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Kokybė iš Austrijos

Trąšoms, grūdams, granulėms, druskai  
ir daugeliui kitų, birių produktų.

FLEDBAG® čiaupas dozatorius padės Jums ištuštin-
ti didmaišius – lengvai, greitai ir tiksliai. Naudokite 
FLEDBAG® kas dieną – pašarų, druskos, skaldos, 
granulių ar kitų birių medžiagų dozavimui. Daug-
kartinio naudojimo didmaišiams rekomenduojame 
FLEDBAG® Easy.

DAUGIAU INFORMACIJOS  
IR VIDEO

KOMPLEKTAS

galima įsigyti atskirai  
arba kaip komplektą  

už patrauklią kainą 

Sutaupykite  
pirkdami FLEDBAG® 
komplektą

sandari sklendė
Inovatyvi vario sklendė yra itin sandari, 

skirta patogiam ir tiksliam dozavimui.

sustiprintas aštrus antgalis
Lengvai praduria didmaišių medžiagą

stabilus ir tvirtas
Integruoto sklendės varžto dėka  

visada stovi tiesiai ir tvirtai. 

INOVACIJOS

Dar daugiau 
galimybių

Rekomenduojame naudoti FLEDBAG® Easy 
daugkartinio naudojimo didmaišių ištuštinimui,  
FLEDBAG® Easy buvo sukurtas būtent šiems 
didmaišiams.

Elastinga,  
užlenkiama  
rankena

Kreivai pakabintas didmaišis – jokių problemų! 
Pakeltas didmaišis gali šiek tiek siūbuoti, tačiau 
FLEDBAG® Original lengvai praduria dugną. 
Užlenkiama rankena suveikia kaip apsauga ir 
niekas nesulūžta.

Itin stabilus

Modifikuotas poliamido ir stiklo pluošto junginys 
atsparus didžiausioms apkrovoms, todėl naudojant 
teisingai užtikrinamas praktiškai neribotas eksploa-
tavimo laikas. Jokios korozijos!

Kokybė iš Austrijos

didmaišių čiaupas dozatorius 

UAB LACERUM
Partizanų g. 61

LT-49282
Kaunas

Tel: +370 612 00836
El. paštas: info@lacerum.lt

LT

https://www.youtube.com/playlist?list=UURuo5qK4iTphF0zi5DFuNcg
https://www.youtube.com/playlist?list=UURuo5qK4iTphF0zi5DFuNcg
https://www.facebook.com/fledbaglt


visiems didmaišiams

Atidarydami ir uždarydami FLEDBAG® sklendę 
galėsite lengvai ir paprastai dozuoti didmaišio 
turinį.

Pastatykite FLEDBAG® ant tvirto horizontalaus 
pagrindo. Pakelkite didmaišį krautuvo pagalba ir 
privežkite jį virš FLEDBAG®.

Leiskite didmaišį žemyn kol FLEDBAG® pilnai 
praduria dugną, tada vėl pakelkite didmaišį. 

Lengvai patraukite FLEDBAG® žemyn, kad būtų 
patogu atidaryti ir uždaryti sklendę.

VEIKIMO PRINCIPAS:

didmaišiams su išpylimo anga  

(daugkartinio naudojimo)

VEIKIMO PRINCIPAS:

Atriškite pirmą išpylimo angos raištį ir užmaukite 
fiksavimo žiedą ant išleidimo žarnos.

Atlaisvinkite išleidimo žarną užmaukite ją ant 
FLEDBAG® Easy.

Nuleiskite fiksavimo žiedą žemyn ir užfiksuokite 
FLEDBAG® Easy. Žiedą fiksuokite ant FLEDBAG®  
Easy vamzdžio (nefiksuokite žiedo ant viršutinės 
atbrailos). 

Atriškite antrą išpylimo angos raištį tam, kad did
maišio turinys laisvai tekėtų į FLEDBAG® Easy. 
Atidarydami ir uždarydami FLEDBAG® sklendę ga-
lėsite lengvai ir paprastai dozuoti didmaišio turinį.

DAUGIAU INFORMACIJOS  
IR VIDEO
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