
ALbee R-744 CO2

Gasflasken, der 
forenkler dit arbejde



Den nye ALbee R-744 er primært til dig, der 

ønsker en fleksibel løsning til dine mindre

svejseopgaver. Både vægten og det 

bærevenlige håndtag gør det nemmere for 

dig og venligere over for din krop at komme på 

f.eks. en applikation på et tag. Flasken rummer 

8,5 kg CO₂ og vejer i alt 23 kg. 

Den lettere flaske kan også hjælpe dig med at 

reducere servicevægten på din servicebil.

ALbee R-744

Størrelse 11 liter

Type Stål

Gasvægt 8,5 kg

Tom vægt 14,2 kg

Fuld vægt 23 kg

Højde 738 mm

Diameter 176 mm

Arbejdspres 50 bar

H2O < 5 ppm

Specifikation 



23 kg
8,5 kg gas

40 kg
15 kg gas

Køb gasflaske (ingen leje)

Vejer mindre

Ergonomisk håndtag

Dobbeltventil til gas 

eller flydende form

Lettere for dig

SAMMENLIGNE



ALbee R-744 leveres med en 

dobbeltventil, så at du nemt kan 

vælge CO₂ i gas eller flydende 

form.

Du forbinder bare din regulator, 

det kan ikke være nemmere.

ALbee - et supplement til dine 

større lejeflasker, der løser din 

mindre servicevedligholdelse 

og genopfyldning.

Fleksibelt til enhver 
tid med 

dobbeltventil

Enkelt valg



Vi ser CO₂ R-744 som fremtidens kølemiddel. 

Både på grund af lovændringer, der tvinger gamle 

kølemidler ud, og som et oplagt aktivt valg for at 

værne om natur og miljø.

R-744 er et miljøvenligt, naturligt kølemiddel med 

fremragende termodynamiske egenskaber, lavt 

energiforbrug samt med minimal GWP*.

R-744 kan anvendes til en række kølesystemer inden 

for industri, kommerciel køling, kontrolleret atmosfære 

og køleopbevaring samt transportfartøjer og mobil 

aircondition.

Et miljøvenligt kølemiddel

Lav energianvendelse

Minimal GWP*

Fremragende termo-

dynamiske egenskaber

Klimasmart 

*Global Warming Potential



Specifikation 
Størrelse 5 liter 11 liter

Volumen 1,0 m3 2,1 m3

Fuld vægt 10 kg 20 kg

Højde 680 mm 780 mm

Diameter 150 mm 182 mm

Flasketryk 200 bar 200 bar

Arbejdspres 0-50 bar 0-50 bar

ALbee Cool
ALbee Cool Nitrogen (kvælstof) 
til dine HVAC-applikationer

Udstyret med 1/4” 
SAE-tilslutning, 

(ikke lynkobling)

Justerbart flow 
0,5-50 bar

ALbee Cool har indbygget højtryksreduktions- 

ventil med et arbejdstryk på op til 50 bar.

Perfekt til dig med et mindre behov for gas til 

trykprøvning og læksøgning.

Findes i to smarte størrelser — 5 og 11 liter.

Vi foreslår også…



Det er vigtigere end nogensinde at arbejde for en 

bæredygtig fremtid. Derfor har vi løsninger, der gør 

det nemt for dig at træffe det rigtige miljøvalg. Alt er 

tilpasset gældende love og regler. Det inkluderer 

både naturlige kølemidler og miljøgasser til 

prøveudtagning, læksøgning, svejsning og skæring.

Det skal være let at 
gøre det rigtige!

Vi har flere leveringsmuligheder, såsom gasflasker, 

gasflaskebatterier, beholdere og bulkleverancer. 

Det hele afhænger af, hvor meget gas du har brug 

for. Du kan købe gasserne direkte fra os eller fra en 

af vores forhandlere i dit område.

R-744 – 
den miljøvenlige 
løsning til køle- 
og fryseanlæg



Let, helt enkelt!
Ejer du en 5-liters standardflaske, kan du 

konvertere den til en 5- eller 11-liters
ALbee-flaske i stedet.

Gælder svejse- og skæregasser. 
Kontakt din nærmeste forhandler for 

mere information.

LET AT 
BÆRE

LET AT 
BRUGE

LET AT 
BYTTE | KØBE SIKKER
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