
HET GAS

anders beschouwd

het toestel

TM

MINITOP

De in de ontspanner
geïntegreerde kranen
zijn volledig beschermd.
Deze worden gecontroleerd
en onderhouden door
AIR LIQUIDE.

De manometers
duiden permanent
de restinhoud van
de cilinders aan.

De speciale handgrepen
vergemakkelijken het
horizontaal laden
in de koffer van
uw voertuig.

Het draagstel kan gemakkelijk
dichtgeplooid worden,

waardoor de ingenomen
ruimte bij het transport

 minimaal wordt.

De cilinders kunnen
gemakkelijk

vervangen worden.

Zijn grote wielen
maken het mogelijk

het toestel overal
in te zetten.

Voor meer zekerheid...

geïntegreerde reduceerventielen

Geïntegreerd opbergsysteem
voor gasleidingen en

het toevoegmateriaal.



· MINITOP met GEÏNTEGREERDE KRAAN EN REDUCEERVENTIEL 
klaar voor gebruik.

· MINITOP neemt een minimum aan plaats in bij het transport.

· MINITOP eenvoudig openen en afsluiten dank zij EEN ENKELE hefboom.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

· MINITOP : geen ontspanner nodig, geen herstellingen, geen beschadigingen.

· MINITOP : geen gasverlies door lekken of door slecht gesloten cilinder-
kranen.

ZUINIG

AIR LIQUIDE garandeert de omwisseling van lege tegen volle cilinders.

GEEN HUUR

BREEDTE : wiel tot wiel : 41 cm
AFMETINGEN : opgeplooid draagstel : 66 cm

open draagstel : 99 cm
GEWICHT : wagentje + volle cilinders + lasmateriaal : 24 kg
CAPACITEIT : ZUURSTOF met vuldruk 200 bar : 1 m³

ACETYLEEN : 1 kg
AUTONOMIE : met mondstuk van 100 l/u : 8 uur.

HET TOESTEL MINITOP

LASSEN, BRASEREN
OPWARMEN MET ACETYLEENBRANDER : vlam aan 3100°C

TOEPASSINGEN

AIR LIQUIDE BELGIUM S.A.- N.V.

DIENST JUNIOR
QUAI DES VENNES  8  -  4020  LIEGE

TEL.: 04.349.89.89  -  FAX: 0800.97.707

TM

Verkoopspunt AIR LIQUIDE JUNIOR

OPTIMALE VEILIGHEID
· MINITOP  :  geen toegang tot de hoge druk.

· MINITOP : de cilinder en de kraan van het reduceerventiel worden door AIR 
LIQUIDE gecontroleerd bij elke vulling.

· MINITOP : AIR LIQUIDE verzekert gratis het opnieuw testen van iedere 
MINITOP cilinder.

joy
Gas Las Centrum
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