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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

*** PERSBERICHT *** 
 
Harderwijk-Nederland, december 2014  
 
Qimarox onderstreept PPMA-lidmaatschap met deelname aan PPMA Show 
 
Qimarox heeft zich aangesloten bij de Processing & Packaging Machinery Association (PPMA), 
de Britse brancheorganisatie voor leveranciers van proces- en verpakkingsmachines. Het 
lidmaatschap biedt de producent van palletiseermodules en verticaal transportsystemen extra 
mogelijkheden om een vooraanstaande positie op de belangrijke Britse markt te veroveren. 
Qimarox onderstreept die ambitie met een prominente stand op de PPMA Show, de 
gerenommeerde vakbeurs van PPMA die plaatsvindt van 29 september tot en met 1 oktober 
2015 in Birmingham. 
 
Qimarox levert wereldwijd unieke componenten voor material handling en eindverpakkingssystemen, 
die in de praktijk hebben bewezen dat een hoge capaciteit en grote flexibiliteit kunnen samengaan met 
lage operationele kosten en een grote mate van duurzaamheid. De machines en systemen van 
Qimarox kenmerken zich door een compact, modulair ontwerp en een hoge mate van standaardisatie, 
waardoor de kosten voor aanschaf, installatie en onderhoud tot een minimum zijn gereduceerd. De 
palletiseermachines en productliften van Qimarox zijn inmiddels terug te vinden in 
eindverpakkingssystemen van gerenommeerde producenten van consumentenproducten op elk 
continent. 
 
Eén van de meest aansprekende innovaties van Qimarox is de Highrunner mk7, de palletiseermodule 
die de voordelen van een palletiseerrobot combineert met de snelheid en capaciteit van traditionele 
palletiseermachines. De onbetwiste blikvanger op de PPMA Show in 2015 zal de Prorunner mk5 zijn, 
een elegante productlift die producten zowel omhoog als omlaag kan transporteren en ingezet kan 
worden als verticaal sorteersysteem. Voor verticaal transport van pallets beschikt Qimarox over zowel 
een 2-koloms (Prorunner mk9) als over een 4-koloms (Prorunner mk10) palletlift. Deze Prorunner 
mk10 is een robuuste productlift die  pallets met gewichten tot 2000 kilogram tot tien meter omhoog 
transporteert. 
 
Prominente vakbeurs 
Met het lidmaatschap van de PPMA onderstreept Qimarox de ambitie om een vooraanstaande positie 
op de Britse markt voor proces- en verpakkingsmachines te verwerven. De PPMA organiseert elk jaar 
een prominente vakbeurs, die in 2015 zal plaatsvinden van 29 september tot en met 1 oktober in 
Birmingham. Qimarox zal als nieuw PPMA-lid prominent aanwezig zijn op deze goedbezochte beurs. 
 
Daarnaast publiceert de PPMA elk najaar een overzicht van leveranciers van proces- en 
verpakkingsmachines – the industry bible – en geeft het elke twee maanden onder de naam 
Machinery Update een goed gelezen vakblad uit. Naast al deze mogelijkheden om in contact te 
komen met bedrijven die op zoek zijn naar verpakkingsmachines, biedt de PPMA een uitstekend 
podium voor het leggen van contacten en samenwerken met de meer dan 400 overige leden. Kortom, 
de PPMA biedt Qimarox een nog beter toegang tot de interessante Britse markt. 
 
Over Qimarox 
Qimarox is een van de toonaangevende spelers in de markt van eindverpakkingssystemen. Als 
producent van palletiseermachines, productliften en professioneel serviceverlener onderscheidt 
Qimarox zich met een eigentijdse visie en aanpak. Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde staan 
daarbij hoog in het vaandel. Bezoek ons tijdens de PPMA Show van 29 september tot en met 1 
oktober in Birmingham of kijk op www.Qimarox.com. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Foto’s kunt u downloaden op de internetsite van Qimarox: www.Qimarox.com 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
NL-3846 CE Harderwijk 
Nederland 
 
Contactpersoon:  
Jaco Hooijer 
j.hooijer@Qimarox.com 
Tel.: +31(0)341 43 67 10 
Fax: +31 (0)341 43 67 01 
Mobiel: +31 (0)620245494 
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