
Folievikling 

  

Folievikling til din produktion 
 
Hos PanPac kan vi finde den rette folievikler til 
netop jeres produkt. PanPac har mange års 
erfaring med folievikling af paller med produkter, 
såsom sække, spande, kasser ect.  

 
PanPac leverer bl.a. hele fuldautomatiske folieviklere, som 
nogle af de få i Danmark, der kan indgå i en totalløsning, hvor 
alt foregår helt automatisk.  
Dvs. at de palleterer pallerne kommer kørende på en rullebane 
inden de kommer ind i folievikleren. 
 
Topfolie eller strækhætte? Beskyt dine produkter.  
Der er også mulighed for at få strækhætte på dine paller for at 
undgå at dine produkter bliver våde, da en strækhætte giver 
100% tør forpakning.  
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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.  

Revolution™ 
 
Kapacitet:   
Op til 60 EURpaller / time 
 
Revolution folievikleren er en 
fuldautomatisk svingarmsvikler 
i et traditionelt design. Denne folievikler 
er kendetegnet ved følgende 
egenskaber: 
 
- Folieforstræk system med mulighed 
for forstræk op til 350% 
- Tidsbesparende og ukompliceret 
folieskift 
- Topfolie system 
- Nyt patenteret folie afslutningssystem 

Omega™ 
 
Kapacitet:  
Op til 120 europaller / time 
 
Omega folievikleren er en 
fuldautomatisk ringvikler i et traditionelt 
design. Denne folievikler er kendetegnet 
ved følgende egenskaber: 
 
- Folieforstræk system med mulighed 
for forstræk op til 350% 
- Tidsbesparende og ukompliceret 
folieskift 
- Topfolie system 
- Nyt patenteret folie afslutningssystem 
- Kapacitet op til 140 paller i timen 

Mytho A™ 
 
Kapacitet:  
Op til 40 europaller / time 
 
Mytho A folievikleren er en 
fuldautomatisk folievikler i et helt nyt 
design, som er kendetegnet ved 
følgende egenskaber: 
 
- Plug and Play - idriftsættes uden 
installationsomkostninger 
- Unikt design som kræver minimal 
vedligeholdelse 
- Folieforstræk system med mulighed 
for forstræk op til 350% 
- Tidsbesparende og ukompliceret 
folieskift 
- Nyt patenteret topfolie system 
- Nyt patenteret folie afslutningssystem 

Fuldautomatiske folieviklere – For dig med automatisk produktion.  


