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Het closed transfer systeem van Bayer en Agrotop
EasyFlow is een closed transfer systeem, bedoeld om bij het vullen van de spuittank 

elk risico op contact met gewasbeschermingsmiddelen te vermijden.

1. Aansluiten van de adapter op de verpakking 2. Openen van de tank adapter

3. Sluit de verpakking aan & doseer

4. Schoonmaken, spoelen en ontkoppelen
4a) als er nog middel in de verpakking zit

4b) als de verpakking leeg is

Draai de dop van de verpakking, 
maar VERWIJDER DE SEAL NIET!  

Draai de adapter op de verpakking.  Draai de half ronde hendel van de tank adapter 
tegen de klok in totdat hij volledig vergrendeld is. 

Druk de hendel naar binnen en 
verwijder de afdichtingsplug.

Sluit de verpakkingsadapter aan op de tankadapter 
en vergrendel de verbinding door aan de gebogen 
hendel te trekken. Druk de verpakking naar 
beneden om de seal te openen.

Voor de juiste dosering:
Draai de hendel met de klok mee om de 
adapter te openen en tegen de klok in om 
de adapter te sluiten.
Bepaal de snelheid van leeglopen van de 
verpakking door de hendel geleidelijk dicht te 
draaien totdat de adapter volledig gesloten is.

Check of het systeem volledig gesloten is. Open de watertoevoer, druk op de rode knop 
en laat ongeveer 5 seconden lang het water 
stromen.

Druk na het spoelen de gebogen 
hendel in om de verpakkingsadapter 
te ontgrendelen, til de verpakking op 
en verwijder deze.

Laat de adapter tot het volgende 
gebruik op de verpakking zitten!

Zorg dat het systeem open is, open de water-
toevoer en spoel de verpakking en de adapter

Draai de verpakking 3 maal rond om te zorgen 
dat ieder deel van de verpakking schoon 
gespoeld wordt.

Druk na het spoelen de gebogen hendel in 
om de adapter te ontgrendelen. 

Draai de adapter van de verpakking af en 
berg deze op voor de volgende keer.

• Persoonlijke bescherming/veiligheid van de toepasser 
•  Voorkomt tijdens het vullen en spoelen van de verpakkingen 

risico op emissie naar het milieu
•  Veilig afmeten en doseren van gewasbeschermingsmiddelen
• Lege verpakkingen worden goed gereinigd 

• Eenvoudige installatie
•  Effi ciënte methode: doseren, vullen en reinigen 

in één handeling
• Geen verlies van middelen
• Past op alle spuiten

Voordelen
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