
 Sistemul închis de umplere și curățare de la Bayer şi agrotop     



Folosesc sistemul easyFlow de câteva luni și sunt foarte încântat de rezultate.
Opțiunea inclusă de clătire a containerelor goale m-a convins. Funcționează mult mai 
e�cient decât cu utilizarea duzelor de clătire ale mixerului chimic. Faptul că pot să evit 
contactul direct este, de asemenea, un mare avantaj, precum este și posibilitatea de 
a folosi sistemul easyFlow pe pulverizatoarele de dimensiuni mici.

Opinia unui profesionist cu privire la sistemul easyFlow
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easyFlow 

  

  

  

  

sistem de transfer închis

Avantaje
 Conexiune fără scurgere, la cele mai înalte 

    standarde de siguranță pentru utilizator și mediu 











Debite ajustabile în mod continuu, care permit 
transferul exact al volumelor parțiale 

Clătirea componentelor ușor accesibile, care 
intră în contact cu Produsele de Protecție a 
Plantelor (PPP) după dozarea parțială 
(adaptoarele rămân conectate la containerul PPP)

Clătire rapidă și completă a containerelor goale 
de produse de protecție a plantelor 

 Nu mai se pune problema contaminării și a 
curățării cănilor de măsurare

Ușor de instalat pe toate rezervoarele de 
pulverizare și pe majoritatea vagoanelor-cisternă

Componente
 adaptor pentru rezervor EasyFlow, pentru instalare 

pe rezervorul de pulverizare, inclusiv șuruburi de 
montare, inel de etanșare și dispozitiv de ghidare

 adaptor pentru container EasyFlow, pentru 





 
a compensa suprafețele înclinate ale rezervoarelor

 setul de bază easyFlow conține un adaptor pentru 
rezervor și mai multe adaptoare pentru container

Duză de clătire încorporată în adaptorul 
containerului

Taie și împinge automat sigiliul de aluminiu al 
containerului PPP, nu este necesară contaminarea 
unui cuțit pentru ruperea sigiliului

easyFlow este primul sistem închis de transfer cu autocurățare și evitarea contaminării destinat transferului de produse 
lichide de protecție a plantelor de la containere PPP mici, sigilate sau nesigilate, care îi permite utilizatorului să efectueze 
o dozare parțială sau completă. Sistemul easyFlow este conceput pentru a îndeplini toate standardele de protecție a 
mediului înconjurător și de siguranță operațională, acum și în viitor.

setul de bază easyFlow 1:
1 x adaptor pentru rezervor și 
3 x adaptor pentru container

setul de bază easyFlow 2:
1 x adaptor pentru rezervor și 5 
x adaptor pentru containeradaptor pentru rezervor easyFlow adaptor pentru container easyFlow

Manfred Stark, crescător de porcine și fermier specializat pe culturi la scară largă, Mainleus



easyFlow M 
măsurare și dozare în condiții 

de siguranță 

Avantaje
easyFlow M – 
toate bene�ciile sistemului easyFlow

se instalează lângă rezervorul de pulverizare, la 
o înălțime ușor accesibilă pentru o manevrare 
facilă pe pulverizatoarele de dimensiuni mari

se conectează la linia de aspirație, vasul de 
inducție sau orice alt sistem de inducție

transferul întregului conținut sau măsurare și 
dozare exactă a cantităților parțiale

clătirea întregului sistem chiar și după golirea 
parțială a containerelor

simultan, clătirea automată a dispozitivului 
de măsurare

ideal pentru modernizare

ușor de instalat pe orice pulverizator

vas de măsurare transparent, ieftin de înlocuit

Sistem închis de transfer și dozare pentru 
containere cu substanțe chimice lichide 
de uz agricol.

Potrivit pentru toate 

tipurile de pulverizatoare, 

inclusiv pulverizatoare 

de dimensiuni mari
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easyFlow QF 
siguranță în mod automat

Avantaje
easyFlow – 
toate bene�ciile sistemului easyFlowQF  

un singur sistem închis de transfer, pentru 
toate tipurile de containere

se va utiliza la pulverizatoare sau stații 
de umplere

este necesară o alimentare cu numai 12 V cc

preselectarea volumului de transfer

măsurare și dozare automată

începe să funcționeze de la 1 litru

clătirea întregului sistem prin procedura 
de spălare electronică

mii de debitmetre testate pe teren

modernizare facilă

instalare simplă

economie semni�cativă de timp 

dozare cu autoprotecție

Sistem închis de transfer controlat 
electronic pentru containere, canistre 
şi rezervoare IBC cu substanţe chimice 
lichide de uz agricol

Pentru operaţiuni 

staţionare şi 

mobile

Medalia de argint
pentru inovație 
Agritechnica 2015
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