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

A Qimarox destaca a sua adesão à PPMA ao participar na Feira PPMA
A Qimarox aderiu à Processing & Packaging Machinery Association (PPMA), a associação
comercial do Reino-Unido para fornecedores de maquinaria de processamento e embalamento.
Esta adesão oferece ao fabricante de sistemas de módulos de paletização e transporte vertical
mais oportunidades para conquistar uma posição de liderança no importante mercado do
Reino-Unido. A Qimarox pretende reforçar esta ambição com a apresentação de um importante
expositor na Feira PPMA, a mundialmente famosa feira comercial desta associação, que vai
decorrer entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro de 2015, em Birmingham.
A Quimarox é um fabricante mundial de componentes únicos para manuseamento de materiais e
sistemas de embalamento final, capazes de provar em termos práticos que a elevada capacidade e
flexibilidade podem ser conjugadas com baixos custos de funcionamento e elevado grau de
durabilidade. As máquinas e sistemas da Qimarox caracterizam-se por um desenho compacto e
modular, com elevado nível de normalização, reduzindo ao mínimo os custos de aquisição, instalação
e manutenção. Os paletizadores e elevadores de produtos da Qimarox podem ser encontrados nos
sistemas de embalamento final de fabricantes de produtos de consumo bem conhecidos em todo o
mundo.
Uma das inovações mais bem sucedidas da Quimarox é o Highrunner mk7, um módulo de
paletização que combina as vantagens do robô paletizador com a velocidade e capacidade do
paletizador tradicional. O Prorunner mk5 será, indiscutivelmente, a atracão da Feira PPMA em 2015 –
um elegante transportador vertical capaz de transportar produtos no sentido ascendente e
descendente e que pode também ser utilizado como sistema de ordenação vertical. Para o transporte
vertical de paletes, a Qimarox vai apresentar o transportador de paletes de 2 colunas (Prorunner mk9)
e de 4 colunas (Prorunner mk10). O Prorunner mk10 é um transportador vertical muito robusto, capaz
de elevar paletes com um peso máximo de 2000 kg até dez metros de altura.
Feira comercial importante
A adesão da Quimarox à PPMA reforça a sua ambição em obter uma posição de liderança no
mercado da maquinaria de processamento e embalamento no Reino-Unido. A PPMA organiza uma
importante feira anual, que no próximo ano vai decorrer entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro,
em Birmingham. Como novo membro da PPMA, a Qimarox vai estar bem representada nesta feira
que acolhe sempre muitos visitantes.
Além disso, no outono, a PPMA publica uma listagem dos fornecedores de maquinaria de
processamento e embalamento – a bíblia da indústria – e publica também, com uma periodicidade
bimensal, um relatório comercial muito conceituado denominado “Machinery Update”. Para além de
todas estas oportunidades para entrar em contacto com empresas que procuram máquinas de
embalamento, a PPMA funciona também como uma excelente plataforma para realizar novos
contactos e cooperação entre os seus mais de 400 membros. Em resumo, a PPMA permite à
Qimarox um acesso mais privilegiado ao interessante mercado do Reino-Unido.
Sobre a Qimarox
A Qimarox é um dos líderes no mercado de soluções de embalagem final. Como fabricante de
paletizadores e transportadores verticais e fornecedor de serviços profissionais para quem a inovação,
qualidade e valor acrescentado são requisitos fundamentais, a Qimarox distingue-se pela sua visão e
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abordagem contemporâneas. Visite-nos na Feira PPMA entre 29 de setembro e 1 de outubro em
Birmingham ou visite www.Qimarox.com.
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