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PRORUNNER® Mk1: Godny zaufania i przystępny cenowo podnośnik do towarów.

PRORUNNER® Mk1 to trwały podnośnik do towarów, który dzień za dniem, rok po roku, wykonuje to co powinien: podnosi lub opuszcza 
produkty, bez konieczności nadzoru przez operatora. To idealne rozwiązanie w przypadku wydajności do maksymalnie 500 produktów na 
godzinę. Ze względu na niewielki rozstaw podnośnik można dopasować do prawie każdego zestawu. Kompaktowe urządzenia można 
bardzo łatwo zintegrować z systemem transportowym i według własnego wyboru wyposażyć w przenośnik rolkowy lub taśmowy. Dzięki 
konstrukcji z najbardziej niezawodnych komponentów maszyna prawie nie wymaga konserwacji. Podsumowując: prosty do zintegrowania 
podnośnik do towarów w przystępnej cenie.

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

Środowisko pracy:

Uwagi:

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.

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.

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

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

“ 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®™ ”

Formularz do wyceny

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

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

Wysłać na adres info@qimarox.com 
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