
TPS Autofill

Een van de voordelen van de Autofill is dat het zich gedurende de 

vulhandeling uit zichzelf uitvouwt. De Autofill liner komt standaard 

in een polyethyleen (PE) uitvoering. Vanwege het uitvouwen van de 

Autofill liner moet er tijdens het vulproces altijd een TPS Front Fill 

Retainer worden gebruikt. 

Zie ommezijde voor assemblage- en bedieningsinstructies.

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

Het TPS Autofill Liquid Liner System is ontworpen voor de 

hygiënische opslag en vervoer van vloeibare producten. 

Voor het complete assortiment van TPS  

IBC-gerelateerde producten:

email: info@tpsrentalsystems.de

of ga naar de website van TPS



TPS Autofill
Assemblage en bedieningsinstructies 
Voordat u begint:
• Gebruik altijd een container die aan de voorzijde gevuld moet worden.
• Begin met het neerklappen van de zijkant van de container (kant 1) voor toegang.
• De buitenste hoes van de liner MOET NIET verwijderd worden voordat het vulproces 

begint.

Het bevestigen van de liner in de container:

2 Plaats het afgifteventiel van de liner verticaal naar beneden in de vierkante afgifteopening, 
en leidt het ventiel tot het uit de afgifteopening aan de rand van de container steekt.

3 Hang de binnenste liner over de rand van de container (kant 4) en sluit en vergrendel de 
open kant 1 terug in de opstaande positie.

4 Plaats de Fill Bridge op de bovenkant van de container. Pas de schuifarmen van de Fill 
Bridge aan totdat ze op de twee tegenovergestelde kanten van de bovenkant van de 
container passen. Draai de vleugelschroeven aan. Plaats de vulopening van de liner in de 
Fill Bridge en vergrendel het in de positie.

5 Verwijder de dop van de vulopening van de liner. Wij raden u aan dit gesloten systeem te 
gebruiken voor optimale hygiëne bij het vulproces met Autofill.

Het vullen van de liner:

6 Het is belangrijk dat het product naar de bodem van de binnen-liner wordt gedwongen aan 
het begin van het vulproces om te voorkomen dat vloeibaar product onder de vulopening 
of aan de achterkant van de container ophoopt. 

7 Het verdient aanbeveling om de achterste flap van de liner vast te houden of te fixeren totdat 
het is begonnen met het uitvouwen, wanneer het met ongeveer 50 tot 100 liter product is 
gevuld. (Het uitstekende gedeelte in de container vouwt zich om de Fill Bridge).

Als de liner is gevuld:

• Plaats de dop opnieuw op de liner als de container is gevuld. Verwijder daarna de Fill 
Bridge en de buitenste hoes van de liner.

• Vouw de uitstekende stukken van de liner binnen de ruimte tussen deksel en liner 
voordat u de container sluit. 

• Bevestig voordat u de container gaat legen de Ratchet Wringer op de container. Sluit 
vervolgens de liner aan en draai aan de hendel voor een complete leging.
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