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ZEBRA TECHNOLOGIES 
TECHNOLOGIA RFID W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Technologia RFID w przemyśle 
motoryzacyjnym
Sposoby optymalnego etykietowania podzespołów  
w celu umożliwienia płynnego działania łańcucha dostaw  
w branży motoryzacyjnej
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Technologia RFID w przemyśle 
motoryzacyjnym: 
etykietowanie podzespołów i umożliwianie 
płynnego działania łańcucha dostaw

Produkcja w przemyśle motoryzacyjnym to coraz bardziej złożony proces. 
Nacisk na obniżanie kosztów jest większy niż był kiedykolwiek wcześniej, 
przepisy i wymogi zgodności są bardziej surowe, a surowce droższe. Do 
tego dochodzi moda na personalizację — nową normą są samochody 
unikatowe, w wyniku czego liczba wariantów produktów opartych na 
kosztownych podzespołach wzrosła w postępie geometrycznym —  
a konsumenci wciąż oczekują, że pojazd zostanie wyprodukowany  
i dostarczony do nich szybciej, w nieskazitelnej jakości. Wytwórcy i ich 
dostawcy muszą dotrzymywać tempa. 

Wyzwanie rynkowe
Identyfikacja i etykietowanie części samochodowych to kluczowy 
etap procesu produkcji, który wciąż przybiera na znaczeniu. Coraz 
powszechniejsze wśród producentów samochodowych staje się 
wprowadzanie nowych wewnętrznych wymogów, w ramach których 
dostawcy muszą do wszystkich przesyłek stosować jednorazowe etykiety 
RFID (z wydrukowanym identyfikatorem paczki i przewoźnika). Ma to na 
celu zadbanie o bardziej „jednomyślne” działanie sieci dostaw w przemyśle 
motoryzacyjnym, z jasnym celem szybkiego dostarczenia towaru do 
wyznaczonych punktów rozładunku. Wszyscy dostawcy znajdują się pod 
presją, aby zacząć stosować się do nowych wymagań klientów z branży 
motoryzacyjnej i szybko wdrożyć nowe procedury etykietowania. 

W związku z tym etykiety również muszą spełniać rygorystyczne 
wymagania. Jeśli etykiety nie da się wykryć i odczytać, ani nie jest 
ona bezpiecznie przymocowana do podzespołu w chwili dostawy do 
producenta, może to wpłynąć na Twoją wydajność, rentowność i relacje  
z producentem. Zła jakość etykiet może powodować: 

• utratę kontraktów

• opóźnienia w dostarczaniu przesyłek

• spadek w rankingu dostawców

• mandaty lub grzywny za niestosowanie się do wymogów

•  spowolnienie produktywności wynikające z konieczności korygowania 
produktów lub stosowania planów naprawczych

• niekorzystny wpływ na wskaźniki KPI i rentowność.

Dlatego ważna jest wysoka jakość etykiet identyfikacyjnych do produktów 
— oraz stosowanych do ich drukowania drukarek termicznych RFID —  
a także to, by każda zamówiona partia materiałów eksploatacyjnych 
zapewniała takie same wyniki.
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Drukarki RFID i certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra: 
konsekwentna wyjątkowość i wyjątkowa konsekwencja

Rozumiejąc związane z technologią etykietowania RFID potrzeby 
producentów podzespołów, firma Zebra dostarcza wysokiej jakości, 
a jednocześnie ekonomiczne drukarki i etykiety do oznaczania części 
samochodowych, spełniające wymogi zgodności i zapewniające 
niezawodne i stałe wyniki niezależnie od zamówionej partii.

Korzystanie z certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych Zebry oznacza, 
że etykiety będą drukowane w spójnej jakości i będą dobrze przylegać do 
danej powierzchni. Nie trzeba się będzie już więcej martwić o niezgodność 
z wymogami, zakłócenia procesów operacyjnych ani niezadowolenie 
klientów w związku z problemami z etykietowaniem.  

Konsekwentnie wyróżniająca się  
i zatwierdzona jakość 
Każda etykieta do podzespołów musi zostać przetestowana, certyfikowana 
i udokumentowana w celu spełnienia norm branżowych. Istnieje jednak 
wiele standardów testowania i certyfikacji, a wymogi różnych producentów 
mogą znacznie się od siebie różnić. Zebra oferuje rozwiązania w zakresie 
drukowania i etykietowania, które uzyskały certyfikat zgodności z szeroką 
gamą specyficznych wymagań producentów samochodów, co zapewnia 
zgodność z procedurami. 

Podczas testowania swoich rozwiązań do etykietowania różnych typów 
i kształtów powierzchni firma Zebra współpracuje z akredytowanymi 
laboratoriami ISO 17025, aby spełnić najwyższe standardy trwałości 
i wydajności. Laboratoria akredytowane zgodnie z normą ISO 17025 
sprawdzają przyczepność i łatwość skanowania etykiet oraz ich odporność 
na czynniki takie jak rozpylana woda, olej i paliwo. Etykiety testowane przez 
akredytowane laboratoria ISO 17025 będą czytelne i trwałe, co oznacza 
niższe koszty związane z brakiem zgodności i większy zwrot z inwestycji. 
Na potrzeby badań motoryzacyjnych udostępniamy oficjalną i rzetelną 
dokumentację, co ułatwia spełnianie żądań producentów i pomyślne 
przechodzenie audytów.  



4    zebra technologies

ZEBRA TECHNOLOGIES 
TECHNOLOGIA RFID W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Niezawodne etykiety 
dostosowane do Twoich 
unikalnych części 
Nie wszystkie rozwiązania z zakresu etykiet i taśm 
polipropylenowych, poliestrowych i winylowych są 
takie same. Dostępne na rynku setki materiałów i typów 
taśm charakteryzują się różną odpornością termiczną, 
środowiskową i chemiczną, a także różnymi właściwościami 
adhezyjnymi. Ich wydajność różni się ponadto w zależności 
od rodzaju i kształtu powierzchni. Kleje i materiały na etykiety 
pomyślnie przechodzące testy na płaskich powierzchniach 
metalowych nie zawsze sprawdzają się na zakrzywionych 
powierzchniach z winylu. 

• Zalecając niezawodne rozwiązanie w zakresie 
etykietowania, dysponujący rozległą wiedzą na temat 
materiałów etykietowych zespół badawczo-rozwojowy 
ds. materiałów eksploatacyjnych firmy Zebra intensywnie 
testuje i weryfikuje wydajność i wzajemne oddziaływanie 
materiałów etykietowych, taśm termicznych, klejów  
i powierzchni podzespołów, a także wymagania testowe 
producentów samochodów.

• Zebra odtwarza rzeczywiste warunki poprzez testowanie 
przyczepności i trwałości na rzeczywistych materiałach 
powierzchniowych właściwych dla podzespołów 
wytwarzanych przez Twoją firmę.

• Ponieważ nigdy nie stosujemy zamienników, nasze 
etykiety zapewniają konsekwentnie spójne wyniki 
niezależnie od zamówionej partii, wspierając Twoje 
procesy operacyjne i pomagając unikać opóźnień 
spowodowanych niedostatecznymi wynikami i potrzebą  
użycia nowej etykiety.

• Nasza fachowa wiedza w zakresie identyfikacji 
części samochodowych została sprawdzona — 
oferujemy rozwiązania do wiązek kablowych, pomp 
paliwowych i wielu innych części. Opierając się na 
swoim doświadczeniu, firma Zebra dobiera właściwe 
rozwiązanie do konkretnych potrzeb i może spełnić 
specjalne wymagania dotyczące trudnych zastosowań 
etykiet.

m

Certyfikowane materiały 
eksploatacyjne marki Zebra
Wyjątkowa konsekwencja  
i konsekwentna wyjątkowość

1. Konsekwentnie wyjątkowa jakość
• Nigdy nie używamy zamienników ani nie narażamy na 

szwank konsekwentnie spójnego poziomu jakości

• Nasze produkty poddajemy szeroko zakrojonym 
testom w celu zapewnienia wysokiej jakości

• Wyroby testujemy w laboratoriach ISO 17025

2. Doskonała obsługa
• Specjalistyczna wiedza w zakresie zalecania 

odpowiednich etykiet do danego zastosowania

• Wybieramy odpowiednie opcje spośród tysięcy 
materiałów

• Dopasowujemy rozwiązania w zakresie etykiet i taśm 
barwiących

• Zebra może we współpracy z Twoim 
przedsiębiorstwem zaprojektować, wyprodukować  
i dostarczyć niestandardowe materiały eksploatacyjne 
do druku, zaspokajające wyjątkowe potrzeby

3. Niedościgniona wiedza
• Liderzy w branży sprzętu i materiałów 

eksploatacyjnych do druku termicznego

• Współpraca z klientami na całym świecie —  
Zebra produkuje etykiety na rynek globalny
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Maksymalizacja widoczności za pomocą kompleksowych  
rozwiązań RFID 
Jako światowy lider w dziedzinie technologii RFID, firma Zebra dostarcza największą ilość materiałów eksploatacyjnych do druku 
RFID dostępnych w stałym asortymencie na żądanie, wyposażonych w chipy RFID najnowszej generacji umożliwiające szybsze 
wykrywanie i ustalanie położenia znacznika oraz zapewniające większy zasięg odczytu. Rozwiązania RFID firmy Zebra przynoszą 
korzyści klientom w wielu różnych branżach, zapewniając w czasie rzeczywistym widoczność potrzebną do usprawnienia 
procesów operacyjnych, minimalizacji błędów w danych dotyczących zasobów, a także śledzenia, identyfikacji i maksymalizacji 
wykorzystania zasobów.  

Wybór właściwych materiałów eksploatacyjnych RFID 
Przy wyborze etykiet RFID należy wziąć pod uwagę szereg czynników, jednak ogólnie najważniejsze znaczenie mają  
następujące trzy: 

• Wielkość chipu: większy chip RFID zapewnia większy zasięg odczytu.

• Typ czytnika: czytniki przenośne, stacjonarne oraz napowietrzne często działają w inny sposób i mają inne przeznaczenie.

• Typ powierzchni i środowisko: rodzaj powierzchni, na której umieszczona jest etykieta (np. tektura falista, drewno, szkło, 
plastik, metal itp.), a także to, jak gęsto artykuły są upakowane lub co znajduje się wewnątrz pojemników i opakowań. Jeśli 
sygnał musi przechodzić przez tłumiące go obiekty, zasięg odczytu jest mniejszy.
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Sposób zastosowania technologii RFID w Twojej firmie umożliwi nam zalecenie rodzaju potrzebnego materiału i kleju oraz 
etykiet i znaczników odpornych na działanie skrajnych temperatur, wilgoci lub promieniowania UV. Możemy też określić, czy 
najlepszy w danym zastosowaniu będzie znacznik standardowy, czy też znacznik o wysokiej pojemności pamięci, a także 
dobrać odpowiedni poziom ochrony prywatności lub sposób szyfrowania.
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Drukarki/kodery RFID Zebra
Dokładne i skalowalne kodowanie RFID

Twoje rozwiązanie opiera się na wiarygodnych danych. Zebra oferuje 
najszerszą w branży gamę drukarek, które dokładnie kodują etykiety,  
znaczniki i karty RFID w dowolnym miejscu i czasie. Zbuduj swoje  
rozwiązanie w oparciu o dane RFID, którym możesz zaufać.

Drukarki przemysłowe serii 
ZT600 i ZT400 
Trudne środowiska. Trudne zastosowania 
RFID. Łączność z chmurą. Możliwość 
rozbudowy. Te drukarki pozwolą Ci działać 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Do zastosowań ogólnych
Etykiety papierowe i syntetyczne

• Zaprojektowane do stosowania ze 
standardowymi czytnikami RFID

• Najlepsze do powierzchni 
niemetalicznych, tworzyw sztucznych lub 
tektury falistej

Zaawansowane
• Papierowe i syntetyczne etykiety 

zapewniające wyższy poziom 
czytelności niż nasze etykiety ogólnego 
przeznaczenia

Specjalistyczne
• Zaprojektowane do oznaczania zasobów 

o powierzchniach metalowych lub 
pojemników wypełnionych płynem

Wyjątkowa konsekwencja. 
Konsekwentna wyjątkowość.

Mobilne drukarki RFID ZQ630
Kolorowy wyświetlacz, łatwa nawigacja,  
natychmiastowy powrót do pracy za 
pośrednictwem łączności Wi-Fi oraz 
Bluetooth, wiodąca w branży pojemność 
baterii, a teraz także funkcja kodowania 
RFID — wszystko w jednej, lekkiej, trwałej 
drukarce mobilnej.

Mechanizm drukujący RFID 
ZE500R
Zaawansowane mechanizmy drukujące 
firmy Zebra dla producentów OEM z obsługą 
technologii RFID to idealne rozwiązanie 
do wysokonakładowych zastosowań 
przemysłowych dla sektora produkcji oraz 
innych dziedzin gospodarki.

Odmieniamy drukarki od  
wewnątrz
Print DNA to swoisty kod genetyczny, który 
całkowicie odmienia sposób pracy drukarek, 
wyposażając je w funkcje wspomagające i 
usprawniające działalność przedsiębiorstwa. 
Unikatowe połączenie nowatorskich 
aplikacji, programów narzędziowych 
oraz narzędzi dla programistów pozwala 
stworzyć wysokowydajne drukarki, którymi 
można zarządzać zdalnie i z łatwością 
integrować z własnymi systemami. Oznacza 
to, że drukarki marki Zebra działające w 
środowisku Link-OS zapewniają najwyższej 
jakości środowisko druku — od wewnątrz.

Kliknij tutaj, aby uzyskać  
bliższe informacje

Certyfikowane materiały 
eksploatacyjne marki Zebra
Idealna para do Twojej  
drukarki RFID

Wykorzystując chipy wiodących producentów 
w celu zaspokojenia Twoich potrzeb, 
firma Zebra oferuje ponad 40 typowych 
etykiet RFID, jak również niestandardowe 
rozwiązania w różnych rozmiarach i z różnych 
materiałów do szerokiej gamy zastosowań.  
Nasze certyfikowane materiały 
eksploatacyjne — zaprojektowane i 
przetestowane z drukarkami i czytnikami 
RFID marki Zebra — zapewniają wysoką 
wydajność.

Wyjątkowa jakość 
Materiały nigdy nie są zastępowane 
zamiennikami i nie jest naruszana ich 
jakość

Wyjątkowa obsługa 
Możliwość skonsultowania się  
z ekspertami

Wyjątkowe doświadczenie 
Ponad 30 lat doświadczenia 
jako producent materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek 
termicznych
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Przetestowane przez firmę Zebra rozwiązania do identyfikacji
Jesteśmy w stanie stworzyć etykiety w prawie każdym rozmiarze i konfiguracji, wykorzystując różnorodne materiały i kleje 
odpowiednie do danego zastosowania. Następnie w odpowiednio dobranej do danego zastosowania etykiecie możemy umieścić 
wymagany chip RFID.

Nazwa materiału Typ materiału Najważniejsze funkcje Odporność na substancje 
chemiczne

Taśma 
barwiąca

Z-Ultimate  
2500T White (białe)

Błyszczące etykiety 
poliestrowe. Dostępne  
w kolorze białym

Homologacja UL, 
odporność na zarysowania 
i umiarkowana odporność 
chemiczna, błyszczące 
wykończenie

Płyn przeciw zamarzaniu,  
olej silnikowy, oleje/smary 5095/5100

Z-Xtreme 4000T

Matowe etykiety 
poliestrowe. Dostępne  
w kolorze białym  
i srebrnym

Odporność na żrące 
substancje chemiczne, 
matowe wykończenie

Płyn przeciw zamarzaniu,  
olej silnikowy, oleje/smary 5095/5100

Speciality 
10030760RM

Błyszczące etykiety 
poliestrowe. Dostępne  
w kolorze białym

Trwałość  
w zastosowaniach,  
w których etykieta będzie 
poddawana działaniom sił 
napinających ze względu 
na czynniki związane z 
obsługą lub środowiskiem 
pracy

Detergent, olej silnikowy, płyn do 
spryskiwaczy, płyn hamulcowy, 
paliwo, etanol, ksylen, kąpiel 
fosforanowa, elektroforeza

5095

Speciality 
10030761RM

Błyszczące etykiety 
poliestrowe. Dostępne  
w kolorze białym

Najlepsze do materiałów 
z niską energią 
powierzchniową  
i teksturowanych. 
Doskonała siła klejenia  
w przypadku stosowania na 
powierzchniach tłustych lub 
oleistych

Detergent, olej silnikowy, płyn do 
spryskiwaczy, płyn hamulcowy, 
paliwo, etanol, ksylen, kąpiel 
fosforanowa,  
elektroforeza

5095



Centrala regionu Ameryki Płn. i 
Centrala Główna
+1 800 423 0442
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+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
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Łacińskiej
+1 847 955 2283
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©2019 ZIH Corp. i/lub podmioty z nią powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zebra i stylizowany obraz głowy zebry są znakami 
handlowymi firmy ZIH Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do 
odpowiednich właścicieli.

Jaki jest następny etap Twojego 
wdrożenia technologii RFID?
Jakie nowe osiągnięcia technologiczne pomogą Twojej organizacji działać 
jeszcze efektywniej? Zdaj się na firmę Zebra — wskażemy drogę. Nasz 
innowacyjny duch i wieloletnie, rozległe doświadczenie w dziedzinie RFID 
pozwalają firmie Zebra wyprzedzać konkurencję i zaspokajać szeroki zakres 
zmieniających się potrzeb branży motoryzacyjnej. 

Zebra odgrywa kluczową rolę w tworzeniu technologii RFID i określaniu 
globalnych standardów już od połowy lat 90. XX wieku, kiedy to 
technologia etykiet inteligentnych pojawiła się po raz pierwszy. Jeżeli 
zależy Ci na wiodącej w branży jakości i obsłudze oraz pewności, że możesz 
liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego RFID, 
wybierz drukarki i certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra. 

Bliższe informacje na temat sposobu, w jaki technologia RFID może 
usprawnić pracę w przemyśle motoryzacyjnym można znaleźć na stronie 

www.zebra.com/RFID


