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BFM® Bulk Bag Loader

BFM® BULK BAG LOADER

Nafukovací
BFM® zajistí 

a utěsní 
BigBag 
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• 100% utěsnění – bez úniku prachu
• Silný a odolný
• Rychlé nasazení a uvolnění BigBagů
• Bezpečnější používání 
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Bezprašné plnění BigBagů je výzvou pro jakoukoliv balící linku. 
Pro efektivní provoz je nezbytné mít snadno použitelnou, rychle 
obslužnou plnicí hlavu, která zajistí těsnění zabraňující úniku materiálu.                   

Efektivní a bezprašné plnění bigbagů s

BFM® Bulk Bag Loader

BFM® Bulk Bag Loader je třívrstvá nafukovací plnicí hlava, 
která snadno zapadne do spigotu BFM® přivařeného k 
výpadu. Je složen z nerezového jádra, které je obaleno v 
silném, flexibilním polyuretanovém BFM® Seeflex.

Bulk Bag Loader je dodáván s rychlospojkou, do které je 
jednoduše zapojena standardní 8 mm hadička tlakového 
vzduchu, aby nafoukla velmi silnou a flexibilní vnější 
vrstvu.

Vynikající těsnění systému BFM® Fitting znamená, že krk 
vašeho BigBagu bude bezpečně držen, plně otevřený a 
během plnění nedochází k únikům.

Jakmile je plnění dokončeno, vnější obal může být 
okamžitě vyfouknut pro snadné a rychlé vyjmutí BigBagu.

Jak to funguje?

Pro vývoj nafukovací plnící hlavice byl použit systém spigotu a konektoru 
BFM® fitting, což zajistilo plné utěsnění a umožňuje udržet nejvyšší 
hygienické standardy při plnění BigBagů.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED INSTALACÍ:
• Budete potřeboval  BFM® Spigot odpovídající velikosti, přivařený na výpadové potrubí pro 

nasazení BFM® Bulk Bag Loaderu  (není zahrnuto v ceně).
• Pro provoz je vyžadováno standardní 8mm potrubí s talkovým vzduchem s maximálním 

tlakem 0,41 Bar.
• Doporučujeme naistalovat přetlakový ventil tlakového vzduchu
• Doporučujeme použít nožní ovládání pro vzduchový ventil ( snadné pro obsluhu )
• Musí být zajištěn únik vzduchu z BigBagu skrze plnící potrubí

• Vnitřní a vnější rukávy vyrobené ze silného Seeflex 
polyurethanu ( certifikované 3A a EU)

• Jádro z nerezové oceli (obalené rukávem Seeflex)
• Patentovaná vrchní manžeta BFM® pro snadné nasazení 

do spigotu
• Zapouzdřený prstenec z nerezové oceli na spodním konci
• 8mm rychlospojka “L,, (se zesíleným místem připojení)

VLASTNOSTI:
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VÝHODY BFM®:
 9Náš Seeflex polyurethan je mnohem silnější, pružnější a 
odolnější než produkty na bázi silikonu / gumy, které při 
vícenásobném nafouknutí degradují.
 9 100% těsnění BFM® Fitting je lepší než cokoli jiného na 
trhu (žádné úniky skrze hadicové spony!)
 9 Snap-in uchycení uajišťuje snadné a rychlé vyjímání, 
čištění a výměnu než kterýkoli jiný konektor / plnicí hlava
 9 Rychlé nasazení a vyjmutí BigBagů
 9 Bezpečnější pro obsluhu, systém nemá žádné místa, kde 
by mohlo dojít k poranění rukou

BFM® spigot přivařený 
k potrubí/výpadu

Jádro z nerezové oceli 
obalené v silném a 
flexibilním Seeflex 
polyurethanu

Zapouzdřený nerezový 
prstenec na spodním 
konci

Při nafouknutí vnější 
vrstva Seeflex 
bezpečně drží krk 
BigBagu vzhůru a 
otevřený, což zajišťuje 
čisté a efektnivní 
plnění 

Systém nemá žádné 
místo, kde by mohlo 
dojít k poranění rukou 
obsluhy při nasazování 
BigBagu.

Může být použito pro 
BigBagy s nebo bez 
plastových vložek.

Rychlospojka pro 
přívod tlakového 
vzduchu

BFM® Bulk Bag Loader je dostupný v 
následujících rozměrech:

Průměr:
Vyhovuje těmto 
rozměrům krku 

BigBagu:
Part No:

Ø250MM Ø270 - Ø340mm 304794

Ø300MM Ø320 - Ø395mm 304793

Ø350MM Ø370 - Ø460mm 304791

Ø400MM Ø420 - Ø540mm 302363

Délka je stejná pro všechny průměry: 350mm


