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

 

 

*** INFORMACJA PRASOWA *** 
 
Harderwijk, Holandia, grudzień 2014  
 
Qimarox podkreśla swe członkostwo w PPMA poprzez uczestnictwo w targach 
PPMA Show 
 
Firma Qimarox dołączyła do Stowarzyszenia ds. Urządzeń Przetwórczych i Pakujących 
(Processing & Packaging Machinery Association, PPMA), brytyjskiego stowarzyszenia 
handlowego zrzeszającego dostawców z branży maszyn wykorzystywanych w przetwórstwie 
oraz do pakowania. Członkostwo zapewnia producentowi modułów paletyzujących oraz 
systemów transportu poziomego dodatkowe możliwości zdobycia pozycji lidera na ważnym 
rynku Wielkiej Brytanii. Firma Qimarox pragnie podkreślić swe ambicje poprzez obecność na 
prestiżowym stanowisku ekspozycyjnym podczas PPMA Show, znanych na całym świecie 
targów organizowanych przez stowarzyszenie PPMA, które odbędą się w dniach od 29 
września do 1 października 2015 w Birmingham. 
 
Firma Qimarox jest światowym dostawcą unikalnych komponentów do obsługi i transportu materiałów 
oraz systemów pakowania na końcu linii, który dowiódł w praktyce, że wysoka wydajność 
i elastyczność mogą iść w parze z niskimi kosztami eksploatacji i wysokim poziomem trwałości. 
Urządzenia i systemy firmy Qimarox charakteryzują się zwartą i modułową budową oraz wysokim 
stopniem standaryzacji, co pozwala na zminimalizowanie kosztów zakupu, instalacji i konserwacji. 
Paletyzatory i podnośniki produktów firmy Qimarox można obecnie znaleźć w systemach pakowania 
na końcu linii, z których korzystają renomowani wytwórcy produktów codziennego użytku na każdym 
kontynencie. 
 
Jedną z najbardziej udanych innowacji firmy Quimarox jest urządzenie Highrunner mk7, moduł 
paletyzujący, który łączy zalety robota paletyzującego z prędkością i wydajnością tradycyjnego 
paletyzatora. Urządzeniem, które w sposób niekwestionowany będzie przyciągało uwagę 
odwiedzających targi PPMA Show w roku 2015 będzie Prorunner mk5, elegancki podnośnik 
produktów, który może transportować produkty zarówno w górę, jak i w dół, a zatem może być 
stosowany w pionowych systemach sortowania. Do pionowego transportu palet, firma Qimarox oferuje 
zarówno podnośniki palet 2-kolumnowe (Prorunner mk9), jak i 4-kolumnowe (Prorunner mk10). 
Urządzenie Prorunner mk10 jest solidnym podnośnikiem, który może unosić palety o masie do 
2000 kg na wysokość do dziesięciu metrów. 
 
Wiodące targi branżowe 
Członkostwo firmy Quimarox w PPMA podkreśla jej ambicje zdobycia pozycji lidera na brytyjskim 
rynku urządzeń przetwórczych i pakujących. PPMA organizuje coroczne wiodące targi, które odbędą 
się w Birmingham w dniach od 29 września do 1 października 2015. Jako nowy członek PPMA, firma 
Qimarox będzie prezentować się na prestiżowym stanowisku na tych cieszących się dużą 
popularnością targach. 
 
Ponadto, jesienią każdego roku PPMA publikuje przegląd urządzeń przetwórczych i pakujących – 
zwany branżową biblią – a także co dwa miesiące publikuje jedno z najchętniej czytanych czasopism 
branżowych pod nazwą „Machinery Update”. Oprócz tych wszystkich możliwości nawiązania kontaktu 
z firmami poszukującymi urządzeń pakujących, PPMA jest również doskonałą platformą do kontaktu 
i współpracy dzięki temu, że zrzesza ponad innych 400 członków. W skrócie, PPMA oferuje firmie 
Qimarox jeszcze lepszy dostęp do interesującego rynku brytyjskiego. 
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O firmie Qimarox 
Qimarox jest jednym z wiodących producentów na rynku rozwiązań pakowania na końcu linii. Jako 
producent paletyzatorów i podnośników produktów, a także dostawca profesjonalnych usług, dla 
którego innowacyjność, jakość i wartość dodana mają pierwszorzędne znaczenie, Qimarox wyróżnia 
się pod względem nowoczesnej wizji i podejścia. Zapraszamy do odwiedzenia nas podczas targów 
PPMA Show w dniach od 29 września do 1 października w Birmingham lub na stronie 
www.Qimarox.com. 
 

 
Informacja dla redakcji (nie do publikacji) 
 
Zdjęcia można pobrać ze strony Qimarox: www.Qimarox.com 
 
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt: 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
Holandia 
 
Osoba do kontaktu: 
Jaco Hooijer 
j.hooijer@Qimarox.com 
Tel.: +31 (0)341 436710 
Fax: +31 (0)341 436701 
Kom.: +31 (0)6 20245494 
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