COMUNICADO DE IMPRENSA

Harderwijk, abril de 2016

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

A Qimarox é a primeira empresa nos Países Baixos a apresentar a
marca Rolling On Interroll
A Qimarox é o primeiro parceiro holandês a aderir ao programa Rolling On Interroll. A marca
Rolling On Interroll é o selo de qualidade que a Qimarox e outros parceiros apresentam nos
seus produtos e sistemas que são construídos com os produtos-chave da Interroll. Este
programa foi concebido pelo principal fabricante suíço de produtos-chave para um grupo
restrito de parceiros no setor de manuseamento de materiais e para quem, tal como a Interroll,
a qualidade é da máxima importância.
A marca Rolling On Interroll pretende transmitir aos utilizadores finais confiança na qualidade dos
produtos utilizados nos sistemas e equipamentos que assumem uma importância vital na atividade. A
Qimarox recorre também a componentes da Interroll nos seus sistemas de transporte vertical e de
paletização, pelo que estes componentes também apresentam esta marca de qualidade.
"Pretendemos que os utilizadores finais conheçam o nível de qualidade destes componentes e as
vantagens resultantes em termos de produtividade, segurança e inovação", refere a Interroll na
explicação do seu programa.
Programa exclusivo
O acesso ao programa Rolling On Interroll é feito apenas por convite. Tal como aconteceu com a
Qimarox, o acesso é reservado exclusivamente aos parceiros com quem o produtor de produtoschave para os sistemas de manuseamento de material mantém uma longa relação profissional.
Parceiros esses que, além disso, desenvolvem equipamento e sistemas onde a qualidade dos
componentes Interroll é essencial para a garantia de um elevado desempenho, disponibilidade e
capacidade. A Interroll pretende intensificar a cooperação com estes parceiros, para criar um
ambiente onde seja possível partilhar as melhores práticas, experiências e opiniões, não só com a
Interroll, mas também com os restantes parceiros. Esta medida conduz a mais sinergias e a uma
melhoria dos produtos e sistemas.
Custo total de propriedade reduzido
A Qimarox desenvolve, produz e fornece componentes para sistemas de manuseamento de materiais
tais como transportadores verticais, elevadores de paletes, sistemas de paletização, embaladores
rotativos e embaladores por estiramento. O foco assenta na flexibilidade e produtividade, em
conjugação com um custo total de propriedade reduzido. Os componentes standard da Interroll
contribuem para tudo isto. Não só oferecem um elevado desempenho, como apresentam uma grande
durabilidade e requerem pouca manutenção.

Sobre a Qimarox
A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais
caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas
e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox fabricar transportadores verticais, paletizadores e
máquinas de embalagem que conjugam flexibilidade e produtividade com custos totais de
propriedade reduzidos. Os integradores de sistemas e os fabricantes de equipamento original de todo
o mundo utilizam a maquinaria da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de
encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para mais informações.
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Nota para editores (não para publicação):
As fotografias podem ser descarregadas na página web da Qimarox: www.Qimarox.com
Para mais informações, contacte:
Qimarox
Nobelstraat 43
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