
BigBag fylde- og 

tømmeanlæg 

  

BigBag fyldeanlæg af højeste kvalitet 
 
BigBag fyldeudstyret kan leveres til fyldning af 
BigBags med 1, 2 eller 4 stropper og kan leveres 
med eller uden vejesystem.  
 
BigBag systemerne kan håndtere alle slags produkter 
varierende fra fint pulver til granuleret materiale og afhængigt 
af produkt og vejesystem vil kapaciteten ligge på 15-60 
BigBags pr. time. 
 
BigBag systemerne kan suppleres med pallemagasin for 
indfødning af tomme paller samt buffer conveyor system for 
fyldte BigBags. 
 
 
Kapacitet: 15-60 BigBags pr. time  
(Afhængigt af produkt og vejesystem) 
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PanPac Engineering fungerer som kundens samarbejdspartner og totalleverandør i forbindelse med fuldautomatiske turn-key leverancer indenfor anlæg til BigBag fyldning, sækkefyldning i ventilsække, åbne sække og plastsække produceret på Form, Fill, Seal anlæg. Palleteringsløsningerne 
er baseret på Motoman robotter, som er en af markedets hurtigste robotter. Programmet af folieviklere omfatter drejebordsviklere, svingarmsviklere og ringviklere. Vore interne transportløsninger sikrer kunden et turn-key anlæg, hvor vi tager ansvaret for hele linjen, fra råvaren bliver 
pakket i sække, til den færdige folieviklede palle står klar til videre håndtering med truck. På denne måde vil kundens produktivitet og dermed konkurrenceevne blive øget kraftigt, samtidig med at manuelle håndteringsopgaver såsom tunge løft og ensidige gentagne arbejdsprocesser bliver 
eliminerede med et forbedret arbejdsmiljø til følge. PanPac Engineering ønsker at fremstå som en stærk samarbejdspartner og totalleverandør overfor kunderne, således at disse kan fokusere på deres kerneydelse og koncentrere sig om den egentlige produktion. PanPac Engineering sælger 
sine totalløsninger i hele Europa.  

Hvilke produkter kan BigBag fyldeanlægget håndtere?  
Herunder kan du se en liste over forskellige produkter som FFS 
fyldemaskinen er bedst til at håndtere. Skulle dit produkt ikke  
være på listen, så kontakt os og vi kan vejlede dig med den  
rigtige fyldemaskine til netop jeres produkt. 

Cement Træpiller Spagnum 

BigBag tømmeanlæg  
Rustfri kegleformet produktbeholder der leder 
produktet jævnt ned til snegletransportøren. Der er 
monteret en justerbar vibrator på produktbeholderen 
og denne sikrer et jævnt og kontinuerligt flow af 
produktet. 
 
Kraftig stålramme hvor det er muligt enten at montere 
et løftesystem med kran eller BigBagen kan monteres 
på et løfteåg og herefter løftes op med truck. 
 
Mulighed for montering af snegletransportør eller 
andet transportsystem. Elektronisk sensor der 
registrerer, når produktbeholderen er tom. 

Græsfrø Sand Salt 


