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SEKS CONTAINERE = KOMPLET FABRIK
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Nu kan du pakke træpiller i Danmark den ene dag og tre dage senere gøre 
det samme i Italien – vel at mærke på det samme udstyr. Det giver stor 
fleksibilitet og en mere økonomisk løsning samtidig med, at du kan bringe 
din kompetence og service tættere på både kunder og leverandører ved at 
være til stede der, hvor tingene sker. 
Fisker Skanderborg har udviklet et mobilt 
anlæg, som  indeholder en komplet fabrik til 
pakning af eksempelvis træpiller, sand eller 
vejsalt. Anlægget er installeret i seks stan-
dardcontainere, og kan transporteres på 
lastbil eller med skib. Når anlægget er frem-
me på en ny destination, kan to mand gøre 
det klar til drift i løbet af kun et par dage.

Komplet fabrik
Det mobile anlæg omfatter alt, der skal til 

for at pakke fx træpiller i sække og gøre 
dem klar til transport. Det vil sige lige fra 
indtaget over sigte med magnet til at fjerne 
eventuelle metalstumper, vægt, posema-
skine, robot til palletering, rullebaner og 
klargøring til videre transport.

Anlægget er monteret i isolerede, opvar-
mede containere med indbygget kom-
pressor, og skal blot tilkobles strøm for at 
komme i drift.

Godkendte containere
Det mobile anlæg er monteret i seks stan-
dardcontainere for at sikre størst mulig 
mobilitet. Flere af containerne har gen-
nemgået en ombygning for at kunne rum-
me anlægget. Disse er efterfølgende re-
certificerede, så de fortsat er godkendte til 
eksempelvis søtransport.

Den mobile løsning er designet til at kunne 
stå ude, men vil også med lethed kunne 
installeres i en stor lagerhal eller lignende.
 
Udviklet i samarbejde med 
CM Biomass
Den mobile løsning er udviklet i tæt sam-
arbejde med CM Biomass, som er en af 
Europas største aktører inden for træpiller. 
CM Biomass har været en vigtig sparrings-
partner primært i kravsspecifikationen, så 
vi har sikret, at anlægget netop lever op til 
kundernes krav og behov. 



GENNEMTÆNKT LØSNING
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Sigte forbundet med snegl til vægt.

Palletering af 
sække med Nachi 
robot-palleterer.

Når der er tre færdige paller i den sidste container, stopper vik-
leren. Så snart den yderste palle er afhentet, starter en fotocelle 
rullebanerne, de to øvrige paller flyttes til enden, og vikleren 
starter igen. Sikkerhed med hegn og lysbarriere helt som i et 
sædvanligt anlæg.

Rullebaner fra container med palleterer og ind i container med 
fuldautomatisk vikler.

Fuldautomatisk strækfolievikler. Når pallen er færdigviklet, vil 
den køre videre til den sidste container, klar til afhentning.

Påfyldning af træpiller eller andet produkt.
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Det mobile anlæg kan være en stor fordel i flere situationer. 
Det gælder eksempelvis når:

 du med fordel kan pakke træpiller m.v. tæt på flere 
forskellige kunder.

 du har skiftende leverandører i flere lande, og med 
fordel kan pakke sække tæt på råvarerne.

 dit nuværende anlæg er svært beskadiget fx efter en 
brand, og der er behov for et midlertidigt anlæg.

 du har brug for et anlæg her og nu på en placering, 
hvor det trækker ud med at få byggetilladelse. 

 du vil have et anlæg til udlejning.

Om Fisker Skanderborg
Fisker Skanderborg A/S er det nordlige Europas største le-
verandør af pakkeløsninger til poser og sække til både food 
og nonfood. Vi tilbyder kunderne en total løsning fra rådgiv-
ning om løsningens konstruktion til installation, indkøring 
og serviceaftaler. På alle områder har vi stor fokus på at 

levere udstyr, service og rådgivning i en solid kvalitet. Vi 
leverer pakkeløsninger til poser, sække og kartoner til virk-
somheder i hele verden. Vores hovedmarkeder er Skandi-
navien, Finland, Irland, England og Baltikum.
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