Heeft u nog vragen?
Dit zit erin
In de 300 bar cilinder met combi-afsluiter,
kunnen wij u de onderstaande producten aanbieden:
Product
Inhoud
Ter vergelijking
33 l (300 bar)
50 l (200 bar)
Acetyleen

6,3 kg

Heeft u op de voorgaande pagina’s nog niet kunnen vinden
wat u zoekt? Heeft u vragen met betrekking tot technische
gassen, de toepassing hiervan, de mengverhoudingen en
leveringsvormen? Heeft u nog achtergrond informatie nodig
betreffende wettelijke grondslagen of heeft u gevonden waar
u naar op zoek bent en wilt u bestellen?

9,5 kg

Argon 4.6

10,4 m

3

10,9 m3

Sagox® K2

10,7 m3

10,9 m3

Sagox® K5/Z5

11,4 m3

11,8 m3

Sagox® K8

10,7 m3

10,9 m3

Sagox® K15

11,4 m3

11,8 m3

Sagox® K18

11,4 m3

11,8 m3

Zuurstof 2.5

10,2 m3

10,9 m3

33 l (300 bar)
ca. 55 kg
ca. 125 cm
ca. 23 cm

50 l (200 bar)
ca. 74 kg
ca. 170 cm
ca. 23 cm
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Technische gegevens

Onze technische gasspecialisten adviseren u graag over de
vele toepassingen en mogelijkheden.
Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20
7418 EW Deventer
Nederland
Tel. +31 (0)570-63 67 45
Fax. +31 (0)570-63 00 88
www.westfalengassen.nl
info@westfalengassen.nl

Alles d’r op en d’r aan!
De 300 bar cilinder met
combi-afsluiter.
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Gewicht
Hoogte
Diameter

Praktisch formaat – maximaal gevuld.
Kleiner, eenvoudiger en handzamer: de 33 liter Westfalen
cilinders met 300 bar vuldruk en een combi-afsluiter vereenvoudigen veel. In vergelijking tot een conventionele
50 liter cilinder (vuldruk 200 bar) houdt dit in dat:

Aansluiten en klaar voor gebruik.
De snelkoppeling maakt een snelle cilinderwissel mogelijk.

Verbeterde handling bij gelijke afgevulde hoeveelheid.
De 33 liter cilinder is ongeveer 20 kilo lichter en is bijna
een halve meter korter dan de 50 liter cilinder. Dit vergemakkelijkt de hanteerbaarheid en verhoogt de transport- en
opslagcapaciteit. Daarbij is het zwaartepunt van de cilinder
verlaagd wat de stabiliteit ten goede komt. Ondanks het
formaat- en gewichtsvoordeel beschikt de 33 liter cilinder
over een nagenoeg gelijke cilinderinhoud. De hogere
vuldruk compenseert het kleinere volume.
Meer comfort door de combi-afsluiter.
De 33 liter cilinder is operationeel uitgerust met een combiafsluiter. Deze complete oplossing/afsluiter verhoogt het
gebruiksgemak aanzienlijk. Het reduceertoestel, dat rondom
door een cage-kap beschermd wordt, is direct klaar voor
gebruik. Ook maakt een snelkoppeling een bijzonder snelle
wisseling van cilinders mogelijk. De afnamehoeveelheid is
traploos regelbaar en op de manometer is de inhoud altijd
afleesbaar. De 300 bar cilinders met combi-afsluiter kunnen
in principe voor alle gangbare apparatuur, zoals bijvoorbeeld
lasmachines, worden toegepast.
U kunt nu ook uw alledaagse taken
vereenvoudigen.
De 33 liter cilinder met een vuldruk van 300 bar verlengt
het werkproces en vereenvoudigt de dagelijkse taken.
Profiteer ervan! Graag adviseren wij u hierover.

Altijd het overzicht:
de geïntegreerde 300 bar manometer geeft de actuele inhoud weer.

