COMUNICADO DE IMPRENSA
Harderwijk, novembro de 2016

Qimarox com maior capacidade de transporte no novo veículo de
categoria BE
A Qimarox adquiriu um novo veículo da categoria BE para o transporte de peças. O reboque
especial para a categoria BE, construído pela Carrosserie Bakker em Montfoort, permite ao
fabricante de paletizadores e sistemas de transporte vertical transportar muito mais do que
antes. Na semana passada, o condutor Kaj Hannessen (à esquerda na fotografia) recebeu as
chaves do veículo trator Iveco Daily e do reboque da categoria BE.
A Qimarox utilizava uma Mercedes-Benz Sprinter com reboque, mas estava a necessitar
urgentemente de ser substituída. Depois de analisar as diversas opções, a Qimarox acabou por
escolher este novo veículo combinado da categoria BE. O reboque especial oferece mais espaço do
que a antiga Sprinter com reboque, por isso agora a empresa de Harderwijk pode transportar ainda
mais. As cortinas deslizantes permitem carregar e descarregar o reboque pela parte lateral,
apresentando-se como a solução ideal para os componentes de maior comprimento que são
frequentemente transportados pela Qimarox.
A Qimarox vai utilizar o veículo combinado para recolher, principalmente, pequenas entregas nos
fornecedores que não fornecem transporte. Geralmente, a Qimarox também recolhe componentes
não standard que não são produzidos em série. Com a maior capacidade de transporte do novo
veículo combinado da categoria BE é possível organizar o transporte de forma mais eficiente, através
da conjugação de vários envios em simultâneo.

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 (que emergiu da Nedpack) fabricar
transportadores verticais e paletizadores que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos
custos de operação e manutenção. 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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