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Töm småsäckarna i kapslad miljö! 
 

Den dammfria och kapslade småsäckstömmaren är den 
idealiska lösningen för tömning av småsäckar innehållande 
ohälsosamma pulver eller granulat som inte får damma ner 
arbetsmiljön. 
 
Beskrivning 
 
Småsäckstömmaren Basic består av en skyddskåpa med 
intagningslucka på sidan av skåpet. Kåpan är utrustad med 
två stycken fönster (i plexiglas eller lamellglas) för att både 
kunna se in och för att få in mer ljus. Tjocka neopren-
handskar för säker hantering av småsäckar är monterade 
på framsidan. 
 
Tömmaren är utrustad med ett tömningsgaller. En kniv 
ingår - antingen med kedja förankrad till skåpet eller 
modifierad så att den inte kan gå genom gallret. Under 
gallret finns en tratt som står på fyra justerbara stödben. 
Tömmaren är utrustad med stos för påkoppling till extern 
filterenhet. Valfri fläns i botten av tömmaren. Sidoutkast 
med stos och påshållare alt. säckkomprimator för att 
hantera tomma småsäckar. 
 
Småsäcktömmaren tillverkas i både normalstål och rostfritt 
stål och levereras med eller utan extern filterenhet. 
Tömmaren går att få ATEX-klassad. 
 
Funktion 
 
Operatören öppnar luckan, lägger säcken på säckstödet 
och skjuter in den på gallret. Luckan stängs och operatören 
sätter händerna i de två fastmonterade handskarna. 
Säcken skärs upp med kniv och operatören skakar den 
tom. Innehållet faller ner i tratten och sen vidare i en 
materialtransportör eller tank. Det externa filtret tar hand 
om dammet som bildas under tömningen. Den tomma 
säcken kastas ut i sidoutkastet där den hamnar i en 
sopsäck eller i en säckkomprimator. 
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Småsäckstömmare Basic 
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Småsäckstömmare Advanced      

                        Advanced-modell 

 

 

 
 
 

 

 
Förutom vår Basic-modell så erbjuder vi även en mer 
automatiserad småsäckstömmare. Även denna är kapslad 
och dammfri och är den idealiska lösningen för tömning av 
småsäckar innehållande ohälsosamma pulver eller granulat 
som inte får damma ner arbetsmiljön. 
 
Beskrivning 
 
Småsäckstömmaren Advanced består av en skyddskåpa 
med intagningslucka på baksidan av skåpet. En höj- och 
sänkbar rullbana matar in säckarna genom luckan. 
Tömmaren är utrustade med ett dubbeldörrsystem vilket 
kapslar dammet, så det inte kommer ut i arbetsmiljön. 
 
Maskinen har ett integrerat filter och kan utrustas med en 
småsäckskomprimator. Kåpan har ett stort fönster (i plexi-
glas eller lamellglas) för att kunna se in vid tömning. Tjocka 
neoprenhandskar för säker hantering av småsäckar är 
monterade på framsidan. 
 
Småsäcktömmaren tillverkas i både normalstål och rostfritt 
stål och levereras med eller utan extern filterenhet. 
Tömmaren går att få ATEX-klassad. 
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Optioner 

 

Säcksugfot 

 

För en ergonomisk hantering av att lasta på små- 

säckarna i småsäckstömmaren, rekommenderar  

vi en säcksugfot.  För mer information om sugfoten  

vänligen läs den separata broschyren. 

 

 

 

 

Småsäckskomprimator 

Småsäckskomprimatorn har utvecklats för att uppfylla  

kravet att på ett effektivt sätt minska volymen på de  

tömda säckarna från småsäckstömmaren. 

Småsäckarna komprimeras och pressas in i ett  

polyetenrör. Alla typer av säckar kan hanteras: papper,  

polyetylen, polyetylenlinjerat papper och sammanvävd  

plast. 

För mer information om sugfoten vänligen läs den separata 

broschyren. 

 

mailto:sales@ibc-international.se
http://www.ibc-international.se/

