
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

PRORUNNER mk1: Elevador de produtos fiável e atrativo em termos de preço

O Prorunner mk1 é um elevador de produtos robusto que todos os dias, durante anos, desempenha a sua função: subir ou 
descer produtos sem que tenha de se preocupar. É de facto a solução perfeita para uma capacidade máxima de 500 produtos/
hora. Com a sua pegada extremamente reduzida, este elevador adapta-se facilmente a qualquer lay-out. A unidade compacta 
integra-se com facilidade no seu sistema de transporte e pode ser equipado com uma correia transportadora com ou sem rolos 
de acordo com a sua preferência. Porque foi construída com componentes extremamente fiáveis, esta máquina mal requer 
manutenção. Em resumo: um elevador de produtos de fácil integração a um preço competitivo.

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®™ ”

Condições ambientais:

Observações específicas:

Componentes de campo:

Proteção de segurança:

Proteção de segurança da porta:

Operacional:

Lay-out:

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

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

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.

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

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.
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solicitação de cotação

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.comQimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Todos os Direitos Reservados. © 2015. Qimarox.com

Envie para info@Qimarox.com

€3.500,-
Desde:



100 Kg
Max. 

500 / h
Max. 

0.7 m²
Max. 

11,4 m
Max. 

Componentes-chave para manuseamento de materia:

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

Componentes-chave para manuseamento de materia:

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

Vantagens do PRORUNNER® Mk1

•	 Pegada	mínima	 •	 Baixo	nível	de	ruído	
•	 Caixas,	grades	ou	sacos	até	100	kilos	 •	 Sólida	construção	em	aço
•	 Instalação	perpendicular	igualmente	possível	 •	 Robusto	e	com	pouca	manutenção
•	 Adequado	para	triagem	vertical	(vários	níveis)	 •	 Não	necessita	lubrificação	ou	regulação	
	 	 	 de	correias	 	

Opcional de atéPadrão
mm.

Especificações técnicas
Entrada
Saída
Capacidade
Produto
Peso

mm.
p/hora.

mm.
Kg.



100 Kg
Max. 

500 / h
Max. 

0.7 m²
Max. 

11,4 m
Max. 

Componentes-chave para manuseamento de materia:

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

Componentes-chave para manuseamento de materia:

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

Vantagens do PRORUNNER® Mk1

•	 Pegada	mínima	 •	 Baixo	nível	de	ruído	
•	 Caixas,	grades	ou	sacos	até	100	kilos	 •	 Sólida	construção	em	aço
•	 Instalação	perpendicular	igualmente	possível	 •	 Robusto	e	com	pouca	manutenção
•	 Adequado	para	triagem	vertical	(vários	níveis)	 •	 Não	necessita	lubrificação	ou	regulação	
	 	 	 de	correias	 	

Opcional de atéPadrão
mm.

Especificações técnicas
Entrada
Saída
Capacidade
Produto
Peso

mm.
p/hora.

mm.
Kg.



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

PRORUNNER mk1: Elevador de produtos fiável e atrativo em termos de preço

O Prorunner mk1 é um elevador de produtos robusto que todos os dias, durante anos, desempenha a sua função: subir ou 
descer produtos sem que tenha de se preocupar. É de facto a solução perfeita para uma capacidade máxima de 500 produtos/
hora. Com a sua pegada extremamente reduzida, este elevador adapta-se facilmente a qualquer lay-out. A unidade compacta 
integra-se com facilidade no seu sistema de transporte e pode ser equipado com uma correia transportadora com ou sem rolos 
de acordo com a sua preferência. Porque foi construída com componentes extremamente fiáveis, esta máquina mal requer 
manutenção. Em resumo: um elevador de produtos de fácil integração a um preço competitivo.

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®™ ”

Condições ambientais:

Observações específicas:

Componentes de campo:

Proteção de segurança:

Proteção de segurança da porta:

Operacional:

Lay-out:

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

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

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.

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

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.
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€3.500,-
Desde:


