
Jak działa CPS®RFID?
• CPS®RFID polega na transferze danych przy wykorzys-

taniu fal radiowych

• Pojemnik posiada etykietę RFID, będącą nośnikiem 

danych

 

Zalety CPS®RFID
• Szczegółowa kontrola przepływu towarów

• Przejrzysta wymiana informacji

• Eliminacja ręcznego zbierania danych

• Oszczędność czasu poprzez transfer kompletnego 

pakietu informacji

• Możliwość śledzenia pakietu danych

• Sprawniejsze zarządzanie magazynem i produktami

• Zwiększenie dostępności produktów - redukcja braków 

magazynowych

• Identyfikacja produktów nierotujących oraz szybko 

rotujących

• Redukcja możliwości wystąpienia błędów

• Brak potrzeby częstej konserwacji

• CPS 24/7

NOWOŚĆ!
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Firma Würth industrie Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez 
uprzedzenia zmian w niniejszym katalgu, które jej zdaniem mogą służyć 
poprawie jakości oferowanych produktów. Zdjęcia i rysunki mają charakter 
poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu oferowanych produk-
tów. Würth Industrie Service nie ponosi odpowiedziałności za błędy w druku.

Skorzystaj z kluczowych kompetencji 
Würth Industrie Service!

Dzięki ofercie ponad 1 miliona artykułów i produktów 

standardowych - zindywidualizowanych dla każdego Klienta 

- C-Parts-Solutions (CPS®), jesteśmy idealnym partnerem 

oferującym artykuły „typu C“ na całym świecie.  

Skorzystaj z modułowych rozwiązań Würth Industrie Service 

dla logistyki i zacznij oszczędzać!

  

Oferujemy modułowe rozwiązania dla 
produktów „typu C“ w każdym zakresie:

• Normalia

• Produkty specjalne

• Produkty wg rysunku

• Zestawy montażowe

• BHP

• Narzędzia

 

„Dostarczamy bezpieczeństwo i oferujemy każdemu Klientowi zindywidualizowane 

rozwiązania z zakresu zarządzania artykułami „typu C“.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje 

o możliwościach optymalizacji i automatyzacji procesów zakupowych i logistycznych jakie 

oferuje technologia CPS®RFID.“

   Rainer Bürkert, Członek Zarządu Grupy Würth 
Prezes Zarządu Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Würth Industrie Service zapewni  
Twojemu przedsiębiorstwu:

• Doświadczenie w zarządzaniu artykułami „typu C“

• Ponad 1 milion artykułów w ofercie

• Modułowe rozwiązania w zakresie produktów 

„typu C“

• CPS®RFID Know-How
• Doradztwo na miejscu

• Międzynarodowe wsparcie w 84 krajach

Kraje, w których obecny jest

Szczegółowe informacje na temat 
CPS®RFID dostępne na stronie:
www.wuerth-industrie.pl/kanban_z_rfid
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CPS®RFID z W-KLT®2.0
Skorzystaj z połączenia naszych dwóch innowacyjnych 

rozwiązań i zoptymalizuj proces zaopatrzenia!

Połącz nasz pojemnik W-KLT®2.0 z etykietą RFID  

(wymienna etykieta zawierająca chip), aby w pełni 

zoptymalizować proces zaopatrzenia. Wybierz maksymalną 

szybkość i pełną automatyzację uzupełniania stanów  

magazynowych w elementy „typu C“. 

Zalety W-KLT®2.0
• Szeroki, pozbawiony górnej listwy, otwierany przód  

pojemnika, zapewniający wygodny dostęp do produktów 

• 2 stopniowy system otwierania

• Funkcja informacyjna (otwarta klapa = pojemnik w 

użyciu)

• Do 50% zmniejszone zapotrzebowanie  

na powierzchnię regałową

• Do 50% mniejsze zabrudzenie towaru

• Możliwość połączenia z innowacyjną technologią RFID

• Dostępny w 4 wielkościach (wg Normy VDA)

• Przygotowany pod etykietę VDA (od rozmiaru 3215)



Proces CPS®RFID „Jako Bystronic Laser AG oferujemy naszym partne-

rom biznesowym innowacyjność, bezpieczeństwo, 

ciągłość i przejrzystość. Cztery hasła pasujące 

również do systemu Kanban z technologią CPS®RFID: 

innowacyjność w formie inteligentnych etykiet RFID, 

bezpieczeństwo dzięki kontroli zapotrzebowania  

w czasie rzeczywistym, ciągłość poprzez stosowanie 

innowacyjnych technologii zaopatrzenia w produkty 

„typu C“ i przejrzystość wszystkich ruchów magazy-

nowych. Dla nas jest to idealne rozwiązanie w proce-

sie zarządzania częściami „typu C“.“    

     Horst Kaucic
Dyrektor Zaopatrzenia, Członek Zarządu

Bystronic Laser AG

Ujednolicone moduły CPS®RFID - dopasowane do indywidualnych potrzeb!

Dzięki możliwości łączenia modułów takich jak: dostawy w systemie Kanban - „Just-in-Time“, wsparcie systemu iShelf czy elektro-

niczny dostęp do magazynu głównego poprzez E-Commerce, Würth Industrie Service odpowiada na potrzeby Klientów oferując 

indywidualnie dopasowane rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo procesu zamówień, dostaw oraz jakości 

produktów. Które z poniższych rozwiązań modułowych CPS®RFID jest najlepsze dla Twojej firmy?

CPS®RFID – SZYBKO, ELASTYCZNIE, NOWOCZEŚNIE, INTELIGENTNIE.CPS®RFID – 
UJEDNOLICONE, ZINDYWIDUALIZOWANE

Zindywidualizowane moduły CPS®RFID! 

Würth Industrie Service posiada bogatą ofertę produktową i jest doświadczonym dostawcą produktów „typu C“. 

Opracowujemy zindywidualizowane rozwiązania logistyczne optymalizujące procesy zaopatrzenia produkcji.

Odkryj nowe rozwiązania dla procesu zaopatrzenia w produkty „typu C“.  

Szybsze, zautomatyzowane zarządzanie z szeregiem korzyści dla Ciebie!

CPS®RFID – DOSTOSOWANE  
DO POTRZEB KLIENTA 

iSKID® 

Przy przekroczeniu minimalnej wagi palety uruchomiony zostaje transfer danych 

 - zamówienie zostaje wysłane. Bez kabli, określona lokalizacja palety, przekroczenie wagi 

minimalnej = automatyczne wysłanie zamówienia

iTURN®  

Zamówienie składane jest poprzez umieszczenie odwróconego pojemnika  

na magnetycznej listwie. Bez kabli, w oparciu o pojemnik, odwrócony = zamówione 

iROTATE® 

Zamówienie składane jest poprzez odwrócenie pustego pojemnika - etykieta RFID 

uruchamia transfer danych. Bez kabli, w oparciu o pojemnik, odwrócony = zamówione  

iWEIGHT® 

Przy przekroczeniu minimalnej wagi pojemnika na półce uruchomiony zostaje transfer 

danych - wysłane zostaje zamówienie. Bez kabli, w oparciu o regał, przekroczenie wagi 

minimalnej = automatyczne wysłanie zamówienia

ODŁOŻONE

ZAMÓWIONE

DOSTARCZONE

Powierz Würth Industrie Service zarządzanie produktami „typu C“  

i skoncentruj się na swojej działalności podstawowej.

INNOWACYJNE

INTELIGENTNE

INDYWIDUALNE

NAPEŁNIONE

Transfer danych 
z natychmiastowym 
złożeniem zamówienia

1
ODŁOŻONE

Würth importuje dane 
do systemu SAP/KMS2

ZAMÓWIONE

Dostawa czystych 
i uzupełnionych pojemników4
DOSTARCZONE

Napełnienie i etykietowanie 
pojemników3

NAPEŁNIONE

100% kontrola 
artykułów 

wychodzących

Odbiór pustych 
pojemników 
przez Würth

 iSHELF®KLIENT

iBOX® i iBOX®flex
Włóż pusty pojemnik do inteligentnej skrzyni

• Zintegrowane procesowo, ułatwiona wysyłka danych i zamówień

• Mieści do 100 pojemników (rozmiar 3215)

iSHELF® 

Umieść pusty pojemnik na inteligentnej półce 

• Jeden iShelf może obsługiwać kilka regałów 

• Nie wymaga dodatkowego miejsca, zasilany z baterii = brak kabli

iTAGBOX®

Wrzuć kartę Kanban do specjalnej skrzynki

• Zintegrowane procesowo, ułatwiona wysyłka danych i zamówień

• Idealne rozwiązanie dla palet Kanban

iPUSH® 

Zamów produkt naciskając przycisk „RFID-Tag“

• Bez kabli, naciskasz = zamawiasz

• Idealne rozwiązanie dla palet Kanban

Przedmontaż Klienta
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W-KLT 3215

KLIENT

RFID-Gate  

Przejedź paletą z pustymi pojemnikami przez bramę RFID

• Jednoczesna transmisja danych z wielu pojemników

• Użyj jako systemu zamawiania lub przyjmowania pełnych pojemników na stan


