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TILBEHØR
Til enklere og mere sikker håndtering

PÅFYLDNINGSTUD 
TIL 5 LITERS DUNK

AUTOFILLER TIL  
5 LITERS DUNK

TAPHANE TIL  
25 LITERS DUNK

TØNDEPUMPE TIL 
200 LITERS TØNDE

PÅFYLDNINGSTUD 
TIL 25 LITERS DUNK

NØGLE TIL 25 
LITERS DUNK

Brændstofresistent, fleksibel, tætnet påfyld-
ningstud, som passer til Aspens 5 l-dunke.
Forsynet med hætte for at beskytte mod 
snavs og støv. Sælges i pakker a 5 stk.

Påfyld dine maskiner nemt og sikkert uden 
spild med Autofiller. Den stopper automatisk, 
når tanken er fyldt op. Den har et unikt 
dampretursystem takket være gummikraven, 
der holder tæt. Gummikraven forhindrer 
desuden spild. Autofiller passer perfekt til 
Aspens 5 l-dunke, kan drejes i alle retninger, 
og passer til alle tankåbninger, herunder lyn-
koblinger. Sælges i pakker a 5 stk.

Brændstofresistent taphane i 
”aeroflow”-udførelse (luftningssystem), 
som giver den bedste ydelse. Passer til 
20L og 25L dunke. Forsynet med hætte 
for at undgå spild og fordampning. 
Udover benzin kan den også udmærket 
benyttes til olier og rengøringsmidler. 
Sælges i pakker a 10 stk.

Brændstofresistent tøndepumpe i plast, 
som tåler benzin, olier og svage syrer. 
Pumper ved hjælp af hævertprincippet. 
Forsynet med On/Off-funktion til nem 
lukning af væskestrømmen. Inklusiv slange. 
Kapacitet: 26L/min. Sælges stykvis.

Brændstofresistent, fleksibel, tætnet påfyldnings- 
tud, som passer til 20L og 25L dunke. Forsynet 
med hætte for at beskytte mod snavs og støv, samt 
udluftning for at give et jævnere flow ved tapning. 
Udover benzin kan den også udmærket benyttes til 
olier og rengøringsmidler. Sælges i pakker a 10 stk.

Nøgle til nem og smidig åbning. Passer til 20L  
og 25L dunke. Fremstillet i slagfast plast.
Sælges i pakker a 10 stk.
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Lantmännen Aspen
Iberovägen 2 | 438 54 Hindås

Tel: 80 88 93 40 | E-post: info.dk@aspen.se 
www.aspen.dk


