
Industrieweg 55 
2712 LA  Zoetermeer 
 
T (079) 3428896 
W  www.dnnzoetermeer.nl 
E info@dnnzoetermeer.nl 
 
 
 

NL06 RABO 0183 6776 92 / RABO NL 24  Kamer van Koophandel voor Haaglanden 27160945 
 

Handleiding fustkoppeling 
 
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. 
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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) (o.a.: Bavaria) 
Werkt bij aan- en afkoppelen van fusten hetzelfde als de 
schuifkoppeling. 
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