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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 

 

TITAN 
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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 

T I T A N 
WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY. PROSTA ZASADA – 

DOSKONAŁA KONSTRUKCJA 

Wysokiej jakości rozwiązanie technologiczne – usprawniaj procesy operacyjne, optymalizuj 

składowanie, zwiększ wydajność, automatyzuj wewnątrzmagazynowy przepływ towarów, 
redukuj koszty. 

 

 

Automatyczne generowanie raportów i zamówień 

Intuicyjne oprogramowanie, prosta obsługa 

Możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym 

 

 

 



 

 

Regał karuzelowy wykorzystuje pionową rotację do transportu towarów do osoby 
obsługującej regał, możliwie najkrótszą drogą, co czyni go idealnym rozwiązaniem 

dla prostej obsługi, kontroli pobierania oraz wydajnej kompletacji. 
 

Regał karuzelowy TITAN to optymalne     
rozwiązanie do automatyzacji składowania  
artykułów o drobnych gabarytach, do których       
czas dostępu powinien być jak najkrótszy. Regał 
TITAN jest idealnym miejscem do przechowywania 
dokumentów, luźnych towarów o znormalizowanych 
wymiarach, elementów drobnych w pojemnikach i 

kartonach, elementów drobnych w opakowaniach 
zbiorczych. Do największych zalet regału TITAN 
należy możliwość składowania dużo większej ilości 

towaru niż na  standardowych regałach, przy 
jednoczesnej oszczędności powierzchni. 

 
  

Regał karuzelowy TITAN zapewnia krótkie cykle, bezpośredni dostęp do każdego artykułu, wysoką zdolność przeładunkową oraz optymalne 

wykorzystanie przestrzeni. Automatyczny magazyn na drobne części to rozwiązanie, które ułatwia składowanie dużych ilości małych                            

i różnorodnych artykułów przy dużym przepływie towarów. Wymiary regału karuzelowego są dostosowywane do architektury pomieszczenia 

Klienta, a jego wyposażenie zależne jest od przeznaczenia maszyny. 

 

  

  

 



 

Regał karuzelowy TITAN to niezbędne narzędzie w każdej firmie, dążącej do 
poprawy wydajności, szybkości oraz niezawodności. 
 
TITAN jest maszyną, w której półki przesuwają się samoczynnie przed 
oknem dostępu operatora. Przywołana za pomocą klawiatury półka, 
wybierając najkrótszą drogę dojazdu, zatrzymuje się automatycznie na 
wysokości pulpitu, a system diod LED pomaga odnaleźć położenie produktu. 
Wyposażenie maszyny jest modułowe – ta sama półka może być wyposażona 
w jeden, dwa, trzy lub cztery poziomy. Dodatkowe poziomy mogą być dodane 
lub usunięte w zależności od aktualnie składowanego towaru. 
 
W automatycznym regale karuzelowym towary składowane są na specjalnie 
zaprojektowanych do tego celu ruchomych półkach. Regał zapewnia szybki 
dostęp do składowanych przedmiotów – półki mogą poruszać się zarówno     
w kierunku zgodnym, jak i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara                
(o kierunku decyduje najkrótszy możliwy czas dostępu). 
 
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: 
GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA – CLINICO MEDICAL – WITTCHEN – …   

 

  
  

  
    

 


