
Inovatívne systémy skladovania a logistiky



 Spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1992. Znalosť pro-
cesov priemyselných firiem pri dodávkach elektrického náradia, pneumatic-
kého náradia, brusív, ochranných pomôcok a ostatného režijného materiálu 
nás priviedli k myšlienke vytvoriť systém, ktorý rieši skladovanie a logistiku 
týchto produktov. Dnes už máme viacročné skúsenosti v zavádzaní a údržbe 
skladových systémov prostredníctvom inteligentných výdajných automatov.

 Samoobslužné inteligentné výdajné automaty VENDI-TECH® sú schop-
né zastrešiť systém skladovania, vydávania a  logistiky rôznych produktov,  
či už ide o spotrebný materiál (brúsne, rezné kotúče, pílky, skrutkovacie bity, 
kliešte, metre, spreje), osobné ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, masky, 
prilby), náradie (brúsky, vŕtačky), náhradné diely, šablóny, meracie prístroje, 
prípravky, ale aj nemocničné skladovacie systémy.

Kto sme a čo ponúkame.
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Znižovanie nákladov
Používaním VENDI-TECH® môžete dosiahnuť  
20-50% úspory v spotrebe.

Automatizácia objednávania
Vďaka informáciám v systéme presne viete koľko 
spotrebného materiálu je potrebné na bezproblémový 
chod vašej prevádzky.

Identifikácia užívateľa
Viete kto si vybral potrebnú vec, čo navádza  
užívateľov k vedomému šetreniu.

Spotreba pod kontrolou
Ku každej položke sa uchovávajú podrobné informácie, 
ktoré sú vám k dispozícii na ďalšie spracovanie.

Neustále k dispozícii
Sklad je non-stop k dispozícii. Nikto si nemusí 
vytvárať zásoby pre prípad, že tam skladník nie je.

Bezpečnosť
Všetok materiál je uzamknutý a v bezpečí pred 
krádežami.

Sledovanie skladových zásob
Systém sleduje stav zásob a automaticky objednáva 
v prípade potreby doplnenia, čo vám odbremeňuje 
systém objednávok.

Konsignačný sklad
Platíte len za materiál, ktorý naozaj spotrebujete
a to až po jeho spotrebe.

Viacjazyčnosť
Komunikuje viacerými jazykmi. Určite sa pochopíte.

Odpadové hospodárstvo
Automat so spätným odberom rieši vaše problémy 
so správou použitého materiálu.
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Softvér s priateľským užívateľským prostredím, ktorý urýchli evidenciu skladu.
Umožňuje zasielanie denných, týždenných alebo mesačných reportov.

l Webová aplikácia dostupná vo viacerých jazykoch (aj v slovenčine)
l Vedenie databázy zamestnancov (osobné číslo, číslo karty, meno priezvisko
l Vedenie databázy nákladových stredísk
l Vedenie databázy produktov na 3 úrovniach (skupina, produkt, varianta produktu)
l Obmedzovanie produktov na dennej, mesačnej, ročnej báze
l Vedenie databázy produktov o aktuálnom počte jednotlivých produktov
l Vedenie databázy produktov o aktuálnom stave produktu
 (funkčný, nutná údržba, nefunkčný.)
l Konkrétnosť systému : 1 produkt = 1 pozícia = x kusov ( pri skladovaní )
l Konkrétnosť systému : 1 produkt = 1 pozícia= 1 kus (pri vypožičiavaní + vedenie
 registračného čísla  a dátumu kalibrácie a revízie daného produktu)
l Vedenie databázy dodávateľov
l Vedenie databázy skladovacích zariadení a ich aktuálneho stavu
l Vedenie databázy transakcií 
l Výdaj  vypožičiavanie produktov zo skladovacieho systému
l Import / export dát do excelu

l Reporting vo forme automatických mailový správ

VENDI-TECH® Admin
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 Elementárny produkt, ktorý vám 
zjednoduší skladové hospodárstvo. Pro-
stredníctvom dotykového monitora ovládate 
inteligentný skladový program. Z  prehľadne 
graficky znázorneného skladu si vyberiete vyho-
vujúci produkt, ten sa automaticky zo skladu odpíše. 
Môžete si nastaviť limity a obmedzenia podľa pracovní-
kov, produktov alebo produktových skupín.

 Nenáročný systém mobilných vozíkov, ktorý je 
možné uzamykať prostredníctvom ID kariet alebo 
pin kódov. Náš tip: Ergonomické usporiadanie ná-
radia v mobilných vozíkoch do peny.

VENDI-TECH® Terminál Mobilné vozíky
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 Najuniverzálnejší automat, ktorý je vhodný pre skladovanie všetkého režijného 
materiálu, ako napríklad osobných ochranných pomôcok a rôznych nástrojov potreb-
ných pri výrobe. Pravidelné a presné záznamy sú zabezpečené aj v prípade výpadkov, 
či kolísania elektrického prúdu. Bezpečnosť je zaistená automatizovanými dverami 
umiestnenými horizontálne. Priateľský softvér VENDI-TECH Admin umožňuje všetky 
potrebné exporty a reportovanie podľa vašich želaní.

VENDI-TECH®

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc

Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu

Celkové zaťaženie
Priemerná kapacita automatu

1160 × 1800 × 1000 mm
230 V / 50 Hz
6 A
24 V DC
280 kg
štandardne 6/max. 7 ks
742 × 595 mm
60 kg
420 kg
750 ks produktov

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc

Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu

Celkové zaťaženie
Priemerná kapacita automatu
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 Ekologický automat, ktorý je vhodný pre režijný materiál, ako napríklad osob-
ných ochranných pomôcok a  rôznych nástrojov potrebných pri výrobe. Vydáva 
tovar len po vrátení použitého materiálu, čím zároveň uľahčuje správu použitých 
výrobkov. Automat je prispôsobiteľný aj na možnosť vrátenia viacerých druhov 
výrobkov naraz, napríklad brúsnych kotúčov a rukavíc.

VENDI-TECH® so spätným odberom

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc

Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu

Celkové zaťaženie
Priemerná kapacita automatu

1160 × 1800 × 1000 mm
230 V / 50 Hz
6 A
24 V DC
280 kg
štandardne 6/max. 7 ks
742 × 595 mm
60 kg
420 kg
750 ks produktov
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 Najúspornejší člen rodiny automatov je VENDI-TECH® ECO dodávaný s piatimi policami, 
ktorý je vhodný hlavne pre malé produkty. Jednoduché mechanické dvere s otváraním na 
kľúč, jednoduché vybavenie na základe požiadaviek trhu za nízke obstarávacie náklady.

VENDI-TECH® ECO

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc

Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu

Celkové zaťaženie
Priemerná kapacita automatu

1046 × 1830 × 926 mm
230 V / 50 Hz
6 A
12 / 24 V DC
270 kg
5 (možnosť doplnenia o 1 policu za príplatok)
742 × 595 mm
60 kg
360 kg
750 ks produktov
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 Najkomplexnejší člen rodiny, ktorý umožňuje rôzne kombinácie funkcií. Popri 
špirálovom vydávaní a zásuvkách je ideálny na vydávanie malých vecí, napríklad 
tvrdokovových obrábacích doštičiek. K dispozícii je 768 kusový podávač na drob-
né súčiastky. 

VENDI-TECH® Insert

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc

Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu

Celkové zaťaženie

1160 × 1800 × 1000 mm
230 V / 50 Hz
6 A
24 V DC
280 kg
modifikovateľný
742 × 595 mm
60 kg
420 kg
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VENDI-TECH® DispoMat Standard

Maximálna šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Prevedenie políc

Počet políc
Rozmer políc

Zaťaženie základných políc
Zaťaženie spevnených políc

3300 × 6500 × 1300 / 1500 mm
400 V / 50 Hz
max 32 A
24 V DC
min 2000 kg
Normálne / delené
max 32 ks
max 400 × 2500 × 480 mm
200 kg
max 400 kg
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 Je praktické riešenie skladovania paternoster systémom, ktoré výrazne zefektívni prácu vo 
vašom distribučnom sklade, či výrobe. Ušetríte nielen plochu, čas a peniaze, ale zvýšite aj pro-
duktivitu zamestnancov a prevádzkovú bezpečnosť. Je ideálny na skladovanie čohokoľvek, či už 
ide o veľké množstvo drobných súčiastok, nástrojov, náhradných dielov, vzoriek, liekov, chemic-
kých látok alebo veľké ťažké výrobky, polotovary, náhradné diely, dokonca i archiváciu spisov. 



 Na rozdiel od predošlého systému je tento rozdelený na menšie sekcie, ktoré 
sa dajú otvárať samostatne. Môže byť nasadený aj ako výdajňa alebo požičovňa 
náradia.

VENDI-TECH® DispoMat Sekcie

Maximálna šírka × výška × hĺbka
Napájanie

Spotreba prúdu
Ovládacie napätie

Hmotnosť naprázdno
Prevedenie políc

Počet políc
Rozmer políc

Zaťaženie základných políc
Zaťaženie spevnených políc

3300 × 6500 × 1300 / 1500 mm
400 V / 50 Hz
max 32 A
24 V DC
min 2000 kg
Perforované police
max 32 ks
max 400 × 2500 × 480 mm
200 kg
max 400 kg
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TECHNIA, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 72

940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 69 21 111
Fax : 035 / 64 26 443

E-mail: technia@technia.sk


