Med den innovative FLEDBAG® kan du tømme innholdet fra storsekker enkelt, raskt og nøyaktig.
Eventuelle restmengder kan dermed bli igjen i storsekken for neste sprededrift. For flerbruks storsekker anbefaler vi innsats av FLEDBAG® Easy.

Egnet for fôrmidler, gjødsel, såfrø, pellets,
salt, grus og granulat.

I N N O VA S J O N E R

Det fleksible,
foldbare håndtaket
KO M B I PA K K E

Dra nytte av den
attraktive pakkeprisen!

FLEDBAG® er tilgjengelig
enkeltvis eller også i den
praktiske kombipakken.

forsterkede kilespisser
lett inntrengning i vevet til storsekken
Skjev påsetting av storsekken, ikke noe problem!
Det forekommer at storsekken ved senking fortsatt beveger seg litt og dermed fører til at FLEDBAG® Original tipper lett ved inntrengning. Det
bevegelige håndtaket gir etter og ingen ting går i
stykker.

Kvalitet fra Østerrike

Kvalitet fra Østerrike

Tetthet
Innovativ vario-skyver med høy
tetthet for fleksibel dosering.

Den C-modifiserte polyamid-glassfiberblandingen
tåler høyeste belastninger. Det oppstår ingen korrosjon!

enda flere
muligheter

MER
PÅ

standsikker + stabil
www.fledbag.com

standsikker + stabil

Jevn oppstilling gjennom
forsenket skrueforbindelse.

For flerbruks storsekker anbefaler vi innsats av
FLEDBAG® Easy. Denne ble utviklet spesielt for
innsats med flerbruks storsekker.

Den fleksible doseringsenheten for storsekker

www.fledbag.com

NO

VIDEO
PÅ

For alle storsekker

for flerbruks storsekker

F U N K S J O N S M ÅT E :

F U N K S J O N S M ÅT E :

Plasser FLEDBAG® på et fast underlag. Hev storsekken
i stroppene med gaflene til frontlasteren/gaffeltrucken, og posisjoner den over FLEDBAG®.

Senk storsekken, slik at FLEDBAG® trenger inn i
storsekken, hev deretter storsekken igjen.

Åpne den første knuten til storsekkutløpet, slik at
spennringen kan skyves på den nedad stående utløpsslangen.

Posisjoner FLEDBAG® Easy nedenfra på utløpsslangen.

Trekk FLEDBAG® litt nedover, slik at åpning og lukking av ventilen fungerer enkelt.

Ved enkel åpning og lukking av FLEDBAG®, kan
innholdet til storsekken doseres enkelt.

Trekk spennringen nedover og fikser spennringen med
utløpsslangen på FLEDBAG® Easy. Ikke fikser spennringen på den øvre begrensningskanten, men langs
FLEDBAG® halsen.

Åpne den andre knuten til utløpet, slik at innholdet kan strømme inn i FLEDBAG® Easy. Åpne skyveren for tømming.

