
Qimarox B.V.  HR ( K.v.K. ) reg.nr.: 08088593;  BTW (VAT) nr.: NL8086.70.979.B01 
Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 - 341 436 700  F +31 - 341 436 701  E info@Qimarox.com  I www.Qimarox.com

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

PERSBERICHT 
 

Harderwijk, July 2013  
 
 
Qimarox ontwikkelt modulaire lift voor pallets tot 1500 kilogram 
 
Compacte, robuuste en veelzijdige machine voor verticaal pallettransport 
 
Qimarox introduceert onder de naam Prorunner mk9 een compleet nieuwe palletlift. De 
Prorunner mk9 is een compacte en robuuste lift die pallets tot 1500 kilogram zonder moeite 10 
meter omhoog of omlaag transporteert. Dankzij de modulaire opbouw is de lift duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk en zonder verdere engineering eenvoudig te integreren in elke 
omgeving.  
 
De Prorunner mk9 is standaard geschikt voor europallets, maar ook ladingdragers met afwijkende 
formaten zoals 1200 x 1000 of 1200 x 1200 millimeter kunnen verwerkt worden. Het maximale gewicht 
bedraagt 1500 kilogram. Afhankelijk van de hoogte kan de Prorunner mk9 een capaciteit van 60 
pallets per uur halen. 
De lift is modulair opgebouwd en kan in stappen van 250 millimeter worden opgehoogd en is 
beschikbaar vanaf 14.950 euro. 
 
In- en uitvoeren langs drie zijden 
Omdat de complete constructie en aandrijving aan één zijde is weggewerkt, kunnen pallets langs drie 
zijden worden ingevoerd of uitgevoerd. Ook is het mogelijk om met één machine meerdere invoer- of 
uitvoerbanen te bedienen, zodat de lift kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld verticaal sorteren. 
De aandrijving bestaat standaard uit een SEW-elektromotor, die afhankelijk van de wens op 
vloerniveau of op het niveau van de tussenvloer kan worden bevestigd. 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
 
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 
www.qimarox.com 

mailto:j.hooijer@qimarox.com
www.qimarox.com

