
GENNEMTÆNKT STANDARDISERET 
LØSNING TIL PAKNING AF TRÆPILLER

Fisker har gennem årene leveret over 50 
anlæg til pakning af træpiller. Med bag-
grund i de leverede løsninger har Fisker 
studeret hele det logistiske flow i forbin-
delse med håndteringen af pillerne. Fisker 
kan i dag tilbyde en løsning, som enkelt og 
effektivt pakker hele paller med træpiller i 
plast klar til videre forsendelse.

Standard løsninger  
med indbygget robot
De mange års erfaring danner også grund-
lag for, at Fisker kan leverer et gennem-
tænkt standardprodukt til hovedparten 
af kunderne, som er meget konkurrence-

dygtigt rent prismæssigt. Som en del af 
Fiskers løsning anvendes en palleterings-
robot. ”Med Fiskers Robot Palletizer løs-
ninger har vi opnået samme høje produk-
tivitet, som en traditionel laglægger ville 
give, men til en væsentlig bedre pris, “ si-
ger CEO Kuido Kuntro fra Warmeston OÜ.

Styr på logistikken
Warmeston producerer årligt over 50.000 
paller med træpiller og for dem, samt andre 
der producerer store volumener, er det af 
stor betydning, at hele logistikken omkring 
håndteringen af de store mængder, kører 
så effektivt som muligt. Fisker har derfor 
udviklet en løsning, som liner rækker af pal-
ler op klar til at blive læsset på en lastbil. 
Med denne løsning kan der lastes et fuldt 
lastbiltræk på under 15 minutter. 

Positive erfaringer med Fisker
Løsningen til Warmeston er den tredje 
pakkelinje til træpiller, Kuido Kuntro køber 
hos Fisker. ”Mine erfaringer med Fisker er 
rigtig gode. Deres position som den føre-
nde leverandør i Skandinavien og Baltikum 
gør, at de har opbygget en solid erfaring og 
en rigtig god forståelse for kundens behov.  

Det har vi draget stor nytte af,” siger Kuido 
Kuntro. ”Hertil kommer, at de også leverer 
en rigtig god service, efter pakkelinjen er 
leveret. Alt i alt er vi yderst tilfredse med 
samarbejdet og den løsning, vi har fået.”
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Fisker Skanderborg er den førende 
leverandører af pakkelinjer til træpiller 
i Skandinavien og Baltikum. Det gav 
et perfekt udgangspunkt for leve-
ring af gennemtænkt standardiseret 
løsning til estiske Warmeston, som 
har kapacitet til produktion af over 
110.000 tons træpiller om året.
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