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INFORMACJA PRASOWA 
 

Harderwijk, lipiec 2013  
 
Qimarox przedstawia model Highrunner mk7 
 
Superszybka, uniwersalna maszyna paletyzująca w korzystnym 
standardzie 
 
Highrunner mk7 to model nowej maszyny paletyzującej firmy Qimarox, która jest nie tylko 
superszybka, ale jednocześnie bardzo uniwersalna. Ponieważ maszyna zbudowana jest w 
całości z modułów standardowych, Highrunner mk7 można stosować bez dodatkowych 
dostosowań w każdej sytuacji. Dzięki dużemu zakresowi standaryzacji znacznie zmniejszono 
ponadto koszty nabycia, instalacji, użytkowania i konserwacji. Ten moduł paletyzujący jest 
dostępny już w cenie od 29 000 euro, przy czym integrator może wybrać, czy dodać własny 
podnośnik palet, czy też skorzystać z podnośnika palet firmy Qimarox. 
 
Highrunner mk7 to efekt ciągłego rozwoju firmy Qimarox. Konstrukcja modeli z serii Highrunner jest 
nadal upraszczana, dzięki czemu stosuje się mniej części i więcej elementów standardowych. W ten 
sposób znacznie zmniejszono koszty nabycia, instalacji, użytkowania i konserwacji. Z tego powodu 
Highrunner mk7 jest najbardziej konkurencyjnym urządzeniem paletyzującym z obecnie oferowanych 
na rynku. 
Bez względu na to, czy potrzebne jest rozwiązanie do kartonów z pokrywami lub bez, tac z folią lub 
bez, wiader, skrzyń lub kanistrów. Highrunner mk7 ustawia wszystkie produkty starannie i dokładnie 
zgodnie z każdym żądanym szablonem oraz układa je warstwa po warstwie na palecie. Dzięki 
przyjaznemu dla użytkownika ekranowi dotykowemu operatorzy mogą w prosty sposób wybrać 
żądany szablon układania i ewentualnie zaprogramować nowe szablony układania. 
 
Najszybszy z serii Qimarox 
Higrunner mk7 zapewnia nie tylko korzyści i wielofunkcyjność, ale jest to również najszybsza maszyna 
paletyzująca z serii Qimarox. Unikalne rozwiązanie polega na tym, że przenośnik formowania cały 
czas znajduje się na tej samej wysokości co górna krawędź palety. W ten sposób warstwy utworzone 
na przenośniku formowania można bardzo szybko odkładać, co zapewnia szczególnie dużą 
wydajność. 
Duża wydajność wynika z wysokiego położenia przenośnika formowania oraz wbudowanego 
podnośnika, na którym ustawiona jest paleta. Po każdej odłożonej warstwie podnośnik nieco się 
opuszcza, aby górna krawędź palety cały czas znajdowała się na tej samej wysokości. 
Gdy paleta jest pełna, podnośnik opuszcza się do poziomu podłoża, a przenośnik rolkowy zapewnia 
odprowadzenie. Z przeciwnego kierunku doprowadzana jest jednocześnie pusta paleta. 
 
Podwójne podawanie  
Dzięki standardowym elementom model Highrunner mk7 można dopasować do każdej sytuacji bez 
dodatkowych prac dostosowujących. Standardowo maszyna ma na przykład podawanie boczne, gdzie 
produkty są doprowadzane z lewej lub prawej strony miejsca formowania.  
Firmy, które potrzebują większej wydajności, mogą wybrać podwójne podawanie, gdzie bardzo 
wysoką wydajność zapewniają dwa przenośniki doprowadzające i przenośnik formowania z podwójną 
szufladą do formowania. 
Są również standardowe moduły z możliwością łatwego dopasowania przeznaczone do odwracania 
produktów, umieszczania arkuszy między warstwami palet i zawiązywania palet. 
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Instalacja przez certyfikowanych partnerów 
Tak jak inne maszyny paletyzujące firmy Qimarox, również model Highrunner mk7 jest instalowany i 
integrowany na całym świecie przez certyfikowanych partnerów systemowych. Oznacza to pewność 
dla użytkowników końcowych, że partner posiada całą niezbędną wiedzę o maszynach i ich 
możliwościach, aby zapewnić skuteczne wdrożenie.  
 
O firmie Qimarox 
Qimarox to wiodący producent komponentów do systemów przetwarzania materiałów, 
charakteryzujących się solidnością i niezawodnością. Dzięki innowacyjnym koncepcjom, 
opatentowanym technologiom i stałemu rozwojowi Qimarox, powstały z firmy Nedpack, ma na celu 
produkcję podnośników do towarów i maszyn paletyzujących, które łączą w sobie elastyczność i 
wydajność z niskimi kosztami eksploatacji. Integratorzy systemów i producenci oryginalnego 
wyposażenia z całego świata wykorzystują maszyny firmy Qimarox w systemach end-of-line oraz w 
systemach magazynowania i segregowania towarów w różnych branżach. Więcej informacji na stronie 
www.qimarox.com. 
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