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

Qimarox otwiera nowe centrum prezentacji i testów w Harderwijk
Qimarox tworzy w Harderwijk całkowicie zmodernizowane centrum prezentacji i testów. Po
otwarciu w przyszłym roku nowi i potencjalni klienci sami będą mogli zobaczyć, jakie
możliwości oferuje Qimarox w zakresie pionowego transportu i/lub paletyzacji produktów. W
tym celu w centrum prezentacji i testów zainstalowany zostanie w pełni funkcjonalny system
paletyzujący oraz pionowy system transportowy i sortujący.
Qimarox zawsze umożliwiał testowanie, ale teraz po modernizacji i rozbudowie budynków firmowych
przy Nobelstraat w Holandii te możliwości znacznie się poszerzyły. W centrum prezentacji i testów
ustawiony jest w pełni funkcjonalny model Prorunner mk9, czyli bardzo skuteczna maszyna stosowana
na świecie nie tylko jako pionowy system transportowy, ale również jako pionowy system sortujący.
Dostępne do testowania są również wszystkie możliwe systemy do wprowadzania i wyprowadzania
produktów, aby firmy mogły sprawdzić na własnych produktach, która konfiguracja jest najbardziej
odpowiednia.
Testowanie z paletyzowaniem
Oprócz modelu Prorunner mk9 od następnego roku będzie można zobaczyć działanie innych
podnośników do towarów firmy Qimarox. Ponadto dostępny jest nowy, dopracowany system
paletyzujący do testowania możliwości paletyzowania i układania różnych produktów według
ustalonych szablonów. Nowi i potencjalni klienci mogą sami zobaczyć, jak dokładnie ich produkty są
ustawiane na opatentowanym przenośniku formowania tej maszyny i czy ta maszyna może przerobić
więcej szablonów układania niż każda inna maszyna paletyzująca.
Testowanie na odległość
Ponieważ komponenty firmy Qimarox są instalowane i integrowane na całym świecie, nie każdy klient
ma możliwość przyjazdu do Harderwijk. W takim przypadku można wykonać test na wideo, aby klienci
mogli zobaczyć rezultat. Inną możliwością jest oglądanie na kamerze internetowej, zainstalowanej w
centrum prezentacji i testów.
Nauka i szkolenia
Modernizacja budynków firmowych odbywa się po rozdzieleniu firm Qimarox i Nedpack w poprzednim
roku. Oprócz rozbudowanego centrum prezentacji i testów firma Qimarox zyskała jednocześnie
nowoczesne pomieszczenia do nauki i szkoleń. Certyfikowani partnerzy systemowi będą regularnie
szkoleni z zakresu instalowania i integracji komponentów Qimarox, natomiast klienci mogą odbyć
szkolenia dotyczące korzystania i ewentualnie konserwacji systemów. Osoby zainteresowane
odwiedzeniem centrum prezentacji i testów mogą umówić się bez dalszych zobowiązań.
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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