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Coraz więcej zakładów produkcyjnych korzysta z maszyn 
vendingowych i to nie tylko po to, aby zapewnić pracownikom 
dostęp do ciepłych napojów czy przekąsek. Okazuje się, że 
z tego typu dystrybutorów można pobierać również środki 
ochrony indywidualnej. 

Automaty vendingowe, które wydają rękawice, 

maski itp., to niezwykle wygodne rozwiązanie. 

Maszyny pozwalają na szybki i łatwy dostęp do ak-

cesoriów BHP, dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. 

Pracownicy nie muszą tracić czasu na dopełnianie 

formalności związanych z odbieraniem określonych 

produktów z magazynu. Pracodawca z kolei nie musi 

przejmować się kwestiami związanymi z zarządza-

niem, dystrybucją oraz prowadzeniem ewidencji 

zużywanych artykułów, a i tak ma nad nimi pełną 

kontrolę – dzięki systemowi, z którym połączone są 

automaty.

Co mogą wydawać maszyny 
dystrybucyjne BHP?
Zakres produktów, jakie mogą być umieszczane 

w automatach vendingowych jest bardzo szeroki. 

Można wymienić tutaj z pewnością środki ochrony 

osobistej takie jak rękawice, maski, półmaski, okula-

ry czy kombinezony. Ponadto tego rodzaju maszy-

ny nadają się doskonale do wydawania drobnych 

narzędzi, do których należą frezy, płytki frezarskie 

i ściernice. Dystrybutory można zaopatrzyć poza 

tym w części zamienne do urządzeń, komponenty 

do produkcji, na przykład taśmy, spray’e, nożyki itp., 

Sabina Frysztacka a nawet artykuły o sporych gabarytach – elektrona-

rzędzia, łopaty lub obuwie. 

Tomasz Winiarski, Dyrektor Marketingu w firmie 

PW ELMAR Leszek Krzywicki, mówi: – Generalnie 

automaty vendingowe mogą wydawać wszystko to, 

co się w nich zmieści. Dla nas – przedsiębiorstwa, 

które zajmuje się przede wszystkim zaopatrywaniem 

dużych fabryk, najczęściej umieszczane w maszy-

nach produkty to właśnie środki ochrony osobistej. 

Wśród nich najpopularniejsze są rękawice. W dalszej 

kolejności do naszych automatów pakujemy masecz-

ki, zatyczki do uszu, jednorazowe fartuchy, okulary... 

Gama produktów jest naprawdę szeroka. Klienci 

coraz częściej proszą nas o uwzględnianie akcesoriów 

nie związanych z bezpieczeństwem. Są to artykuły 

biurowe, podstawowe narzędzia np. noże, wkrętaki, 

końcówki do wkrętarek oraz wiele innych drobnych 

przedmiotów. Generalnie do automatów trafiają pro-

dukty o największej rotacji – tylko takie pozwalają na 

wykazanie wszystkich zalet, jakie mają maszyny do 

ich wydawania.

Rodzaje automatów vendingowych
Ze względu na budowę i sposób wydawania produk-

tów, można wyróżnić cztery typy maszyn dystrybu-

cyjnych:

• bębnowe czyli karuzela – wewnątrz automatu 

znajduje się bęben obrotowy, który wyposażony 

jest w przegródki na artykuły; kiedy z menu zo-

stanie wybrany jakiś przedmiot, bęben obraca się 

w taki sposób, żeby za drzwiczkami do pobierania 

produktów, znalazła się przegroda właśnie z nim. 

Wówczas zapala się dioda, która sygnalizuje, któ-

re drzwiczki należy otworzyć, aby pobrać artykuł;

• szafkowe, określane również jako paczkomatowe 

– składają się z przedziałów czyli dedykowanych 

szafek, które po dokonaniu wyboru danego pro-

duktu otwierają się automatycznie, umożliwiając 

tym samym jego pobranie;

• szufladowe – posiadają elektroniczne, wysuwane 

szuflady z przegródkami;

• sprężynowe, nazywane też spiralnymi – artykuły 

umieszczone są w spiralach, które kręcąc się 

wypychają wybrane akcesoria, następnie towar Źródło: ENG
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spada do dolnego przedziału automatu i stamtąd 

może być już bez problemu wyciągnięty.

– W branży BHP zdecydowanie najpopularniejsze 

są automaty bębnowe – podkreśla Tomasz Winiarski. 

Natomiast Marcin Sobczyński, Dyrektor Handlo-

wy w firmie ROBOD, wyjaśnia dlaczego tak jest: 

– Oferowane przez nas modele bębnowe doskonale 

nadają się do kontrolowanej dystrybucji dużej ilości 

zróżnicowanego asortymentu, co wynika z faktu, iż 

mogą zapewniać dostęp nawet do 468 niezależnych 

lokalizacji, w różnych wielkościach. Automat zawsze 

może zostać rozbudowany do 10 modułów sterowanych 

przez jedną jednostkę główną, wyposażoną w ekran 

dotykowy i komputer z oprogramowaniem. Maszy-

ny te umożliwiają dostęp do umieszczonych w nich 

artykułów przez 24 godziny na dobę, a także ich zwrot. 

Intuicyjne oraz proste w obsłudze oprogramowanie 

pozwala na ograniczenie wydawania produktów – co 

do asortymentu i ilości. 

Kontrola pobierania akcesoriów BHP
Oprócz mechanizmu przechowywania i wydawania 

artykułów bardzo ważnym elementem automatów 

vendingowych jest oprogramowanie zarządzają-

ce ich pracą. Żeby zyskać dostęp do dystrybutora 

upoważnieni do tego pracownicy zbliżają do czytnika 

karty ID, kody kreskowe lub palec (linie papilarne), 

ewentualnie wpisują PIN kod albo hasło.

Jak radzi Paweł Franas, Specjalista do spraw auto-

matyzacji gospodarki narzędziowej w firmie 

Eden Net Group: – Do identyfikacji pracownika najlepiej 

wykorzystać karty zbliżeniowe, które służą do rejestracji 

czasu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie dublujemy 

systemów identyfikacji, które już istnieją w firmie, a za-

trudnione w niej osoby nie muszą nosić kilku kart.

Podsumowując, oprogramowanie maszyny po-

zwala na przypisanie pracownikom, lub całym ich 

grupom, uprawnień do bezpłatnego pobierania okre-

ślonych produktów. Dodatkowo istnieje możliwość 

określenia i ustawienia jak często dane akcesoria 

mogą być udostępniane. Wówczas, przykładowo, 

określona grupa pracowników może pobierać pewien 

ustalony typ rękawic, tylko raz na dwa tygodnie. 

Jednak Wojciech Respondek, Prezes Zarządu IVM 

Poland uważa, że akurat w przypadku środków 

ochrony indywidualnej, nie koniecznie jest to dobry 

pomysł: – Co prawda oprogramowanie naszych dystry-

butorów umożliwia automatyczne ograniczenie ilości 

pobrań określonych produktów, ale nie proponujemy tego 

naszym klientom, szczególnie jeśli chodzi o artykuły 

BHP. Gdy pracownik nie ma do nich pełnego dostępu, 

istnieje większe ryzyko, że ulegnie wypadkowi podczas 

wykonywanej pracy. Natomiast na zmniejszenie ilości 

zużywanych materiałów, wystarczający wpływ powinno 

mieć wprowadzenie systemu kontroli pobrań i identyfi-

kacji pobierających. Należy tylko uświadomić pracowni-

kom  jak on działa, a w razie potrzeby odbyć rozmowę 

dyscyplinującą. 

Bez wątpienia korzystanie z maszyn dystry-

bucyjnych, które wyposażone są w nowoczesne 
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oprogramowanie, może ułatwić funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa. O rozwiązaniach oferowanych 

przez Eden Net Group opowiada Grzegorz Skalski, 

Ekspert w dziedzinie gospodarki narzędziowej 

i  środkami ochrony indywidualnej,  doradca 

biznesowy: – Oprogramowanie stosowane w naszych 

automatach jest niezwykle elastyczne – jego możliwo-

ści są bardzo rozbudowane. Może mieć trzy poziomy 

zaawansowania: Basic, Medium i Pro. To, który poziom 

zostanie wybrany, zależy od klienta określającego, jakie 

wyniki chce osiągnąć używając naszych rozwiązań. 

Nie oznacza to jednak, że raz zainstalowane opro-

gramowanie nie może być zmienione w trakcie jego 

użytkowania. Jeżeli klient jakiś czas po wdrożeniu 

naszego systemu określi inne lub dodatkowe potrzeby, 

elastyczność oprogramowania pozwala na taką rozbu-
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dowę rozwiązania i zmianę konfiguracji, które powinny 

zaspokoić wszelkie jego oczekiwania. Najczęściej 

klienci wykorzystują nasze rozwiązania do zautoma-

tyzowania gospodarki narzędziami do obróbki metalu 

(płytki, frezy, wiertła), artykułami BHP i narzędziami 

typu szlifierki lub wiertarki, niemniej oprogramowanie 

daje również możliwość kontroli ruchu produktów 

które, ze względu na gabaryty, nie mieszczą się w dys-

trybutorze.

Korzyści wynikające ze stosowania 
maszyn vendingowych
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu 

podejmuje się decyzję o wstawieniu do fabryki 

automatów BHP? Wyżej była już mowa o tym, że 

pozwala to na łatwy dostęp do niezbędnych artyku-

łów, bez konieczności udawania się do magazynu. 

W związku z tym pracownicy mają więcej czasu na 

wykonywanie bardziej istotnych czynności zawo-

dowych. Ponadto usprawniona zostaje gospodarka 

magazynowa. O znacznym uproszczeniu rapor-

towania mówi Wojciech Respondek: – Dzięki opcji 

zdalnego dostępu administrator systemu ma możliwość 

przeglądania w czasie rzeczywistym stanu przedmio-

tów w dystrybutorze jak i wszelkich realizowanych 

operacji pobrań, zwrotów, uzupełnień. Oprogramowa-

nie maszyny ma funkcję generowania raportów oraz 

zamówień wysyłanych automatycznie pod wskazany 

adres mailowy. 

Zastosowanie automatu vendingowego może 

też skutecznie rozwiązać problem związany z nie-

kontrolowanym zużyciem produktów. – Co prawda 

są zakłady, w których wstawienie takiej maszyny 

nie przynosi dużych oszczędności, ale spotkałem się 

z sytuacjami, w których wprowadzenie rozwiązania 

w postaci dystrybucji z automatu, zredukowało zużycie 

rękawic o połowę. Każdy specjalista BHP powinien bez 

problemu wykalkulować na jakie korzyści finansowe 

powinno się to przełożyć w przypadku jego firmy – 

opowiada Tomasz Winiarski.Źródło: IVM
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Wdrożenie systemu automatów vendingowych 

ma sporo zalet. Ze względu na wynikające z tego 

korzyści, zarówno te finansowe, jak i niefinansowe, 

często okazuje się, że straty związane z wydawa-

niem artykułów w tradycyjny sposób są kilkukrot-

nie wyższe, niż miesięczny koszt dzierżawy lub 

leasingu maszyny. Z kolei jeśli dystrybutor zostanie 

zakupiony, inwestycja powinna zwrócić się po 

pewnym czasie.

Wynajem czy zakup?
Kiedy właściciel przedsiębiorstwa postanowi, że 

stanie w nim jeden albo kilka automatów vendin-

gowych, musi zastanowić się jeszcze nad tym, na 

jakich zasadach fabryka będzie z nich korzystać. 

– Eden Net Group oferuje zarówno zakup jak i dzier-

żawę maszyn. Ewentualnie, po upłynięciu okresu 

dzierżawy, możemy zaoferować szereg elastycznych 

możliwości dalszej współpracy. Forma finansowania 

w dużej mierze zależy od predyspozycji klienta. Bardzo 

często firmy decydują się również na leasing – tłuma-

czy Paweł Franas. Natomiast Wojciech Respondek 

poleca wynajem: – Kiedy w związku z zastoso-

waniem automatu oszczędności, jakie uzyskuje się 

w zakładzie na zużyciu materiałów sięgają 20–50%, 

wówczas konieczność regulowania czynszu nie po-

winna stanowić większego problemu. Poza tym trzeba 

pamiętać o tym, że zakup maszyny vendingowej wiąże 

się z obowiązkiem opłacania licencji za korzystanie 

z niej.

Jest jeszcze jedna opcja, którą oferuje PW 

ELMAR: – Jeśli chodzi o naszą ofertę, podobnie jak 

w przypadku większości dystrybutorów środków BHP, 

nie ma w ogóle mowy o wynajmie czy zakupie auto-

matu. Przez cały czas świadczenia usługi pozostaje on 

własnością naszej firmy, a klient płaci za wydawane 

z niego produkty. Oczywiście wiąże się to także z za-

pewnieniem pełnej obsługi serwisowej. Operator 

dokłada wszelkich starań, aby nie dopuścić do 

sytuacji, w której maszyna vendingowa przestaje 

działać, a jeżeli dojdzie do tego, reaguje w ciągu 

kilku godzin od zgłoszenia. 

Gdyby przedsiębiorstwo zdecydowało się jednak 

na wynajem lub zakup automatu dystrybucyjnego, 

należy zwrócić uwagę czy firma, która dostarcza 

wybrane rozwiązanie posiada własny serwis oraz 

czy deklaruje szybką naprawę w razie awarii. 

Warto dopytać się czy maszyny mają możliwość 

łączenia się z nimi zdalnie, poprzez łącze inter-

netowe (podłączenie do chmury CLOUD) w celu 

diagnozy i naprawy oprogramowania na odległość. 

Taki mechanizm znacząco przyśpiesza czas reakcji 

serwisu. Firma oferująca zakup, wynajem czy stały 

dostęp do dystrybutorów, powinna też udzielić 

wsparcia, jeśli chodzi o wdrażanie systemu do ich 

obsługi. 
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