
Środowisko pracy:

Uwagi:

Zastosowanie w transporcie:
• Pojemników • Kartonów • Produktów zafoliowanych • Produktów mrożonych • Zgrzewek butelek • Tacek 

• Pakietów gazet i czasopism  • Książek • Worków • Skrzynek • Opon • Paczek

Dodatkowe komponenty:

Osłona bezpieczeństwa:

Osłona bezpieczeństwa drzwi:

Czas pracy:

Schemat:

Tak / Nie

Tak / Nie

Tak / Nie

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

Wysokość produktu na wejściu: 

Wysokość produktu na wyjściu: 

Wejścia:

Wyjścia:

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

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

Napędzane / Grawitacyjne

Napędzane / Grawitacyjne

Klient:

E-mail:

Produkt:

Wymiary produktu:

Wydajność:

Ciężar produktu:

Orientacja produktu na wejściu: dłuższa strona / krótsza strona

Orientacja produktu na wyjściu: dłuższa strona/ krótsza strona

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

PODNOSZENIE OPUSZCZANIE

U 
DO

ŁU
U 

G
Ó

RY

Brak możliwości:  2B / 3C / 1B / 4C / 6f / 7G / 5f / 8G

min.  .......................... Kg. Maks.   ...................... Kg.

formularz do wyceny

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015. Qimarox.com

Przenośnik pionowy PRORUNNER® Mk5

Przenośnik pionowy PRORUNNER® Mk5 zapewnia ciągły przepływ towaru z jednego poziomu na drugi. Opatentowany 
system krzywkowy zastosowany w przenośniku zapewnia płynny ruch  i utrzymuje transportowany produkt w poziomie.
Urządzenie dostępne również w wersji kwasoodpornej działa niezawodnie i cechuje się długą żywotnością i niskimi 
kosztami eksploatacji.

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

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

“ 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®™ ”

Najwazniejsze elementy skladowe linii produkcyjnych:
• Ogrodzenie Zabezpieczające • Przenośniki Pionowe • Moduły Paletyzujące • Owijarki do palet

€6.950,-
Cena od:



50 Kg
Max. 

3000 / h
Max. 

1.1 m²
Max. 

25 m
Max. 

Zalety przenośnika pionowego PRORUNNER® Mk5:

•	 możliwość	wyboru	kierunku	załadunku	i	odbioru	towarów,	 •	 możliwość	użycia	jako	pionowy	sorter,	
•	 możliwość	zastosowania	załadunku	i	rozładunku	grawitacyjnego	lub	napędzanego,	 •	 możliwość	użycia	jako	transfer	poprzeczny,lub	zastosowania	jako
•	 większa	wydajność	z	powodu	braku	zatrzymań	do	załadunku	i	rozładunku,	 	 przekazanie	kątowe,
•	 łatwy	dostęp	do	elementów	transportujących	produkt,	 •	 możliwość	zestawienia	kilku	urządzeń	w	linii,
•	 możliwość	załadowywania	i	rozładowywania	z	kilku	poziomów,	 •	 brak	wzajemnego	kontaktu	między	transportowanymi	produktami,
•		możliwość	zwiększenia	wydajności	przez	zwiększenie	ilości	elementów	 •	 napęd	zabudowany	w	pionowej	kolumnie,
	 transportujących	przy	tej	samej	prędkości,	 •	 element	transportujący	zawsze	pozostaje	w	pozycji	poziomej,

mm.
Specyfikacja techniczna Standard Opcjonalnie do
Szerokość	pracy
Wysokość	pracy
Wydajność
Wymiary	ładunku	LxW	
Ciężar	ładunku

mm.
szt/h.
mm.
kg.

Najwazniejsze	elementy	skladowe	linii	produkcyjnych:
•	Ogrodzenia	zabezpieczajace	•	Przenosniki	pionowe	•	Moduly	paletyzujace	•	Owijarki	do	palet

Najwazniejsze	elementy	skladowe	linii	produkcyjnych:
•	Ogrodzenia	zabezpieczajace	•	Przenosniki	pionowe	•	Moduly	paletyzujace	•	Owijarki	do	palet



50 Kg
Max. 

3000 / h
Max. 

1.1 m²
Max. 

25 m
Max. 

Zalety przenośnika pionowego PRORUNNER® Mk5:

•	 możliwość	wyboru	kierunku	załadunku	i	odbioru	towarów,	 •	 możliwość	użycia	jako	pionowy	sorter,	
•	 możliwość	zastosowania	załadunku	i	rozładunku	grawitacyjnego	lub	napędzanego,	 •	 możliwość	użycia	jako	transfer	poprzeczny,lub	zastosowania	jako
•	 większa	wydajność	z	powodu	braku	zatrzymań	do	załadunku	i	rozładunku,	 	 przekazanie	kątowe,
•	 łatwy	dostęp	do	elementów	transportujących	produkt,	 •	 możliwość	zestawienia	kilku	urządzeń	w	linii,
•	 możliwość	załadowywania	i	rozładowywania	z	kilku	poziomów,	 •	 brak	wzajemnego	kontaktu	między	transportowanymi	produktami,
•		możliwość	zwiększenia	wydajności	przez	zwiększenie	ilości	elementów	 •	 napęd	zabudowany	w	pionowej	kolumnie,
	 transportujących	przy	tej	samej	prędkości,	 •	 element	transportujący	zawsze	pozostaje	w	pozycji	poziomej,

mm.
Specyfikacja techniczna Standard Opcjonalnie do
Szerokość	pracy
Wysokość	pracy
Wydajność
Wymiary	ładunku	LxW	
Ciężar	ładunku

mm.
szt/h.
mm.
kg.

Najwazniejsze	elementy	skladowe	linii	produkcyjnych:
•	Ogrodzenia	zabezpieczajace	•	Przenosniki	pionowe	•	Moduly	paletyzujace	•	Owijarki	do	palet

Najwazniejsze	elementy	skladowe	linii	produkcyjnych:
•	Ogrodzenia	zabezpieczajace	•	Przenosniki	pionowe	•	Moduly	paletyzujace	•	Owijarki	do	palet



Środowisko pracy:

Uwagi:

Zastosowanie w transporcie:
• Pojemników • Kartonów • Produktów zafoliowanych • Produktów mrożonych • Zgrzewek butelek • Tacek 

• Pakietów gazet i czasopism  • Książek • Worków • Skrzynek • Opon • Paczek

Dodatkowe komponenty:

Osłona bezpieczeństwa:

Osłona bezpieczeństwa drzwi:

Czas pracy:

Schemat:

Tak / Nie

Tak / Nie

Tak / Nie

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

Wysokość produktu na wejściu: 

Wysokość produktu na wyjściu: 

Wejścia:

Wyjścia:

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

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

Napędzane / Grawitacyjne

Napędzane / Grawitacyjne

Klient:

E-mail:

Produkt:

Wymiary produktu:

Wydajność:

Ciężar produktu:

Orientacja produktu na wejściu: dłuższa strona / krótsza strona

Orientacja produktu na wyjściu: dłuższa strona/ krótsza strona

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

PODNOSZENIE OPUSZCZANIE

U 
DO

ŁU
U 

G
Ó

RY

Brak możliwości:  2B / 3C / 1B / 4C / 6f / 7G / 5f / 8G

min.  .......................... Kg. Maks.   ...................... Kg.

formularz do wyceny

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015. Qimarox.com

Przenośnik pionowy PRORUNNER® Mk5

Przenośnik pionowy PRORUNNER® Mk5 zapewnia ciągły przepływ towaru z jednego poziomu na drugi. Opatentowany 
system krzywkowy zastosowany w przenośniku zapewnia płynny ruch  i utrzymuje transportowany produkt w poziomie.
Urządzenie dostępne również w wersji kwasoodpornej działa niezawodnie i cechuje się długą żywotnością i niskimi 
kosztami eksploatacji.

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

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

“ 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®™ ”

Najwazniejsze elementy skladowe linii produkcyjnych:
• Ogrodzenie Zabezpieczające • Przenośniki Pionowe • Moduły Paletyzujące • Owijarki do palet

€6.950,-
Cena od:


