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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers
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Qimarox doświadcza przyśpieszenia wzrostu w 20-tym 
roku prowadzenia firmy 
 
W tym roku mija dokładnie dwadzieścia lat od założenia firmy Qimarox. W ciągu tych 
dwudziestu lat, firma z Harderwijku stała się producentem podzespołów do systemów obsługi 
materiałów, które są sprzedawane na całym świecie. Qimarox wyróżnia się spośród rynkowej 
konkurencji swoją wizją – standardowe maszyny w konkurencyjnej cenie – co okazuje się być 
sukcesem. W ostatnich latach, sprzedaż wzrasta średnio 15% na rok. 
 
W 1995, Pieter Hannessen zaczynał od budowy paletyzatorów i pionowych systemów transportowych 
do integracji w systemach końcowego pakowania zbiorczego, pod nazwą „Nedpack”. Dzięki tym 
imponującym osiągom innowacyjnych opatentowanych maszyn, w 2008, firma zdecydowała się 
przenieść uwagę z integracji systemów końcowego pakowania zbiorczego na konstrukcję 
niezbędnych komponentów. W 2012 doprowadziło to do wprowadzenia nowej nazwy handlowej 
i marki: „Qimarox”.  
Dziś Qimarox produkuje szeroki asortyment produktów – od transporterów pionowych po paletyzatory 
– dla integratorów systemów i wytwórców oryginalnych urządzeń na całym świecie. Nedpack oferuje 
kompletne rozwiązania dotyczące paletyzowania, które mogą być stosowane przez integratorów w ich 
projektach. W tym roku, asortyment produktów został rozszerzony o owijarkę z obrotowym 
pierścieniem, która jest wprowadzana na rynek zgodnie ze znaną filozofią Qimarox: standaryzowana 
modułowa maszyna prosta w użyciu i utrzymaniu oraz w niskiej cenie.  
 
Obsługa klientów w ich własnym języku 
Po popularnym Prorunner mk5, wyjątkowym opatentowanym systemie transportowania pionowego, 
który pracuje zgodnie z założeniem �towar do obsługi�, inne komponenty Qimarox będą również 
sprzedawane na całym świecie. Podzespoły mają zastosowanie nie tylko w systemach końcowego 
pakowania zbiorczego, ale również w systemach logistycznych różnych sektorów. 
Rozwój doprowadził do ekspansji siły roboczej, która jest w dużej mierze skupiona na 
międzynarodowym polu działalności Qimarox. Z Harderwijku kilkunastu naszych pracowników różnej 
narodowości obsługuje klientów z wielu różnych krajów w ich własnym języku.  
 
Informacja o Qimarox 
Qimarox jest wiodącym producentem wytrzymałych i niezawodnych komponentów do systemów 
obsługi materiałów. Innowacyjne pomysły, opatentowane technologie oraz ciągły rozwój pozwalają 
Qimarox wytwarzać windy produktowe, paletyzatory i owijarki palet, które łączą elastyczność 
i produktywność z niskim całkowitym kosztem eksploatacji. Integratorzy systemu i producenci 
oryginalnych urządzeń z całego świata używają maszyn Qimarox w systemach pakowania końcowego 
i składowania oraz w systemach komplementacji zamówień w różnych sektorach przemysłowych. 
Proszę odwiedzić stronę internetową www.qimarox.com, aby uzyskać więcej informacji. 
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