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Bigbag fyldestation 

 

Fyldning efter vægt 

Åben eller støvtæt 

Velegnet til granulat og pulver 

Til forskellige størrelser Big Bag 

Kan leveres godkendt til køb og salg 

 

Bigbag fyldestationer anvendes til håndtering og vejning af pulvere og granulater. Fyldestationen er tilpas-

set den enkelte virksomheds ønsker og behov, men består i princippet af en række standardmoduler, som 

påsættes forskelligt tilbehør. 

 

Når bigbaggen skal fyldes med materiale, hænger brugeren den op i stativet ved hjælp af bigbaggens strop-

per og fastgør herefter fyldestudsen til fylderøret. Bigbaggen løftes op fra underlaget og blæses op for at  

opnå optimal fyldning og fordeling af materialet. Der kan evt. tilføres gas, så bigbaggen forbliver formstabil. 
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Fyldningen sker ved hjælp af en vibrator, snegl, bånd eller noget fjerde. Materialet doseres ud fra en på for-

hånd indtastet set-punkt værdi. Brugeren kan aflæse den aktuelle værdi på styringen. Efter påfyldning skal 

brugeren løsne fyldestudsen. Brugeren kan nu fjerne pallen med den fyldte bigbag. 

 

Tekniske data for standard fyldestation 

• Støvtæt påfyldning: Fyldesnøvsen vikles om en oppustelig bælg, 

der oppustes, strammer til og lukker af, så støv ikke kan slippe ud. 

Et åndefilter sørger for at overskudsluft kan komme væk. 

• Vejning: 4 vejeceller, 1 samleboks og 1 vejeinstrument. TEKFAs 

standard er OIML enheder, hvor vejningen kan godkendes til han-

del. Derudover indbygges en antistatisk fleksibel overgang ved 

indløbet. 

• Vibrerende bundramme: Hjælper pulveret med at fordele sig 

jævnt i bigbaggen. 

• Samlet kontrolpanel. Alternativt forbinder man selv vejeinstru-

ment og trykluftpanel til eget system. 

• Oppustning af bigbag inden påfyldning. 

• Rustfri stål AISI 304. Kan leveres i syrefast rustfri stål, AISI 316 efter ønske. 

 

Ud over vores standard bigbag fyldestation har vi også andre modeller, som er blevet gennemarbejdet på 

tegnestuen og værkstedet. Heriblandt den helt simple L-model og vores ergonomiske bigbag fyldestation. 

Den ergonomiske enhed giver mulighed for en bedre arbejdsposition, samt let udskiftning af fyldehoveder 

uanset om det er en bigbag eller f.eks. totebin, som skal fyldes. De nævnte modeller kan ses herunder.  

 

 


