
Condições ambientais:

Observações específicas:

Apropriado para

• Paletes de cartão • Caixotes • Pneus • Livros • Caixas de cartão • Produtos embalados a vácuo • Embalagens leves • Revistas

• Maços de jornais • Produtos alimentares congelados • Tabuleiros • Garrafas embaladas • Caixas • Sacos • Caixas de plastico

Componentes de campo:

Proteção de segurança:

Proteção de segurança da porta:

Operacional:

Lay-out:

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Hora / Dia                          Dias / Semana

Envie para info@Qimarox.com

Altura entrada produto:

Altura saída produto:

Entrada:

Saída:

........................................................................................................ mm.

........................................................................................................ mm.

Tração / Gravidade

Tração / Gravidade

Cliente:

E-mail:

Produto:

Dimensões de produto:

Capacidade:

Peso de produto:

Orientação de produto: Short / Long Side Leading

Orientação de produto: Short / Long Side Leading

........................... x  ...................................  x  ............................... mm.
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Não é possível: b1, b2, C3, C4, 5f, 6f, 7G, 8G

max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.

solicitação de cotação

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Todos os Direitos Reservados. © 2015. Qimarox.com

Prorunner® Mk5 

O Prorunner mk5 é particularmente adequado para, num sistema de transporte, transportar verticalmente fluxos de 
produtos num movimento único e fluido. um sistema circular patenteado mantém neste elevador Paternoster os produtos a 
todo momento em posição horizontal e à prova de choques. O sistema de transporte vertical extremamente robusto também 
se encontra disponível em aço inoxidável e representa elevada fiabilidade, custos de manutenção residuais e durabilidade.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Componentes-chave para manuseamento de materia:

• Cercas de segurança • Sistemas de transporte vertical • Módulos de paletização • Máquina de envolvimento

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ “
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