
Fyldemaskine  

til ventilsække 

  

Fyldemaskine af højeste kvalitet 
 
PanPac har mange års erfaring med fyldning af 
produkter i sække. Derfor levere vi kun gode og 
stabile fyldemaskiner til ventilsække. 
Ventilsækkeanlæg bruges mest til pulver, 
granulater etc. 
 
Ventilsækkeanlæggets ifødningssystem bestemmes ud fra 
produktets karakteristika. Ventilsækkeanlægget kan leveres 
med automatisk sækkepåsætning, bufferconveyor for stakke 
med tomme ventilsække samt udstyr til forsegling af 
ventilstudsen. 
 
Kapaciteterne ligger på ca. 150 - 200 sække/time. Ved højere 
kapaciteter udbygges anlægget med flere fyldestationer. 
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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 fyldemaskine til 
ventilsække håndtere? 
Herunder kan du se en liste over forskellige produkter som 
fyldemaskine til ventilsække 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. 

Pulver Granulater Cement 

Sækkefyldeanlæggene til ventilsække er anvendelige 
til produkter som pulver, granulater etc. 
Ventilsækkeanlæggets ifødningssystem bestemmes 
ud fra produktets karakteristika. 
Ventilsækkeanlægget kan leveres med automatisk 
sækkepåsætning, bufferconveyor for stakke med 
tomme ventilsække samt udstyr til forsegling af 
ventilstudsen. Forseglingen kan enten være ved 
mekanisk påsætning af label over ventilstudsen eller 
ved ultra-lydssvejsning af plast innerliner. 
Ring og hør nærmere om dine muligheder. 


