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4 D2 B

3 C

1 A

Apropriado para:

• Bandejas • Caixotes • Caixas de cartão • Pacotes de película • Pacotes (macios)

• Pacotes de jornais • Produtos congelados • Tabuleiros • Garrafas empacotadas • Caixas • Sacos • Grades

Operacional:

Número de padrões 
de empilhamento:

Dimensões da palete:

Sim / Não

Sim / Não

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Horas / Dia Dias / Semana

Altura admissão do produto:

Altura saída da palete:

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

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

Cliente:

E-mail:

Produto:

Dimensões do produto:

Capacidade do produto:

Capacidade camadas:

Número de camadas 
por palete:

Peso do produto:

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

PRODUTO / ADMISSÃO PALETE SAÍDA PALETE

Codificação: X1B

máx.  ..................... p/min.

máx.  ..................... p/min.

mín.  ...................... p/min.

mín.  ...................... p/min.

máx.  ..................... kg.mín.  ...................... kg.

Pedido de orçamento

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Todos os direitos reservados. © 2014. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

O Highrunner Mk7 é um elevador de paletes normalizado que se destaca tanto pela sua simplicidade como pela versatili-
dade. A simplicidade deve-se ao conceito modular e o controlo padronizado, que possibilita que o integrador de sistema 
integre a máquina com facilidade em qualquer sistema end-of-line. A versatilidade deve-se à gaveta de alinhamento patente-
ada que permite que os produtos sejam colocados sem recurso a escadas e com grande precisão em praticamente qual-
quer padrão de empilhamento. O Highrunner mk7 combina a flexibilidade de um robô de paletização com a capacidade de 
um elevador de paletes em camadas.

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

Componentes-chave para manuseamento de materia:

• Cercas de segurança • Sistemas de transporte vertical • Módulos de paletização

" 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®™ ''

Proteção de segurança:

Proteção de segurança 
porta:

Orientação do produto 
na admissão:

Orientação da palete na 
admissão:

Orientação da palete na 
saída:

Desenho:

Observações especiais:

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

Máx:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Desenho padrões de empilhamento: Enviar para info@Qimarox.com

Mín:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Enviar para info@Qimarox.com

Desenho padrões de empilhamento:

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

Pelo lado curto / comprido

Pelo lado curto / comprido

Pelo lado curto / comprido

€29.000,-
A partir de:



25 Kg

3500 / h

10 m²

600 x 400 x 400 

800
150 x 100 x 100

500
240
1

6.000
600 x 400 x 400

3.500
450
25

Componentes-chave para manuseamento de materia:

• Cercas de segurança • Sistemas de transporte vertical • Módulos de paletização

Componentes-chave para manuseamento de materia:

• Cercas de segurança • Sistemas de transporte vertical • Módulos de paletização

Máx.Mín.
mm.

Especificações
Admissão
Produto
Capacidade produto
Capacidade camadas
Peso

C x L x A mm.
p/hora.
p/hora.

kg.

Vantagens do Highrunner® Mk7:

•	 Máquina	high	speed	com	capacidade	para	até	3500	produtos	por	hora.		 •	 Baixo	custo	total	de	propriedade	graças
•	 Menor	consumo	de	energia	e	desgaste	graças	ao	controlo	otimizado	 	 aos	componentes	duráveis	e	normalizados
•	 Baixo	custo	total	de	propriedade	graças	aos	componentes	duráveis	 •	 Introdução	de	praticamente	todos	os
	 duráveis	e	normalizados		 	 padrões	de	empilhamento	por	ecrã	tátil
•	 Posicionamento	sem	recurso	a	escadas	com	100	porcento	de	precisão	 •	 Disponível	a	partir	de	29.000€	apenas
•	 Ausência	de	tempos	de	comutação	em	caso	de	mudança	de	produto		
	 ou	padrão	de	empilhamento
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