1.50 - 1.70 m
75 - 80 kg

De Integra®
cilinder

En er is meer...
Niet alleen kunt u profiteren van de voordelen van de Integra®
cilinder, u heeft ook een hogere productiviteit, minder
afgekeurde materialen en een aangenamere werkomgeving
door gebruik te maken van het nieuwe gamma
ozonreducerende Maxx™ gassen.
Ferromaxx® voor het sneller lassen van staal en
beter voor de werkomgeving van de lasser
®
Inomaxx
ideaal voor het lassen van
roestvrij staal
®
Alumaxx
het universele gas voor aluminium
Eveneens verkrijgbaar in Integra cilinders:
Argon
Euro Mix M21 (standaard argon mengsel volgens
EN439 M21)

1.07 m
55 kg*

Reusachtig,
die kleine!

Zie het verschil!
De Integra® cilinder is:

Kleiner
Lichter
Makkelijker
Veiliger in
gebruik

lichter
kleiner
stabieler
en heeft een ingebouwd
drukreduceerventiel

...vrijwel
dezelfde
inhoud als een
conventionele
cilinder

De revolutionaire Integra® cilinder
is ideaal voor gebruik met alle
soorten lasmachines, in het
bijzonder de laatste generatie
van compacte lastoestellen.

Dus aarzel niet en ga voor
gemakkelijker en veiliger
lassen!
*ongeveer bij leeg gewicht
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De Integra cilinder
®

een revolutie in veilig lassen
Veiliger werken
• de cilinder is kleiner en stabieler en valt
daardoor minder snel om
• drukreduceerventiel beschermd door een kap
• geïntegreerd drukreduceerventiel regelt de
druk naar 4 barg en hierdoor geen contact met
hoge druk

Makkelijker in gebruik
• kleiner, lichter en beter handelbaar
dan een traditionele cilinder
• snelkoppeling
(geen gereedschap nodig)
• manuele aan/uit kraan
(geen sleutels nodig)

Bespaar tijd en geld
• nooit meer een drukreduceerventiel kopen,
herstellen of calibreren
• gas economiser vermindert het gasverbruik
• geen tijdverlies door vooraf geregeld debiet

Inhoudsmeter

Beschermkap

Laat altijd zien
hoeveel gas er is,
ook indien de cilinder
niet in gebruik is.

Met geïntegreerd handvat.
Voorkomt schade aan het
ingebouwde drukreduceerventiel.

Snelkoppeling
voor gasafname
Geïntegreerd
drukreduceerventiel
Gekalibreerd en onderhouden
door Air Products, regelt de
uitgangsdruk tot 4 barg.
Bevat een restdrukventiel om
vervuiling van de cilinder te
voorkomen.

Voor directe aansluiting
op de lasmachine.

Gas economisers
Verschillende debieten
aangepast aan de
toepassing. Directe
aansluiting op de gasslang.

