
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 
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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.  

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  


