej firmie, 
dążącej do poprawy dystrybucji materiałów eksploatacyjnych. Dystrybutor 
szufladowy 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 sprzętu i narzędzi 
pracy. 
 
Najważniejsze cechy dystrybutora szufladowego to: zabezpieczenie przed 
niepożądanym wysunięciem szuflady, możliwość doboru wielkości 
poszczególnych segmentów w zależności od potrzeb (możliwość szybkiej 
zmiany wielkości i rodzaju szuflad). Zorganizowana przestrzeń ułatwia 
organizację stanowiska pracy. 
 
SupplyPoint 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. 
 
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 – DASSAULT – AIRBUS FRANCE – WHIRLPOOL – TOYOTA – ARCELORMITTAL – 
TURBOMECA – MAN DIESEL – TIMKEN – EUROCOPTER – RATP – SANDEN – SKF – RKS – 
MECACHROME – FMC – PRATT&WHITNEY – MICROTURBO – BLACKMER – IDMM – ADP – 
AREVA – LARBALETIER – AMADA – PHILIPS POLSKA – WSK RZESZÓW – …   

Elektronarzędzia: Zarządzanie dystrybucją elektronarzędziami. 
Cel: Obniżenie ilości zdarzeń związanych z brakiem narzędzi w pobliżu 

stanowiska pracy. 

Narzędzia: Usprawnienie dystrybucji narzędzi tnących w działach 
montażu. 

Cel: Obniżenie zapotrzebowania na narzędzia, wzrost wydajności, 

redukcja strat materialnych. 

Oprzyrządowanie pomiarowe: Wzorcowanie i legalizacja sprzętu 

pomiarowego. 

Cel: Utrzymanie sprzętu pomiarowego w dobrym stanie technicznym. 

 

  
  

      


