FastFill Systeem

Introductie
Het opblazen van een

De manier waarop een vulsysteem

MouseTip koppelstuk en het FastFill

stuwzak draait niet alleen

werkt tijdens het dagelijks gebruik en

ventiel. Door het compacte ontwerp

de veiligheid voor de gebruikers zijn

van de MouseTip kan de MouseTip

eveneens belangrijke aspecten. Cairgo

zeer eenvoudig gebruikt worden in

presenteert het FastFill systeem.

smalle ruimtes, waardoor snelle en

Dit vulsysteem voldoet aan de huidige

correcte plaatsing van de CairgoBags

eisen voor het op eenvoudig en veilig

mogelijk is. Het FastFill vulsysteem

wijze vullen van stuwzakken.

voor CairgoBags is snel, veilig en op

Het FastFill systeem bestaat uit het

eenvoudige wijze toe te passen.

om lucht in de stuwzak
te krijgen

Voordelen voor
uw organisatie
Eenvoudig:
Veilig:

Eenvoudige toepassing en eenvoudig bij het opblazen.

		

ventiel losschiet tijdens het opblazen,

Snel:
Compact:

De MouseTip kan snel bevestigd worden aan het ventiel en blaast de zak snel op.

		

ruimtes gebruikt kan worden.

Goedkoop:

Afgezet tegen de hoge kwaliteit van de MouseTip, is de MouseTip relatief goedkoop.

Het vulsysteem wordt vergrendeld aan het ventiel, waarmee voorkomen wordt dat het

De MouseTip heeft een compacte, ergonomische vormgeving, waardoor de MouseTip in smalle 		

Hoe het werkt
Zoals eerder vermeld is,

is. Duw de pin vervolgens volledig in

MouseTip van de air tool

is het FastFill systeem op

de vergrendel stand. Dit veiligheids-

losgekoppeld te worden. Bevestig

systeem voorkomt dat de MouseTip

vervolgens, de losgekoppelde

tijdens het vullen van de CairgoBag

MouseTip aan het ventiel, zoals

losschiet. Zodra de MouseTip

hierboven beschreven is. Zodra de

verbonden en vergrendeld is, kan de

pin in de vergrendel stand geschoven

CairgoBag opgeblazen worden.

is, zal de samengedrukte lucht de

eenvoudige wijze toe te
passen in het dagelijkse
gebruik.

CairgoBag verlaten via de achterkant

Plaats de CairgoBag in de ruimte
tussen de lading. Plaats vervolgens

De MouseTip kan tevens op

van de MouseTip. Nadat voldoende

het koppelstuk op het ventiel en

eenvoudige wijze gebruikt worden

lucht de CairgoBag heeft verlaten,

schuif de MouseTip over het ventiel

voor het leeg laten lopen van de

kan de CairgoBag verplaatst worden

tot de opening van de MouseTip met

CairgoBag (bv. om de CairgoBag te

en wederom naar de juiste luchtdruk

de opening van het ventiel verbonden

verplaatsen). In dit geval dient de

opgeblazen worden.

Beschikbare
typen stuwzakken
CairgoBags zijn verkrijgbaar in

Neem contact met ons op voor

Tevens kunt u op onze website

verschillende afmetingen, sterktes

informatie en advies aangaande de

www.cairgo.com gedetailleerde

en materialen, namelijk papier en

juiste afmeting en type zak voor uw

informatie over het FastFill systeem

poly-woven.

specifieke situatie.

vinden

contact
Neem contact op met uw lokale dealer voor advies over
welk type en welke maat u het beste kunt gebruiken voor
uw specifieke situatie.

Uw dealer:

