
Rådasand udvinder specialsand fra Råda Ås ved Lid-
köping. Specialsandet leveres både nationalt og inter-
nationalt, og anvendes primært til jernstøberier, kraft-
varmeværker, vandrensning og byggeindustrien.

På fabrikken i Lidköping fyldes specialsandet i BigBags, 
og da den ene eksisterende BigBag fylder trængte til at 
blive udskiftet, valgte Rådasand således en løsning fra 
PanPac.

Ifølge Rådasands site manager, Jonas Thim, havde fa-
brikken to ældre anlæg, hvoraf den ene BigBag fylder 
skulle skiftes ud, og hvor det eksisterende palleterings-
anlæg skulle suppleres med en ny småsækkefylder og 
et nyt palleteringsanlæg til at kunne håndtere de grove-
re fraktioner i materialet der fyldes på sække.

”PanPac havde en meget enkel og god løsning på 
layoutet, på det trange areal vi ville holde os indenfor. 
Desuden har vi en eksisterende palleteringsrobot fra 
PanPac, som vi har været tilfreds med, og vi så derfor en 
helhedsløsning med servicen.”

Jonas Thim
Site manager, Rådasand

”Selve installationen gik rigtig fint”, forklarer Jonas Thim,   
og efter nogle finjusteringer i forbindelse med en folie-
vikler under testkørslen, kunne anlægget således tages i 
brug til tiden i det nyindrettede rum.

”Den nye fylder har en højere kapacitet end den gamle, 
og det giver os bedre forudsætninger for at tage flere 
kunder ind”, udtaler Jonas Thim. 

Det betyder for Rådasand, at personalet arbejder på en 
mere effektiv måde, og at arbejdsmiljøet er blevet bed-
re. Investeringen i det nye palleteringsanlæg har såle-
des øget kapaciteten og produktiviteten hos Rådasand.

”Samarbejdet med PanPac har været godt under hele 
projektet. Det føles ekstra trygt at have en og samme 
person fra PanPac, som følger med i hele byggeproces-
sen, endda helt frem til installering på pladsen”, afslutter 
Jonas Thim.

Rådasand har investeret i både et palleteringsanlæg og en ny BigBag fyl-
der fra PanPac Engineering, og resultatet er særdeles tilfredsstillende: Øget 
kapacitet og optimering af produktiviteten.
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