
Thisted Bryghus er et bryggeri, som har gennemgået en 
meget stor forandring de senere år. Fra at være en lokalt 
forankret virksomhed og have leveret øl til lokalområ-
det, er bryggeriet nu gået til også at levere specialøl til 
hele landet.

I og med at Thisted Bryghus har valgt at specialisere 
sig i at producere specialøl og økologisk øl, har det til-
svarende stillet krav til bryghusets produktionsapparat, 
fortæller Aage Svenningsen, som er administrerende 
direktør i virksomheden. Helt konkret har det betydet en 
investering i to nye robotter fra PanPac Engineering, en 
større palleteringsrobot og en mindre robot til håndte-
ring af flasker.

Med udskiftningen af to gamle og nedslidte robotter i 
bryggeriets tappelinje, har Thisted Bryghus nu sikret sig 
en opdateret og langt mere effektiv håndtering af ølpro-
duktionen.

Den store robot hjælper med at depalletere tom embal-
lage som kommer retur, samtidig med at den også pal-
leterer fyldte flasker i kasser nede fra tapperiet, forklarer 
Theis Dahlgaard, driftsleder i Thisted Bryghus. Efter den 
her robot er kommet ind, så tapper vi rent faktisk 15.000 

flasker/timen, i forhold til de 8.000 flasker med den 
gamle portal. Linjeeffektiviteten er betragteligt forøget - 
så det er glædeligt, udtaler en tilfreds driftsleder.

Den lille robot løfter de enkelte flasker op af kasserne 
og placerer dem på et transportbånd, hvorfra de trans-
porteres gennem vaskeprocessen, videre til tapperiet, 
og retur til den store robot, som palleterer de færdige 
ølkasser.

”PanPac har været en meget vigtig leverandør til os med 
de her to nye robotter vi har fået installeret. Vi har øget 
vores kapacitet på vores tappelinje hvilket gør, at vi har 
væsentlig større mulighed for at leve op til krav overfor 
vores kunder, i og med at vi hele tiden kan levere til af-
talt tid”.

Aage Svenningsen
Adm. dir. i Thisted Bryghus

Før etableringen af de to nye robotter havde vi store 
udfordringer med at holde tappehastigheden, da de to 
tidligere palleteringsanlæg var slidt og havde udtjent 
deres værnepligt. Så løsningen med de to nye robotter 
vi har fået i dag passer Thisted Bryghus fuldstændig, af-
slutter Aage Svenningsen.

Thisted Bryghus opruster maskinparken med to nye PanPac robotter, og
sikrer dermed en mere tidssvarende og automatiseret tappelinje hos
bryggeriet.
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