
TPS Autofill

En av fordelene ved Autofyll er at den fyller seg selv ved fyllingen. 

Autofill innersekken leveres som standard i polyetylen (PE). På 

grunn av folding av Autofill innersekken, må en frontfyllingsholder 

alltid brukes ved fylling.

For montering- og bruksanvisning se neste side.

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

TPS Autofill Liquid Liner System er skreddersydd for hygienisk

lagring og transport av flytende produkter.

For å se alle TPS sine IBC produkter og løsninger

send en e-post til salesse@tpsrentalsystems.com

eller besøk vår nettside.



TPS Autofill

Montering- og drifts instruksjoner 
Før du begynner:

 •  Monter alltid i en front-beholder. 
• Begynn med å legge ned beholdersiden (side 1) for tilgang. 
• Ytre innersekkhylsen MÅ IKKE fjernes før fylling..

For å montere innersekk i container:

2 Sett utløpsventilen på innersekken vertikalt ned i det firkantede utløpshullet, 
før den styres inntil ventilen vender ut gjennom utløpshullet på kanten av 
beholderen. 

3 Heng innersekken over beholderkanten (side 4) og lukk og lås den åpne siden 
1 tilbake i oppreist stilling..

4 Plasser påfyllingsbroen på toppen av beholderen. Juster og monter glidearmene 
på de to motstående sidene av beholderplaten. Trekk til tommelskruene. Plasser 
innersekk klemmen i fyllebroen, og sett den i posisjon

5 Ta av lokket til klemmen. Vi anbefaler dette lukkede systemet når du fyller Auto Fill, 
for optimal hygiene.

For å fylle innersekken:

6 Når du begynner å fylle, er det viktig at produktet presses ned til bunnen av innsiden, 
for å unngå akkumulering av væskeprodukter under klemmen eller på baksiden av 
beholderen. 

7 Det anbefales å fikse eller gripe rundt baksiden av innersekken til den har 
begynt å utfolde seg, fylt med produkt til rundt 50 til 100 liter. (Overhenget 
inne i beholderen bretter seg rundt broarmen).

Når innersekken er full: :

• Når beholderen er full, skru lokket godt fast. Til slutt fjernes fyllebroen og ytre 
hylsen fra innersekken.

• Brett resten av innersekken innenfor dimensjonene til lokket før du lukker 
beholderen.

• Før du tømmer beholderen, plasser vrengen til beholderen, fest innersekken 
og vend håndtaket for fullstendig utslipp.


