
HOE WERKT 
EASYCONNECT? 
easyconnect is een zogenaamd ‘closed transfer system’ (CTS) dat het 
vullen van uw spuitapparatuur sneller, gemakkelijker en veiliger maakt 
dan conventionele methodes.

easyconnect wordt ondersteund door een groot aantal fabrikanten van 
gewasbeschermingsmiddelen, zodat u kunt profiteren van de voordelen 
van een breed scala aan producten.

De easyconnect-koppeling wordt aangesloten op 
de vulunit van de spuitapparatuur om het product 
in de spuitmachine in te brengen.

De koppeling vereist slechts een eenmalige 
installatie door een installateur en is dan klaar 
voor gebruik.

De easyconnect-dop is hersluitbaar en lekvrij.

De aansluitplug bewaart het resterende product 
veilig tot het volgende gebruik.

De stofkap biedt extra bescherming om de 
aansluitplug vrij te houden van stof en vuil.

Een verpakking met een easyconnect-dop wordt 
aangesloten op de koppeling.

De easyconnect-dop en de koppeling zijn samen 
een veiligere en efficiëntere manier om een breed 
scala aan verpakkingen en -afmetingen gemakkelijk 
te legen dan conventionele vulmethodes.

easyconnect CTS werkt zonder adapter of 
folieafdichting (seal).

De unieke dop is ontworpen om te passen op alle 
verpakkingen met IS 63 industriestandaarden, 
ongeacht de verpakkingsgrootte en de fabrikant.

De easyconnect-dop, waarmee de verpakkingen 
af fabriek zijn voorzien, maakt het mogelijk om de 
container direct en schoon aan te sluiten op de 
koppeling en zo een echt ‘gesloten systeem’ te 
creëren.

De easyconnect-dop kan ook handmatig worden 
losgeschroefd voor gebruik met een traditionele 
vulmethode als er geen koppeling beschikbaar is.
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Het easyconnect-systeem bevat een geïntegreerd 
spoelsysteem. 

Voor een volledige lediging reinigt het de lege container, 
de dop en de aansluitplug om deze klaar te maken voor 
recycling.

De easyconnect-dop is gemaakt van HDPE en kan 
worden gerecycled volgens de lokale regelgeving.

Om de verpakking te legen, duwt de 
koppelingssonde de interne verbindingsplug van 
de easyconnect-dop in de container, waardoor de 
vloeistofinhoud via de koppeling in de tank kan 
worden geledigd.

Het easyconnect-systeem maakt het mogelijk om 
het product geheel of gedeeltelijk aan te wenden, 
omdat de koppeling de container automatisch weer 
sluit voordat deze wordt losgekoppeld.

Deelpak legen: 

Specifieke productvolumes kunnen worden 
afgegeven door de bedieningshendel heen en weer 
te bewegen om de ledigingssnelheid te regelen.

Het volume kan worden gemeten met behulp van de 
afmetingen op de verpakking, of de meetwaarden op 
de doorzichtige aanvoerslang.

De easyconnect-dop is hersluitbaar en lekvrij 
en bevat veilig het resterende product voor het 
volgende gebruik.
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De hierin opgenomen tekeningen, beschrijvingen en technische informatie worden geacht nauwkeurig te zijn, maar dienen slechts als voorbeeld. Omdat 
easyconnect CTS een technische nieuwigheid is, met de kenmerken en het uiterlijk van de easyconnect-dop, kan de koppeling of het blik wisselen. De 
easyconnect CTS is uitsluitend ontworpen voor gebruik met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen. Toepasbaar met verpakkingen die vooraf zijn uitgerust 
met de easyconnect-dop. Andere toepassingen zijn niet goedgekeurd en kunnen leiden tot schade aan apparatuur, eigendommen of tot persoonlijk letsel. 
Voordat u met de easyconnect CTS gaat werken, moet u de instructies zorgvuldig lezen en begrijpen. Voor informatie over trainingsmateriaal kunt u contact 
opnemen met uw lokale dealer of de website easyconnect.tech bezoeken. Bij het verwerken van gewasbeschermingsmiddelen - zelfs met de easyconnect 
CTS - moet u altijd de vereiste en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en ervoor zorgen dat alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving 
wordt nageleefd.   

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale dealer of op de website www.easyconnect.tech.  


