Mere gas på
mindre plads!

ALbee Plus
TM

300 bar

www.airliquide.dk

300 bar – 13,4 liter
ALbee Plus er udviklet specielt til dem, der
har brug for mere gas, men i samme handy
format, som kendes fra 200 bars ALbee.
ALbee Plus indeholder samme mængde
gas som en normal 20 liters flaske med
200 bars tryk, men har alle fordelene ved
en lille bærbar flaske. Man kan sige, at det
er en tung letvægter!

”Perfekt til os, som arbejder
rundt omkring hos forskellige
virksomheder.”

”Jeg slipper for at holde
styr på lejeaftaler, som skal
forlænges og betales forud.”

300 bar

Bærbar Sikker Enkel
 Indbygget reduktionsventil
 Lynkobling
 Ingen lejeaftale

ALbee Plus
TM

Argon 100% eller Argonmix 18% CO2

Specifikationer
Størrelse

13,4 liter

Tryk

300 bar

Volumen
Weld argon
Weld argonmix 18% CO2

4,2 m3
4,6 m3

Højde

820 mm

Diameter

188 mm

Vægt

26 kg

Tomvægt

18 kg

Gas

Proces Flow

Kapacitet
13,4 liter

Weld
argon

TIG

6 liter/
min.

11 t.
23 min.

Weld
argon

MIG

15 liter/
min.

4 t.
33 min.

12 liter/
min.

6 t.
9 min.

Weld
MAG
argonmix

6 fordele med
ALbee Plus...
1.

2.

Gribevenligt håndtag gør den
let at tage med overalt.
3.

Reduktionsventilen er
godt beskyttet mod
ydre påvirkninger.
4.

Synlig og tydelig
ON/OFF-arm.

Smart forskruning/lynkobling
giver nem håndtering.

5.

6.

Tydelig, enkel og justerbar
flowregulator.

Meget tydelig indholdsvisning
giver god kontrol.

Her bytter du
Byt eller køb ALbee Plus i hele Danmark

Hos vores forhandlere i hele Danmark er
det nemt for dig at bytte til en fyldt flaske.
Gå ind på www.albee.dk og find din
nærmeste forhandler.
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Air Liquide er verdens førende leverandør af gasser, teknologi
og tjenesteydelser til industrien og sundhedssektoren.
Virksomheden er repræsenteret i 80 lande, har ca. 65.000
medarbejdere og over 3,5 millioner kunder og patienter.

