
ALbee R-744 CO2

Gassflaskene, som 
forenkler arbeidet ditt



Den nye ALbee R-744 er primært til deg 

som ønsker en fleksibel løsning til mindre 

sveiseoppgaver. Både vekten, størrelsen og det 

bærevennlige håndtaket gjør det lettere for deg 

å komme til på små og trange steder. 11L flasken 

inneholder 8,5 kg CO₂ og veier totalt 23 kg.

Siden flasken er lettere enn større leie flasker, er 

det med å redusere totalvekten på bilen din.

ALbee R-744

Størrelse 11 liter

Type Stål

Gassvekt 8,5 kg

Tom vekt 14,2 kg

Full vekt 23 kg

Høyde 738 mm

Diameter 176 mm

Arbeidstrykk 50 bar

H2O < 5 ppm

Spesifikasjoner



23 kg
8,5 kg gass

40 kg
15 kg gass

SAMMENLIGNE

Kjøpeflaske (ingen leie)

Veier mindre

Ergonomisk håndtak

Dobbelventil for gass 
eller flytende form

Lettere for deg



ALbee R-744 leveres med en 

dobbelventil, så at du enkelt kan 

velge  CO₂ i gass eller flytende 

form.

Du kobler til utstyret ditt til ønsket 

uttak, lettere kan det ikke bli.

ALbee er et supplement til de leie 

flaskene du allerede har. Flasken 

er mindre enn leie flasker som 

gjør den enklere å håndtere, 

du kommer lettere til på trange 

plasser. Byttes inn når du er tom.

Enkelt valg

Fleksibelt til enhver 
tid med 

dobbelventil



CO₂ R-744 ser vi på som fremtiden for kjøling. 

Både pga lovendringer som tvinger ut de gamle 

kjølemidlene, og som et naturlig og selvsagt valg for å 

verne om naturen og miljøet.

R-744 er et miljøvennlig naturlig kjølemiddel med 

utmerket termodynamiske egenskaper, lavt

energiforbruk, samt med minimal GWP*

R-744 brukes blant annet til kjølesystem i industri 

og kommersiell kjøling, kontrollert atmosfære og på 

kjølelager, samt til transport og til aircondition.

Et miljøvennlig kjølemiddel

*Global Warming Potential

Lavt energiforbruk

Minimal GWP*

Utmerkede termo-

dynamiske egenskaper

Klimasmart



ALbee Cool
Nitrogen til dine HVAC-
applikationer

Vi foreslår også…

ALbee Cool har en innebygd høytrykks 

reduksjonsventil med et arbeidstrykk på opp 

til 50 bar.

Perfekt til deg med et mindre behov for gass til 

trykktesting og lekkasje søkning.

Finnes i to størrelser — 5 og 11 liter.

Spesifikasjoner 
Størrelse 5 liter 11 liter

Volum 1,0 m3 2,1 m3

Full vekt 10 kg 20 kg

Høyde 680 mm 780 mm

Diameter 150 mm 182 mm

Flasketrykk 200 bar 200 bar

Arbeidstrykk 0-50 bar 0-50 bar

Utstyrt med 1/4” 
SAE-avsluttning, 

(ikke hurtigkobling).

Justerbart flow 
0,5-50 bar



Vi foreslår også…

R-744 – 
den miljøvenlige 
løsning til kjøle- 
og fryseanlegg

Det er viktigere enn noensinne å arbeide for en 

bæredyktig fremtid. Vi har løsninger for deg som 

gjør det enkelt å være miljøbevisst. Alle våres gasser 

er tilpasset gjeldende lover og regler. Det inkluderer 

alt fra naturlige kjølemedier og miljøgasser til 

lekkasjesøking, sveising og skjæring.

Det skal være lett 
å velge riktig!

Vi kan levere gass på flasker, batteri og til bulktanker. 

Det hele avhenger av forbruket ditt. Flasker og 

batteri handles og leveres gjennom forhandler, bulk 

kunder får levering direkte fra oss.
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Lett, helt enkelt!
Eier du en 5-liters standard flaske, kan du 

konvertere den til en 5- eller
11-liters ALbee-flaske ( med regulator ) i stedet.

Gjelder sveise- og skjæregasser. Kontakt din 
nærmeste forhandler for mere informasjon.

LETT Å
BÆRE

LETT Å 
BRUKE

LETT Å 
BYTTE |KJØPE SIKKER
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