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BENELUX NORD – BENELUX NOORD

AIR LIQUIDE B.V.
De witbogt, 1
NL-5652  AG EINDHOVEN
Tel. : 0031 (0)40.250.35.03
Fax : 0031 (0)40.250.35.33

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER

L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Atealaan, 27
B-2270  HERENTHOUT
Tel. : 0032 (0)14.24.68.68
Fax : 0032 (0)14.24.68.57

BENELUX SUD – BENELUX ZUID

L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 2
B-4041 MILMORT
Tél. : 0032 (0)4.278.78.78
Fax : 0032 (0)4.278.67.47

L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.
Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801  RODANGE
Tél. : 00352 50.62.63.1
Fax : 00352 50.62.63.218

Air Liquide werd opgericht in 1902 en is ondertussen wereldleider in industriële  en medische gassen en bijbehorende diensten. Het bedrijf heeft vestigingen in 
75 landen en telt 43.000 medewerkers. Op basis van onophoudelijk vernieuwde technologieën ontwikkelt Air Liquide innoverende oplossingen voor de 
productie van vele dagdagelijkse producten en draagt zo bij tot de bescherming van het leven.

Een groot volume voor een klein formaat

Cilinders van 5 en 11 liter
voor laswerken
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Gedetailleerde gegevens voor ALbee Welding

(*) met een gemiddeld debiet van 12 l/min

ALbee PRODUCT : Weld Ar Weld ArMix

GAS : argon (100%) argon (85%) + CO2 (15%)

GEBRUIK : MIG / TIG / PLASMA MAG

SOORT VERPAKKING : S5 S11 S5 S11

INHOUD VERPAKKING : 5 liter 11 liter 5 liter 11 liter

MAXIMALE DRUK : 200 bar 300 bar 200 bar 300 bar

HOEVEELHEID GAS : 1 m³ 3,4 m³ 1 m³ 3,7 m³

GEBRUIKSDUUR (*) : 70 minuten 280 minuten 80 minuten 310 minuten

VERPAKKINGSMATERIAAL : aluminium staal aluminium staal

GEWICHT LEGE VERPAKKING : 10 kg 21 kg 10 kg 21 kg

TOTALE HOOGTE : 690 mm 775 mm 690 mm 775 mm

BUITENDIAMETER : 140 mm 178 mm 140 mm 178 mm

REFERENTIE : 151670 147304 151668 147327

VOORDELEN van Albee :  

Geen huurfactuur volledige bescherming van het reduceerventiel dankzij een 
kap in versterkt polyamideGeen reduceerventiel aan te kopen

Geen herstellingen aan de reduceerventielen ON/OFF-hendel voor snel sluiten waarmee de gastoevoer 
Geen verlies van gas via een slecht gesloten kraan dankzij snel kan worden afgesloten
een ON/OFF-hendel gemakkelijk te herkennen stand open (ON) / gesloten (OFF)

gebruik van snelkoppelingen
de Albee-cilinders zijn zeer compactON/OFF-hendel

debietregelaar de Albee-cilinders zijn gemakkelijk te vervoeren
snelle installatie en ingebruikname

GELDBESPARING : VEILIGE DRUK :
� �

�

� �
�

�

TIJDWINST :
GEMAKKELIJKER TE HANTEREN :

�
��

� �

�

Gemakkelijker te hanteren
De cilinder kan worden opgetild en 

gedragen aan de ergonomische 
greep

Snelkoppeling
De slangen kunnen snel en zonder 
werktuigen worden aangekoppeld

Gemakkelijk te regelen
Het gewenste debiet kan snel 

worden geregeld met het wiel met 
graadverdeling

Permanente visuele 
weergave

Met de manometer kan de inhoud 
van de cilinder worden 

gecontroleerd

Snel afsluiten van het gas
Met de gemakkelijk toegankelijke 

klephendel en de duidelijke standen 
ON/OFF worden lekken en verspilling 
door een slechte sluiting vermeden

VEILIGER :
Alle ALbee-cilinders hebben een ingebouwde MINITOP-kop, 

die door AIR LIQUIDE wordt onderhouden en gecontroleerd telkens wanneer de cilinder wordt gevuld.
INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL :   

ALbee Professional is een EENVOUDIGE en 
VERNIEUWENDE oplossing voor laswerken.
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