
TPS Autofill

Fördelen med Autofill är att den vecklar ut sig själv under fyllningen. 

Autofill är en standard lagerförd produkt, tillverkad i polyeten (PE). 

Vid användning av Autofill bör alltid en fyllningsram användas.

Monterings - och bruksanvisning, se baksidan.

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

TPS Autofill påsar är avsedda för hygienisk lagring och transport 

av vätskeprodukter.

För att ta del av TPS hela utbud av IBC-relaterade  
produkter, maila salesse@tpsrentalsystems.com  
eller besök TPS hemsida tpsrentalsystems.com



TPS Autofill
Monterings - och bruksanvisning 
Innan du börjar:

 •  Montera alltid in en fyllningsram, - front 

 •  Börja med att fälla ned containersida 1 för att komma in  

 i containern.

 •  Ytterhöljet på påsen får INTE avlägsnas före fyllningen.

Montering av påsen i containern:

2 Påsens bottenventil placeras centralt i containerns bottenutlopp genom att 

den förs rakt genom bottenhålet. 

3 Innerpåsen hängs över containerns kant (sida 4) samt viks ut i botten och sida 

1 stängs och låses.

4 Fyllningsramen placeras ovanpå containern och ramens skjutbara armar 

anpassas på var sida av containern och låses sedan fast. Påsens fyllningshål 

placeras och låses fast i fyllningsramen.

5 Tag bort locket till påsen (skall användas igen). För optimal hygien rekommenderar 

vi ett slutet system vid fyllningen med Autofill.

Fyllning av påsen:

6 I början av fyllningen är det viktigt att vätskan tvingas ned i botten av påsen, för att 

undvika att den samlas under fyllningshålet eller i bakre delen av containern. 

7 Vi rekommenderar att man lindar bakre delen av påsen kring 

fyllningsramen tills den har börjat veckla ut sig, fyllts med 

ca. 50 - 100 liter vätska.

När påsen är fylld:

•  Locket sätts tillbaka och skruvas åt när containern är fylld med vätska. Tag 

till sist bort fyllningsramen och ytterpåsen.

•  Det som blivit över av påsen viks in i containern innan den låses.

•  Innan tömning monteras påshållaren på containern, påsen sätts i hållaren 

och därefter påbörjas tömningen.


