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Handleiding fustkoppeling
(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)
Algemeen:
De fustkoppeling is de koppeling tussen het fust en de rest van de tapinstallatie. Aan de zijkant zit de
aansluiting voor koolzuur en bovenop voor het bier. Van de verschillende fustkoppelingen die er op de
markt zijn, worden de volgende 2 het meest gebruikt:
Korfkoppeling (S-systeem)
(oa: Ab-Inbev 50ltr, Heineken, Brand, Amstel, Leeuw, Horecabier, Koninck, Steenberge)
Aankoppelen fust :
− Draai de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, in de vataansluiting tot de
aanslag.
Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in
de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.
Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.
Afkoppelen / wisselen fust:
− Afsluitkraan bierleiding sluiten.
Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door
de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
De fustkoppeling kan nu van het fust gedraaid worden.

Drievlakkoppeling (G-systeem)
(oa: Gulpener, Keizerskroon, Korenwolf)
Aankoppelen fust :
− Doe de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, over de vataansluiting en draai
daarna tot de aanslag.
Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in
de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.
Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.
Afkoppelen / wisselen fust:
− Afsluitkraan bierleiding sluiten.
Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door
de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
De fustkoppeling kan nu gedraaid worden en van de
vataansluiting gehaald.

Schuifkoppeling (A-systeem)
(oa: Ab-Inbev 20ltr, Grolsch, Warsteiner, Palm, Alfa, Maes, Bitburger)
Aankoppelen fust:
− Schuif de fustkoppeling op het fust, met de bedieningshendel helemaal omhoog in de uitsparing
vergrendeld.
Ontgrendel de bedieningshendel en duw deze naar beneden, tot de vergrendeling in de uitsparing
klikt. Het fust is nu aangesloten.
Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.
Afkoppelen / wisselen fust:
− Afsluitkraan bierleiding sluiten.
Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.
Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door
de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.
De fustkoppeling kan nu van het biervat geschoven worden.

Combi koppeling (M-systeem)
(oa: Bavaria)
Werkt bij aan- en afkoppelen van fusten hetzelfde als de
schuifkoppeling.

Koolzuurmeter
De tapdruk kan worden aangepast door de stelknop naar links (tegen de klok in) te
draaien (druk lager / langzamer tappen) en naar rechts (met klok mee) te draaien
(druk hoger / sneller tappen).
NB: bij het lager draaien (langzamer tappen) duurt het minimaal 20 glazen voordat
de druk in het fust is afgenomen.

