COMPACT

Kompaktowy rozmiar,
więcej zalet

Mniejszy ciężar,
kompaktowy rozmiar
i ergonomiczny kołpak
sprawiają, że transport,
magazynowanie
i korzystanie z butli jest
prostsze i bezpieczniejsze!
Kontakt
Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 627 93 00
e-mail: airliquide.polska@airliquide.com

www.airliquide.com/pl/polska
Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, zatrudniająca około 66 400
pracowników i obsługująca ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów,
jest światowym liderem w dziedznie gazów, technologii i usług
dla przemysłu i ochrony zdrowia.

Oferta COMPACT
Dzięki mniejszym wymiarom,
ciśnieniu 300 bar, nowemu kołpakowi,
nowemu zaworowi oraz gazom premium,
oferta COMPACT została opracowana tak,
aby dostosować się do wszystkich
Państwa potrzeb w zakresie spawania,
ułatwiając obsługę i upraszczając
codzienną pracę.

Większa ergonomia
i większa mobilność
Zalety oferty COMPACT dla butli B33:
• butla z taką samą ilością gazu jak w przypadku
tradycyjnej butli B50, ale niższa i lżejsza o ponad 25%,
• duża mobilność, którą zapewnia połączenie
butli B33, zaworu EXELTOP™ i technologii 300 barów
i co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie
dla klientów o dużych potrzebach w zakresie
mobilności na budowach czy pracujących
na wysokościach,

EXELTOP ™
Zawór nowej generacji z wbudowanym
dwustopniowym reduktorem
WŁAŚCIWOŚCI EXELTOP™
Zintegrowany reduktor
dwustopniowy.
Nowa, bardziej precyzyjna
regulacja pokrętła ręcznego.
Bardziej ergonomiczna
konstrukcja i mocniejszy
kołpak.
Dźwignia on/o ze
wskaźnikiem stanu
napełnienia butli.
Szybkie podłączenie.
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Podłączyć
wąż za pomocą
szybkozłączki

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
Stabilniejsze natężenie
przepływu. Nie ma potrzeby
zakupu osobnego reduktora.
Oszczędność czasu
i znacznie większa
wydajność.
Zwiększone bezpieczeństwo,
użytkownik nie jest narażony
na wysokie ciśnienie oraz
lepsza ergonomia w miejscu
pracy.
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Upewnić się,
że pokrętło ręczne
z podziałką jest
ustawione na zero

• lepsza ergonomia dzięki niżej położonemu środkowi
ciężkości i konstrukcji nowego zaworu EXELTOP™.
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Podnieść
dźwignię on/off
w położenie ON
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Ustawić żądaną
wartość natężenia
przepływu

Butla gotowa do użycia!
Prosimy zapoznać się
ze szczegółowymi informacjami
zawartymi w instrukcji obsługi.

Zalety oferty COMPACT
Porównanie technologii COMPACT i 200-barowej
ARCAL™ Prime

B50 ALTOP™
200 bar

B33 EXELTOP™
300 bar

Waga butli pustej

71,3 kg

51,5 kg

Wysokość (bez zaworu)

1 533 mm

1 052 mm

Ilość gazu w butli

10,6 m³

10,1 m³

Butla B33, najlżejsza na rynku!

