
• Systém plnění přípravků na ochranu rostlin bez kontaminace

• Zvýšená bezpečnost obsluhy

• Snadnější manipulace a rychlejší čištění

• Jednoduché dávkování

• Možno použít pro většinu velikostí kanystrů

• Bezpečné zajištění do adaptéru ekomixéru (nádrže)

• Opakovaně použitelný adaptér kanystru

• Uživatelsky šetrné k životnímu prostředí 

• Plynulá změna rychlosti vypouštění přípravku

 z kanystru

• Oplach dosedacích ploch adaptérů při částečném

  vypuštění kanystru

Bezpečnější nalévání přípravků na ochranu rostlin do postřikovačů

agrotop GmbH
Köferinger Str. 5
93083 Obertraubling
Deutschland
www.agrotop.com

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein
Deutschland
www.bayercropscience.com

Systém plnění přípravků na ochranu rostlin bez kontaminace

Bezpečné zajištění do adaptéru ekomixéru (nádrže)

prezentační video
easyFlow

Adaptér na víko ekomixéru (nádrže)Adaptér na kanystr
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Ofi ciální dovozce easyFlow pro ČR a SK 



Ekomixér Comfort Fill

Při montáži easyFlow na starší postřikovač musí být splněny tyto technické požadavky:

1. Víko ekomixéru musí být dostatečně tuhé, aby uneslo i plný 10 l kanystr s přípravky a musí být pevně  
spojené s vlastní nádobou ekomixéru.

2. K ekomixéru musí být přivedena tlaková čistá voda na oplach nástavce easyFlow. (např. z hydrantu,   
z fekálu nebo z nádrže na čistou vodu postřikovače)

1. Pistole na rozmíchávání pevných
        hnojiv (Ø13 mm)
2. Tlaková větev (Ø20 mm)
3. Odsávání ekomixéru (Ø40 mm)

Kulatý tvar ekomixeru zaručí lepší 
oplach stěn a spolu s bezodka-
povou rychlospojkou easyFlow 
umožňuje naplnit koncentrované 
přípravky z kanystrů do nádrže 
postřikovče a vypláchnout kany-
stry čistou vodou, aniž by se při 
tom obsluha dostala do kontaktu 
s chemií. Plnění s bezodkapovou 
rychlospojkou easyFlow je jedno-
duché, rychlé a hlavně bezpečné.

Ekomixér 
Comfort Fill

získal cenu časopisu
Zemědělec Grand Prix 
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Ofi ciální dovozce easyFlow pro ČR a SK prodejce:

Montáž ekomixéru:


