MINI BERTHA
Mindre flaske - mere gas
300 bar - KVIK TOP®

Hvorfor MINI BERTHA?

300

MINDRE FLASKE

INGEN LEJE

Lille praktisk flaske som ikke
tager meget plads.

Mini Bertha er en brugsretsflaske.

LEJE

300 BAR

FLASKEN KAN SÆLGES IGEN

Giver op mod 50 % mere gas i hver
flaske.

Flasken kan sælges videre til en
anden bruger.

FLOWMETER

LET OG FLEKSIBEL

Giver dig mulighed for at følje med
i dit forbrug.

Flasken vejer kun 17 kg og er nem
at håndtere. Enkel for dig som er
på farten.

KVIK TOP®

BESKYTTELSESHÆTTE

KVIK TOP® har integreret reduktionsventil og lynkobling. Der er
ikke behov for at købe separat
regulator.

Hætten gør flasken nem at
rulle og løfte, samtidig med
at den giver god beskyttelse
af ventilen.
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Her bytter du!
Ring telefon 701 02 107
eller se på strandmollen.dk,
hvor du kan købe og bytte din
MINI BERTHA
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MINI BERTHA
2,5 m3
300 bar
8 Liter
Højde:
Diameter:
KVIK TOP®

700 mm.
178 mm.

Anvendelse f.eks.:
√√ skæring
√√ svejsning

2,5 m3
300 bar
8 Liter
Højde:
Diameter:
KVIK TOP®

700 mm.
178 mm.

2,7 m3
300 bar
8 Liter
Højde:
Diameter:
KVIK TOP®

700 mm.
178 cm.

Anvendelse f.eks.:

Anvendelse f.eks.:

√√ TIG/MIG-svejsning.

√√ Som beskyttelsegas
ved MAG-svejsning i
sort stål

0,9 kg
5 Liter
Højde:
Diameter:
KVIK TOP®

695 mm.
131 mm.

Anvendelse f.eks.:
√√ Svejsning og
skæring af stål
√√ Lodning
√√ Flammerensning
√√ Flammeretning

82 % AR
18 % CO2

OXYGEN

ARGON

ARGONMIX

ACETYLEN
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Komplet svejse-/skæresæt
som letter din hverdag
Kontakt din MINI BERTHA
forhandler og bestil et
√√ Flaskevogn
√√ Brændere
√√ Skæreindsats
√√ Dyser
√√ 5 meter tvillingslange
√√ 2 tilbageslagssikringer
√√ 1 stk. 8 l. oxygen Mini Bertha
√√ 1 stk. 5 l. acetylen Mini Bertha
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komplet MINI BERTHA
svejse-/skæresæt.

Mere gas - mindre flaske
KVIK TOP®
Lukker af for trykket
på manometrene.
Dette giver større
sikkerhed mod
lækager.

Afspærringsventil

Integreret
reduktionsventil

En restgasventil
forhindrer urenheder
i at trænge ind

Du skal ikke selv investere
i reduktionsventiler eller
have omkostninger til
vedligeholdelse.

Restgasventil
300 bar tryk (-acetylen)
Lyn-kobling

Du får langt færre flaskeskift
i din produktion. Et flaskeskift
bryder arbejdsrytmen og tager
ca. 12 minutter af arbejdstiden.

Brug af værktøj ved
flaskeskift er unødvendigt
da alle vores KVIK TOP®
flasker er med lyn-kobling.

Husk tilbageslagssikring til acetylen!

Beskyttelshætte

* Nem at rulle
* Nem at løfte
* God beskyttelse af ventilen

Gas er ikke bare gas
Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter
i 100 år.
Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller
serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde
et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik
og rådgivning.
Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske
producenter om levering af specielle produkter.
Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:
• Jern og maskinindustrien
• Sundhedssektoren
• Levnedsmiddelvirksomheder
• Laboratorie- og farmaceutisk industri
• Procesindustrien
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder,
at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.
Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og
Sverige.

T:			 701 02 107
F:			 701 03 107
www.strandmollen.dk
kundeservice@strandmollen.dk
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