
YX

Zastosowanie w transporcie:
• Pojemników • Kartonów • Produktów zafoliowanych • Produktów mrożonych 

• Zgrzewek butelek • Pakietów gazet i czasopism • Skrzynek • Paczek

Czas pracy:

Liczba szablonów układania:

Wymiary palety:

Tak / Nie

Tak / Nie

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
godziny / dni                                      dni / tygodnie

Wysokość podawania produktu:

Wysokość odbioru palet:

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

Klient:

E-mail:

Produkt:

Wymiary produktu:

Wydajność produktu:

Wydajność warstw:

Liczba warstw na palecie:

Ciężar produktu:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

PODAWANIE PRODUKTU / PALETY ODBIÓR PALETY

KOD: X1B

maks.  ................... szt/h.

maks.  ................... szt/h.

min.  ...................... szt/h.

min.  ...................... szt/h.

maks.  ................... kg.min.  ...................... kg.

Formularz do wyceny

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Alle rechten voorbehouden. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

Highrunner Mk7 to standardowa maszyna paletyzująca charakteryzująca się prostotą i wszechstronnością. Prostota kryje 
się za projektem modułowym i standardowym układem sterowania, dzięki czemu każdy integrator systemów może łatwo 
włączyć maszynę w każdy system end-of-line. Wszechstronność jest zapewniona dzięki opatentowanej szufladzie do formo-
wania, za pomocą której produkty w całości bezstopniowo i z dużą dokładnością mogą być umieszczane w prawie każdym 
szablonie układania. W modelu Highrunner mk7 uniwersalność robota paletyzującego łączy się z wydajnością paletyzatora 
warstwowego.

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

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
Cena od:

" 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®™ ''

Osłona bezpieczeństwa:

Osłony bezpieczeństwa drzwi:

Orientacja produktu na wejściu:    dłuższa strona / krótsza strona

Orientacja palecie na wejściu:       dłuższa strona / krótsza strona

Orientacja palecie na wyjściu:       dłuższa strona/ krótsza strona

Schemat:

Uwagi:

.................................................................................................

Maks:. ..................  x ............................ x  .......................... mm.

Rysunek szablonów układania:  Wysłać na adres info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Min:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Wysłać na adres info@Qimarox.com

Rysunek szablonów układania:

.................................................................................................

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



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Zalety modelu Highrunner® Mk7:

• Maszyna wysokiej prędkości o wydajności do 3500 produktów na godzinę 
• Bezstopniowe ustawianie ze 100-procentową dokładnością
• Ustawianie pełnych szeregów lub warstw za jednym razem na palecie 
• Możliwość wprowadzenia prawie każdego szablonu układania za pomocą ekranu dotykowego
• Bez straty czasu podczas wymiany produktów lub szablonu układania 
• Mniejszy pobór energii i mniejsze zużycie dzięki optymalnemu sterowaniu 
• Niskie całkowite koszty posiadania dzięki trwałym, standardowym częściom • Do nabycia już od €29.000 euro

800
150 x 100 x 100

500
240
1

25 kg

3500 / h

10 m²

Maks.Min.

kg.
szt/h.
szt/h.

D x SZ x W mm.
mm.

Specyfikacja techniczna
Wejściu:
Produkt

Wydajność produktu
Wydajność warstw 
Ciężar ładunku

600 x 400 x 400

6.000
600 x 400 x 400

3.500
450
25
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