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Qimarox – profil firmy 
 
Qimarox to wiodący producent komponentów do systemów przetwarzania materiałów. Jako producent 
między innymi maszyn paletyzujących i podnośników do towarów, Qimarox wyróżnia się wizją dopasowaną 
do współczesności i jej realizowaniem. Innowacja, jakość i wartość dodana stoją wysoko w hierarchii.  
 
Historia 
Firma Qimarox wydzieliła się z firmy Nedpack, założonej w 1995 roku. Od początku istnienia Nedpack 
mocno koncentrował się na budowie maszyn paletyzujących i podnośników do towarów. Dzisiaj różne 
komponenty są dostarczane do producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) i integratorów systemów na 
całym świecie. Przykładem są podnośnik do towarów Prorunner mk1, transporter pionowy Prorunner mk5 i 
maszyna paletyzująca Highrunner mk7, seria, która będzie dalej rozbudowywana w nadchodzących latach. 
Komponenty te od dawna są w dużym stopniu stosowane na liniach produkcyjnych i opakowań końcowych, 
zwłaszcza w branży spożywczej, ale również w innych sektorach. W ostatnich latach podnośniki do towarów 
coraz częściej znajdują nabywców w domach handlowych i centrach dystrybucji.  
Ze względu na różnice w działalności, dział komponentów w 2012 roku wydzielił się z firmy Nedpack i 
rozpoczął działalność pod marką Qimarox. Nedpack nadal koncentruje się wyłącznie na projektowaniu, 
integracji, serwisowaniu i konserwacji kompletnych systemów opakowań końcowych, natomiast Qimarox 
zwraca się wyłącznie ku rozwijaniu i produkcji głównych komponentów dla producentów oryginalnego 
wyposażenia i integratorów systemów. 
 
Misja 
Qimarox chciałby być wiodącym producentem komponentów, które sprawiają, że systemy przetwarzania 
materiałów są szybsze, bardziej uniwersalne i trwałe. Komponenty firmy Qimarox wyróżniają się prostotą i 
szybkością, z jaką można je zintegrować. Są niezawodne i trwałe, dzięki czemu klient końcowy korzysta z 
ich maksymalnej dostępności. Ponadto koszty używania i konserwacji komponentów są niskie, co przekłada 
się na niewielkie łączne koszty eksploatacji. Podejście firmy Qimarox cechuje przede wszystkim 
innowacyjność, jakość i komfort obsługi.  
 
Wizja 
Na rynku systemów przetwarzania materiałów jest zapotrzebowanie na komponenty łączące w sobie dużą 
wydajność i niską cenę, a także spełniające następujące wymagania: 

• Konstrukcja modułowa, dzięki której można je łatwo i szybko dostosować oraz zamontować. 
• Wielofunkcyjność umożliwiająca szerokie zastosowanie i łączenie różnych zadań. 
• Trwałość - wymagają niewielkiej konserwacji i są bardzo szeroko dostępne. 

Qimarox dostosowuje się do tego na różne sposoby: 
• Zawsze szukamy innowacyjnych koncepcji. Nasze komponenty cechują się tym, że działają inaczej - 

i skuteczniej – niż popularne komponenty na rynku. 
• Dzięki stałemu rozwojowi nasze komponenty mają wysoki poziom standaryzacji, co umożliwia ich 

szybką i łatwą produkcję, a także wpływa na ich niską cenę. 
• W miarę możliwości stosujemy te same i ogólnie dostępne komponenty, dzięki czemu ograniczamy 

koszty serwisowania i eksploatacji. 
 
Nasi ludzie 
Qimarox ma zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nasi pracownicy są doskonale wyszkolonymi 
specjalistami, którzy regularnie przechodzą szkolenia, aby cały czas pracować na najwyższym poziomie. 
Dzięki naszemu zorientowaniu na klienta zajmujemy dzisiaj wiodącą pozycję w zakresie zapewnienia 
klientowi zaufania i szacunku.  
 
Nasi klienci 
Qimarox jest dostawcą dla dziesiątków producentów oryginalnego wyposażenia i integratorów systemów z 
różnych sektorów, takich jak logistyka, budowa maszyn i budowa systemów transportowych. Komponenty 
firmy Qimarox znajdują się u klientów końcowych z całego świata, takich jak Unilever (NL, ZA), Nestlé (NL), 
FrieslandCampina (NL), Xerox (NL), Procter & Gamble (D), Kraft Foods (ES), Abbott (D), Staples (SE/ES), 
Danone (B), Haribo (D), Danfoss (DK), McCain Foods (UK), Coleman (USA) i Herdez (MEX). 
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Dwie siedziby 
Siedziba główna Qimarox znajduje się w Harderwijk w środkowej Holandii. Od 2011 roku Qimarox posiada 
również siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Z siedziby w Aurorze (Illinois) obsługiwany jest rynek 
północnoamerykański.  
 
Informacje kontaktowe do siedziby głównej 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
NL-3846 CE Harderwijk 
Holandia 
Tel. +31 (0) 341 43 67 00 
Faks +31 (0) 341 43 67 01 
inf@qimarox.com 
www.qimarox.com 
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