
TPS Autofill

En af de meget store fordele med Autofill er den vikler sig selv 

ud under fyldeprocessen. Dette  gør lineren meget enkelt at 

håndtere under hele fyldningen. Autofill lineren er lagret i polythylene 

(PE) som standard. Netop på grund af den unikke foldemetode skal 

fyldning altid foregå med montering i en fyldebro (front).

For montering og anvendelse se produkt blad.

www.tpsrentalsystems.com
MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

TPS Autofill Liquid Liner System er designet for optimal 

hygiejnisk opbevaring og transport af flydende produkter.

Se hele sortimentet af TPS IBC-relaterede produkter

e-mail: salesse@tpsrentalsystems.com  

eller besøg TPS-hjemmesiden



TPS Autofill
Montering og fyldnings procedure 
Før du starter: 
 •  Montér altid i container hvor der er plads til bundudløb. 

 •  Begynd med at folde døren ned (side 1) for tilgang  
  til containeren.

 •  Yderposen på lineren MÅ IKKE FJERNES før fyldning.

Montering af liner i container:

2 Placer udløbsboksen i hullet på bundpladen så udløbsventilen er centralt 
placeret i udløbshullet.

3 Hæng lineren over kantnen side 4 og fold side 1 døren til oprejst postion og 
luk håndtagene.

4 Placér fyldebroen på kanten af containeren. Juster, centrér og tilpas glide 
armene og stram skruerne til. Monter herefter indløbet i fyldebroen og lås 
rammen.

5 Afmonter indløbets låg. Vi anbefaler et lukket fyldesystem under fyldningen 
for optmal hygiejne.

Fyldning af lineren:

6 Når fyldning påbegyndes, er det vigtigt at produktet bliver tvunget ned i 
bunden af lineren, for at undgå ophobning af produkt under indløbsflangen. 

7 Det er anbefalelsesværdigt at holde fast eller vikle bagstykket af lineren 
omkring fyldebroen indtil lineren har påbegyndt at vikle sig ud og fyldt med 
ca. 50 til 100 ltr produkt. 

Når lineren er fyldt:

•  Når container er fyldt, montér låget og stram til. Til sidst afmonteres 
fyldebroen og yderposen.

•  Fold det overskydende af lineren ind i containeren før låget lukkes.

•  Før tøming påbegyndes monteres og tilpasses poseholderen og fastgør 
posen til denne således at tømning kan startes.


