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Robot palletering 

  

Hurtig og pålidelig palletering 
 
Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er 
den bedste på markedet til at robot palletere 
sække, kasser, spande, bøtter, dunke etc.  
 
Har I brug for en hurtig og pålidelig palletering af f.eks. sække 
eller kasser, så få en robot løsning fra PanPac Engineering a/s. 
Vi er de bedste på markedet til at palletere alle former for 
produkter der skal på paller. Vi har meget stor erfaring med 
robot palletering af sække, som er et meget vanskeligt 
produkt. Vores robot løsning tilpasses netop jeres produkt, 
produktionslinje og fabrik.  
 
Et samarbejde med PanPac, sikre en palleteringsløsning, som 
er stabil og af højeste kvalitet.  
 
Fordelen ved at få en robot til at palletere, er at den kan løse 
mange forskellige operationer, såsom at håndtere pap og 
paller. Den er også nem til at omstille, hvis der skulle komme 
nye produkter.  
 
 
 

Markedets hurtigste robot palletering 
Palleteringsløsningerne fra PanPac Engineering a/s er primært 
baseret på en af markedets hurtigste palleterings robotter fra 
Motoman.  Med PanPac´s operatørvenlig brugerflade tager det 
kun få minutter at oprette / ændre pallemønster. 
 

 

Palletering af diverse produkter  
Vi palleterer også andre typer af produkter, så skulle dit produkt ikke være i sække, kasser eller spande - så ring og hør nærmere, 
så bygger vi gerne en speciel griber til dette.  

 
 

Palletering af sække, kasser og spande – Læs mere om vores løsninger på www.panpac.dk 
 

Robotten kan leveres med en integreret Touch brugerflade, der f.eks. indeholder programmer til automatisk generering af 
palleteringsmønstre, alarmvisning og er forberedt til kommunikation med overordnede systemer som f.eks. SAP. 

PanPac´s operatørvenlig brugerflade  
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Totalleverandør 

  

En fuldautomatiseret løsning kan køre i 
døgndrift 
 
Få et fuldautomatiseret palletering anlæg som er 
pålideligt, hurtigt og af højeste kvalitet 
Fyldning, palletering og folievikling samt 
transportbånd. 
 
Med et fuldautomatisk anlæg fra PanPac har du også tid til at 
tænke på andre ting. Så hvis du leder efter stabile og pålidelige 
fuldautomatiske totalløsninger af højeste kvalitet, som skal 
kunne fylde, palletere og folievikle jeres produkter i sække, 
spande eller kasser etc., så skal du vælge PanPac som 
leverandør. 
  
Vi tager et udgangspunkt i jeres fabrik og jeres produkt. Så det 
eneste du skal tænke på, når du får en totalløsning fra PanPac, 
er at læsse og sætte de færdige paller på lager. For med 20 års 
erfaring har PanPac viden til at hjælpe netop jeres firma. Vi har 
tænkt på alt! 
 
 
PanPac leverer kun kvalitet.  
PanPac har stor erfaring med projektering af totalløsninger og 
er specialister indenfor pakning af sække, spande og kasser etc, 
samt palletering og folievikling. 
Med et anlæg fra PanPac kan du være sikker på at kapaciteten 
overholdes, samt du får en meget høj kvalitet, så anlægget 
holder i mange år.  
Vi har tænkt på alt! 
 
 
20 års erfaring med palleteringsanlæg 
PanPac har over 20 års erfaring med palleteringsanlæg og det 
har givet os et kæmpe knowhow indenfor palletering. Vi er de 
bedste i Europa indenfor palletering af sække.   
 
 
 

PanPac opsætter og tester alle anlæg før opsættelse 
Når anlæggene er færdigkonstrueret, bliver de testet i vores 
Test Center inden forsendelse. Det sikrer den kortest mulige 
montage periode hos kunden samt en hurtig idriftsætning. 
Inden levering udføres en afleveringstest (FAT) i vores Test 
Center sammen med kunden.   

Salgstegning sendes med tilbud for større anlæg  

Sækkefylder Robot palletering Folievikler Følgeudstyr 

Herunder kan du se nogle af de produkter, som kan indgår i en totalløsning. 
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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.  
 
 

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.  
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Fyldeudstyr til  

åbne sække 

  

Fyldemaskine af højeste kvalitet 
 
Sækkefyldeanlæggene til åbne sække er 
anvendelige til produkter som pulver, granulater 
etc.  
 
Sækkeanlæggets ifødnings system bestemmes ud 
fra produktets karakteristika.  
 
Sækkeanlægget kan leveres med automatisk 
sækkefremføring af tomme sække, bufferconveyor 
for stakke med tomme sække samt udstyr til 
forsegling og lukning af sækken.  
 
  
Kapacitet:  Op til 600 sække/time.  
 
 
 

Hvilke produkter kan FFS fyldemaskine 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. 

Pulver Granulater Mel 

Eksempler på forsegling af sækken  
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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. 
 
  
 
 
 

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. 
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FFS fyldemaskine 

  

Fyldemaskine af højeste kvalitet 
 
PanPac har mange års erfaring med fyldning af 
produkter i sække. Derfor levere vi kun gode og 
stabile FFS fyldemaskiner. 
  
FFS sækkefyldemaskinen former sækkene af en PE planfolie 
og fylder og lukker dem i én arbejdsgang. (FFS = Form, Fill and 
Seal). Anlæggene kan producere sække med mange forskellige 
typer af produkter, såsom Salt, Træpiller, Foder, Gødning, 
Sand, Cement, spagnum m.m. 
 
Sækkenes størrelse kan variere fra 10-80 liter med kapaciteter 
der ligger fra 500-1600 sække/time. 
 
 
Kapaciteter: 
10 Liter sække = Op til 35 sække/min 
20 Liter sække = Op til 32 sække/min 
50 Liter sække = Op til 25 sække/min 
80 Liter sække = Op til 20 sække/min 
  
 
 
 

Hvilke produkter kan FFS fyldemaskine 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. 

Salt Spagnum Foder Træpiller Sand 

Sækkene formes af en  

planfolie og fyldes  

efterfølgende 
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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) 
 
 
 

Hvilke produkter kan FFS fyldemaskine 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 
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Udvalgte kunder 

  

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                          

  

   

  

 

 

PanPac har kunder i 13 forskellige lande: 
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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.  

PanPac Engineering a/s  
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Phone +45 96730240  
Fax +45 96730241  
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