С иновативния FLEDBAG® можете лесно, бързо
и точно да изпразвате съдържанието на Big
Bag торбите. По този начин в Big Bag торбата
може да остане малко количество материал
за последващото разпръскване. За Big Bag
торби за многократна употреба препоръчваме
използването на FLEDBAG® Easy.

Подходящ за: фуражи, торове, посевен
материал, пелети, сол и гранулат.

ИНОВАЦИИ

Гъвкавата,
сгъваема дръжка

КОМ Б И НИ РА Н П А КЕ Т
Възползвайте се
от атрактивната
пакетна цена!

FLEDBAG® се предлага
единично и в практичен
комбиниран пакет.

усилено клиновидно острие
лесно проникване в тъканта
на Big Bag торбата

Big Bag торбите са поставени на криво никакъв проблем! Възможно е при спускане
Big Bag торбата да се разклати, в резултат на
което FLEDBAG® Original леко да се наклони
при въвеждането. Подвижната дръжка
поддава и няма опасност нещо да се счупи.

Качество от Австрия

Качеств о о т А в с т р и я

www.opora-bg.com www.opora.bg
ВИССЕР-ОПОРА ООД
модерни технологии в земеделието
за поръчки: 029743405; 0885082992
0889715605; 0878715605
София, Младост 2, бл.262, офис А3
Пловдив, с. Цалапица
ВИЖ
П О В Е ЧЕ НА

www.fledbag.com
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Плътност
Иновативен Vario шибър с висока
плътност за гъвкаво дозиране.

устойчив + стабилен
C-модифицираната смес полиамид-стъклени
влакна издържа и най-високи нива на
натоварване. Не възниква корозия!

още повече
възможности
устойчив + стабилен
Устойчиво хоризонтиране благодарение
на свързващ болт със скрита глава.

За Big Bag торби за многократна употреба
препоръчваме използването на FLEDBAG® Easy.
Той е разработен специално за използване с Big
Bag торби за многократна употреба.

Гъвкавият дозатор за Big Bag торби
www.fledbag.com
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за всички Big Bag торби

За Big Bag торби за многократна употреа

П Р И Н Ц И П НА ДЕ ЙСТВИ Е :

П Р ИНЦИП НА ДЕЙС Т В ИЕ:

ВИЖ ВИДЕО
НА

Поставете FLEDBAG® на твърда повърхност.
Повдигнете торбата Big Bag към скобата с помощта на
вилките на челния товарач/мотокар-високоповдигача
и я позиционирайте над FLEDBAG®.

Спуснете Big Bag торбата, така че FLEDBAG® да врезе
в Big Bag торбата.

Отворете първият възел на изпускателния отвор на
Big Bag торбата, така че затегателният пръстен да
може да се изтласка по изпускателния ръкав.

Позиционирайте FLEDBAG® Easy отдолу на
изпускателния ръкав.

Изтеглете FLEDBAG® малко надолу, за да може
клапанът да се отваря и затваря лесно.

Така описаното отваряне и затваряне на FLEDBAG®
позволява лесно дозиране на съдържанието на Big
Bag торбите.

Изтеглете затегателния пръстен надолу и го
фиксирайте с изпускателния ръкав към FLEDBAG®
Easy. Не фиксирайте затегателния пръстен на горния
ограничителен ръб, а по дължината на FLEDBAG®
гърловината.

Отворете втория възел на изпускателния отвор, така
че съдържанието да може да се влезе във FLEDBAG®
Easy. За изпразването отворете шибъра.
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