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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers
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Podział organizacyjny Nedpack ze względu na różne strategie  
 

Qimarox: nowa nazwa dla sprawdzonej strategii 
 
Nedpack przeniósł projektowanie i budowę standardowych komponentów do jednej firmy o 
nowej nazwie: Qimarox. Różnicą w strategii między Nedpack a Qimarox jest powód. Nedpack 
skupia się przede wszystkim na użytkownikach końcowych systemów opakowań końcowych, 
natomiast Qimarox kieruje swoją ofertę do integratorów systemów i producentów oryginalnego 
wyposażenia. �Mocno wierzymy w pełną sukcesów przyszłość firmy Qimarox�, mówi założyciel 
Nedpack Pieter Hannessen. 
 
O wdrożeniu takiej strategii zadecydował między innymi sukces przenośnika pionowego Prorunner 
mk5, który w minionych latach był bardzo szybko rozwijany, a obecnie otrzymał nominację do nagrody 
Logistica Award. Pieter Hannessen wraz ze swoim zespołem podjął działania w celu znacznego 
obniżenia ceny tej maszyny, co spowodowało proporcjonalny wzrost zainteresowania tym 
transporterem pionowym. Integratorzy systemów z różnych branż wykorzystują Prorunner mk5 w 
swoich projektach. Maszyna z opatentowanym systemem napędowym pracuje na liniach opakowań 
końcowych oraz w systemach magazynowania i zbierania zamówień w wielu firmach. „W ostatnich 
trzech latach liczba produkowanych podnośników podwajała się co roku� mówi Pieter Hannessen, 
który w 1995 roku założył firmę Nedpack. 
 
Realizacja wyznaczonego kursu 
Po sukcesie modelu Prorunner mk5 Hannessen podjął decyzję o nadaniu nowej nazwy działowi 
komponentów: Qimarox. Powstała firma, która zajmuje się wyłącznie projektowaniem i wytwarzaniem 
komponentów standardowych. �Chcemy jak najszybciej zrealizować wyznaczony kurs. Tak jak model 
Prorunner mk5, rozwinęliśmy i usprawniliśmy naszą maszynę paletyzującą Highrunner mk7. Również 
cena tej maszyny została obniżona� mówi Pieter Hannessen. 
Qimarox projektuje i konstruuje produkty, które są sprzedawane wyłącznie poprzez integratorów 
systemów i producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). �Qimarox posiada dobre kontakty z 
partnerami na całym świecie. Qimarox zapewnia dobre kształcenie i szkolenie tych partnerów, aby 
wiedzieli, w jaki sposób można zastosować i zintegrować te produkty. Część partnerów otrzymała w 
międzyczasie certyfikaty�, mówi Hannessen. 
 
Codzienne zarządzanie 
Codziennym zarządzaniem firmą Qimarox zajmuje się Jaco Hooijer, który dotychczas odpowiedzialny 
był za sprzedaż i kontynuację wyznaczonej drogi. �Dzięki skoncentrowaniu się na rozwoju produkcji 
możemy ograniczyć koszty i produkować większe ilości. Robimy to w przypadku podnośników do 
towarów i maszyn paletyzujących, ale zamierzamy wprowadzić jeszcze więcej rozwiązań�, mówi 
Hooijer. 
Jednym z celów Hooijera jest, aby marka Qimarox znalazła się na �preferowanej liście dostawców� 
klientów końcowych. Wiele firm posiada tego typu listy preferowanych dostawców, na przykład 
silników, cylindrów i programowalnych sterowników logicznych. �Dzięki naszym komponentom klienci 
końcowi otrzymują jakościowe produkty za dobrą cenę. Dlatego nasze komponenty znajdują się na 
liście”. 
Pieter Hannessen nadal zajmuje się sprawami Qimarox i skoncentruje się przede wszystkim na 
rozwoju produktu. �To leży mi na sercu� mówi Hannessen.  
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Nedpack jest nadal integratorem systemów i usługodawcą 
Powstanie Qimarox oznacza, że Nedpack działa dalej jako niezależny integrator systemów i 
usługodawca dla systemów end-of-line w branży artykułów spożywczych i opakowań. Nedpack 
projektuje, dostarcza, integruje, konserwuje i serwisuje systemy obejmujące pełny proces od maszyny 
pakującej do domu handlowego, w tym paletyzowanie, stabilizowanie oraz transport poziomy i 
pionowy produktów oraz palet. 
Nedpack składa się nadal z dwóch działów, które współpracują z obecnymi klientami i partnerami. 
Nedpack Machinebouw B.V. zajmuje się projektowaniem, dostarczaniem i integracją nowych 
systemów. Działami tymi zarządza Jelle Deelman, pracujący w firmie Nedpack od 2001 roku, który od 
wielu lat zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem takich systemów u użytkowników końcowych. Nedpack 
Diensten B.V. jest działem zajmującym się serwisowaniem i konserwacją istniejących systemów, w 
tym projektami związanymi z przeglądami i modernizacją. Ponadto dział ten razem z Nedpack 
Machinebouw może zaoferować kompleksowe rozwiązania wykorzystujące używane maszyny lub ich 
części. W ofercie znajduje się również dostosowanie istniejących systemów sterowania lub całkowita 
przebudowa instalacji elektrycznych i oprogramowania. Dział ten nie robi tego tylko w przypadku 
własnych systemów, ale również w przypadku maszyn paletyzujących i systemów wykonanych przez 
inne firmy. Na czele Nedpack Diensten stoi Dirk van den Hardenberg, obecnie menedżer ds. 
technicznych, pracujący od 1995 roku. 
 
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 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 Nedpack w systemach end-of-line oraz w systemach magazynowania i 
zbierania zamówień w różnych branżach. Więcej informacji na stronie www.qimarox.com. 
 
O firmie Nedpack 
Nedpack jest niezależnym integratorem systemów i usługodawcą w zakresie systemów end-of-line w 
branży artykułów spożywczych i opakowań. Firma projektuje, dostarcza, integruje, konserwuje i 
serwisuje systemy, dzięki którym firmy mogą zmechanizować i zautomatyzować cały proces od 
maszyny pakującej do domu handlowego. Firma posiada dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z 
ogólnymi systemami end-of-line, a w szczególności z systemami paletyzującymi. Nedpack koncentruje 
się na małych i średnich projektach w Holandii i Flandrii, a także na dużych i złożonych projektach we 
współpracy z innymi partnerami. Więcej informacji na stronie www.nedpack.com. 
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