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

Qimarox jako pierwszy w Holandii wprowadza znak „Rolling On
Interroll”
Qimarox jako pierwszy partner w Holandii dołącza do programu Rolling On Interroll. Rolling On
Interroll to znak jakości, który Qimarox i inni partnerzy umieszczają na produktach i systemach
budowanych z wykorzystaniem podstawowych produktów dostarczanych przez Interroll.
Program ten został stworzony przez czołowego szwajcarskiego producenta podstawowych
produktów dla wybranej grupy partnerów z branży produkcji urządzeń do transportu
materiałów, dla których, podobnie jak dla Interroll, jakość jest najważniejsza.
Celem znaku Rolling On Interroll jest zapewnienie użytkownikom końcowym produktów wrażenia
jakości tych często krytycznych dla powodzenia danej misji urządzeń i systemów. Qimarox w swoich
systemach transportu pionowego i systemach paletyzujących również stosuje elementy dostarczane
przez Interroll, na których także umieszczany jest ten znak. Pragniemy podnieść świadomość
użytkowników końcowych w zakresie jakości tych elementów i wynikających z niej korzyści dla
wydajności, bezpieczeństwa i innowacji” podaje Interroll, wyjaśniając cel uczestnictwa w programie.
Ekskluzywność programu
Wstęp do programu Rolling On Interroll odbywa się wyłącznie na zaproszenie. Tak jak w przypadku
Qimarox, wstęp jest zarezerwowany wyłącznie dla partnerów, z którymi producent podstawowych
produktów do transportu materiałów prowadzi wieloletnią współpracę. Dodatkowo, jest on również
zarezerwowany dla partnerów, którzy opracowują urządzenia i systemy, w których elementy firmy
Interroll odgrywają zasadniczą rolę w zakresie zapewniania doskonałych parametrów technicznych,
niezawodności i wydajności. Interroll pragnie rozszerzać współpracę z tymi partnerami w celu
tworzenia warunków dzielenia się zdobytą praktyką, doświadczeniami i opiniami – dotyczy to nie tylko
Interroll, ale również innych partnerów. Doprowadzi to do jeszcze bardziej optymalnego współdziałania
i opracowywania lepszych produktów i systemów.
Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
Qimarox opracowuje, produkuje i dostarcza elementy do systemów transportu materiałów, takich jak
podnośniki produktów, przenośniki palet, systemy paletyzujące, owijarki typu ring i owijarki folii stretch.
Firma koncentruje się na elastyczności i wydajności łączonej z niskim całkowitym kosztem posiadania
(TCO). Stosowane standardowo elementy dostarczane przez Interroll mają w tym zakresie znaczny
wkład. Gwarantują nie tylko doskonałe parametry, ale również trwałość i niskie wymagania w zakresie
konserwacji.

Informacje o Qimarox
Qimarox jest czołowym producentem elementów do systemów transportu materiałów, które
charakteryzuje solidność i niezawodność. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie i ciągły
rozwój umożliwiają firmie Qimarox produkcję podnośników produktów, paletyzatorów i maszyn
pakujących, które łączą elastyczność i wydajność z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).
Firmy zajmujące się integrowaniem systemów i producenci sprzętu OEM na całym świecie stosują
maszyny dostarczane przez Qimarox w systemach końcowych linii produkcyjnych oraz systemach
magazynowania i komisjonowania różnych branż. Więcej informacji dostępnych jest w serwisie
www.qimarox.com.
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Uwagi dla osób edytujących tekst (nie do publikacji):
Zdjęcia można pobrać z serwisu internetowego Qimarox: www.Qimarox.com
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:
Qimarox
Nobelstraat 43
3846 CE Harderwijk
Holandia
Osoba kontaktowa:
Jaco Hooijer
j.hooijer@Qimarox.com
Tel.: +31(0)341 43 67 10
Faks: +31 (0)341 43 67 01
Tel. kom.: +31 (0)620245494
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