
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 Engineering a/s • Industrivej 18 • DK-9490 Pandrup • Phone +45 96730240 • Fax +45 96730241 • Email panpac@panpac.dk. 

Produktblad  • Totalleverandør  1/2014 

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 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. 


