
HVORDAN FUNGERER 
EASYCONNECT? 
easyconnect er et lukket påfyldningssystem (CTS), som gør det 
nemmere, hurtigere og mere sikkert at fylde din sprøjte i forhold til 
traditionelle metoder.

easyconnect understøttes af en lang række producenter af 
plantebeskyttelsesmidler, så du kan drage fordel af et bredt 
produktsortiment.

easyconnect-koblingen overfører produktet til 
sprøjten.

Easyconnect-koblingen kræver en installation af en 
tekniker, og er derefter klar til brug.

Den kan monteres på en 3-fod, på væggen ved 
vandbeholderen, på vandvognen eller på sprøjten.

asyconnect-låget lukkes automatisk igen efter delvis 
tømning, og er helt tæt.

Det lukkede systemet beskytter det den resterende 
mængde produkt kan opbevares sikkert indtil næste 
anvendelse.

Støvhætten yder ekstra beskyttelse for at holde 
koblingslåget fri for støv og snavs.

En dunk med et easyconnect-låg forbindes til 
easyconnect-koblingen.  

Systemet med easyconnect koblingen er en mere 
sikker og effektiv måde at tømme dunke i alle 
størrelser for deres indhold i forhold til traditionelle 
påfyldningsmetoder.

easyconnect fungerer uden yderligere adaptere og 
beskyttelsesfolie på dunkene.

Det unikke easyconnect-låg er konstrueret til at 
passe til alle beholdere med IS 63 standard, uanset 
beholderens størrelse og producent.

easyconnect-låget er fabriksmonteret på dunken 
beholderen. Det giver mulighed for at forbinde 
dunken direkte og nemt med easyconnect-koblingen, 
og det udgør reelt et ‘lukket system’.

easyconnect-låget kan også skrues af til brug 
med en traditionel præparatfylder. Det er således 
ikke et krav, at du har en easyconnect-kobling 
for at anvende et produkt, der er monteret med 
easyconnect-låg.
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easyconnect-systemet har et indbygget skyllesystem. 

Ved fuldstændig tømning renser systemet koblingendunk og 
låg samt forbindelsesleddet på easyconnect-systemet, så 
dunken kan bortskaffes og easyconnect-systemet er fri for 
produktrester.

Ved delvis tømning renser forbindelsesleddet i easyconnect-
systemet og sugeslangen, og er fri for produktrester.

easyconnect-låget er lavet af HDPE og kan 
genbruges iht. lokale regler. 

Koblingen skubber det indvendige koblingselement 
i easyconnect-låget ind i dunken, og det gør 
det så muligt at tømme væskeindholdet over i 
sprøjtebeholderen.

easyconnect-systemet gør det muligt at tømme 
dunken helt eller delvist, da sammenkoblingen 
automatisk lukker dunken igen. 

Delvis tømning: 

Delmængder kan påfyldes ved at åbne og 
lukke med betjeningshåndtaget og derved styre 
tømmehastigheden og mængden.

Opmåling af produktmængden kan gøres vha. skala 
på dunken eller skalaen på den gennemsigtige 
sugeslange.

easyconnect-låget kan lukkes lukker igen, er helt 
tæt og sikrer eventuelt resterende produkt på en 
forsvarlig måde til næste gang.
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Tegningerne, beskrivelserne og de tekniske oplysninger, som indeholdes heri, anses som værende nøjagtige, men tjener dog som eksempler. Da 
easyconnect CTS er en teknisk nyhed, kan funktioner og ydre udseende, hvad angår easyconnect-låget, sammenkoblingen og dunken, muligvis ændre sig. 
easyconnect er udelukkende udtænkt til brug med flydende plantebeskyttelsesmidler fyldt i dunke, som allerede er udstyret med easyconnect-låget. Andet 
brug er ikke tilladt, og kan muligvis medføre skader på udstyr, ejendom eller personer. Før man arbejder med easyconnect, skal man grundigt læse og forstå 
alle anvisninger. Rådfør med din lokale forhandler, eller gå ind på websiden easyconnect.tech for oplysninger og undervisningsmateriale. Når man håndterer 
plantebeskyttelsesmidler – selv med easyconnect – skal man iføre sig påkrævede og hensigtsmæssige personlige værnemidler, og sikre overholdelse af 
alle gældende lokale love og regler.   

Brug plantebeskyttelsesmidler på en sikker måde. Man skal altid læse etiketten og produktoplysningerne før brug.

Rådfør med din lokale forhandler, eller gå ind på websiden easyconnect.tech for flere oplysninger.


