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2 ALBEE™ WELD / FLAME / COOL / FLY

Easy
to choose

to buy

to use
to exchange

™ALbee
makes your 

life easy

MINITOP™ 

Veiligheid en ergonomie
De anti-shock greep 
beschermt de drukregelaar 
en de manometer, 
gemakkelijk te hanteren 
door de ergonomische vorm

Snelkoppeling
De slangen kunnen snel en 
zonder werktuigen worden 
aangekoppeld

Gemakkelijk te regelen
Het gewenste debiet kan 
snel worden geregeld met 
het wiel met graadverdeling

Permanente visuele 
weergave
Met de manometer kan de 
inhoud van de cilinder 
worden gecontroleerd

Snel afsluiten van het gas
Met de gemakkelijk 
toegankelijke klephendel en 
de duidelijke standen 
ON/OFF wordt lekken en 
verspilling door een slechte 
sluiting vermeden

Voordelen:
geldbesparing:

+ geen huurfactuur

+ geen reduceerventiel aan te schaffen

+ geen herstellingen aan de reduceer-
ventielen

+ geen verlies van gas via een slecht 
gesloten kraan dankzij een ON/OFF-
hendel

tijdwinst:

+ gebruik van snelkoppelingen

+ ON/OFF-hendel

+ debietregelaar

+ snelle installatie en ingebruikname

veilige druk:

+ volledige bescherming van het 
reduceerventiel dankzij een kap van 
versterkt polyamide

+ ON/OFF-hendel voor snel sluiten waarmee 
de gastoevoer snel kan worden afgesloten

+ gemakkelijk te herkennen stand 
open (ON)/gesloten (OFF)

gemakkelijker te hanteren:

+ de ALbee-cilinders zijn zeer compact

+ de ALbee-cilinders zijn gemakkelijker te 
vervoeren

Alle Albee-cilinders hebben een ingebouwde  
MINITOP-kop die door AIR LIQUIDE wordt 
onderhouden en gecontroleerd telkens wanneer de 
cilinder wordt gevuld.

Geïntegreerde drukregelaar, cilinder klaar voor gebruik
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Autogeen toestel vederlicht voor lassen, snijden, 
solderen, opwarming

"Doe het zelver" voor 
mobiele werven of in 
constructie ateliers
+ Verwarming
+ Onderhoudsdiensten 
+ Garages 
+ Toepassingen: lassen, solderen en 

snijden

Totale breedte trolley van zijde tot zijde: 51 cm 41 cm 37 cm

Totale hoogte trolley incl. handgrepen: 97 cm 100 cm  (**) 81 cm
Totaal gewicht trolley + volle cilinders + laskit: 43 kg 24 kg 20 kg

Max hoogte van de cilinder: 75 cm 66 cm 47 cm

Capaciteit cilinder zuurstof/200bar: 2,3 m³ 1 m³ 0,5 m³

Capaciteit cilinder acetyleen/19bar: 1,75 kg 1 kg 0,5 kg
Autonomie met buis van 100 l/uur: 14 uur 7 uur  3,5 uur

Voor het vergemakkelij-
ken van uw installatie-en 
renovatiewerken
+ Loodgieters
+ Verwarming
+ Onderhoudsdiensten
+ Garages  
+ Toepassingen: lassen en solderen

Voor het realiseren van 
kleinere werken, zelfs op 
moeilijk bereikbare 
plaatsen 
+ Loodgieters
+ Verwarming
+ Sanitair
+ Doe-het-zelve

(*)  Lasbrander + gasslangen + koppelingen (**)  Hoogte opgeplooid draagstel: 68 cm

Laskit (*)

Snijkit (*) Laskit (*) Laskit (*)

ALBEE™ WELD / FLAME / COOL / FLY

ALbee™ FLAME

DUO S11 MINITOP™ S5 DUO S3
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Geïntegreerde drukregelaar, cilinder klaar voor 
gebruik voor laswerken, veilig booglassen.

Verpakking: S5 S11 S13 S5 S11 S13 S13

Inhoud verpakking: 5 liter 11 liter 13 liter 5 liter 11 liter 13 liter 13 liter

Maximale druk: 200 bar 300 bar 300 bar 200 bar 300 bar 300 bar 300 bar

Hoeveelheid gas: 1 m³ 3,4 m³ 4,1 m3 1 m³ 3,7 m³ 4,4 m³ 4 m³

Gebruiksduur (*): 70 minuten 280 minuten 340 minuten 80 minuten 310 minuten 360 minuten 330 minuten

Verpakkingsmateriaal: aluminium staal staal aluminium staal staal staal

Gewicht lege verpakking: 10 kg 21 kg 19 kg 10 kg 21 kg 19 kg 19 kg

Totale hoogte: 69 cm 77 cm 83 cm 69 cm 77 cm 83 cm 83 cm

Buitendiameter: 14 cm 18 cm 19 cm 14 cm 18 cm 19 cm 19 cm

(*)  Met een gemiddeld debiet van 12 l/min.

ALBEE™ WELD / FLAME / COOL / FLY

ALbee™ WELD

Weld Argon

S5 S5S11 S13 S13 S13

Weld ArMix Weld ArMix 2% CO2
Ar 100% - MIG / TIG / PLASMA Ar 85% + CO2 15% - MAG Ar 98% + CO2 2% - MAG INOX

ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

S11

300 BAR
300 BAR
300 BAR

300 BAR
300 BAR
300 BAR

300 BAR
300 BAR
300 BAR

300 BAR
300 BAR
300 BAR

300 BAR
300 BAR
300 BAR
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ALbee™ COOL

S5 S11

0-50 BAR
0-50 BAR
0-50 BAR
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Inhoud verpakking: 5 liter 11 liter

Instelbare werkdruk: 0-50 bar 0-50 bar

Hoeveelheid gas: 1 m³ 2,2 m³

Verpakkingsmateriaal: aluminium staal

Gewicht lege verpakking: 10 kg 18 kg

Totale hoogte: 69 cm 75 cm

Buitendiameter: 14 cm 18 cm

Eenvoudige aansluiting dankzij
een standaard koppeling 1/4 SAE

een compacte en gemakkelijk
te gebruiken 

cilinder met ingebouwd 
reduceerventiel

ALL IN ONE

INNOVATIEVE N2
OPLOSSINGEN

Cilinder stikstof met ingebouwd reduceerventiel.
Toepassingen: afpersen, spoelen, kunststof lassen,...

Cool Stikstof
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ALbee™ FLY

ALbee™ FLY Helium ALbee™ FLY
géniaal gemakkelijk:

begin met het opendraaien 
van de start/stop hendel

de ballon over het 
ingebouwde ventiel 
schuiven en dichtknijpen

de regelaar rechtsom 
opendraaien en vast blijven 
houden

de regelaar linksom 
dichtdraaien, ballon 
verwijderen en 
dichtknopen

de manometer geeft 
constant de inhoud van de 
cilinder weer

Gebruik
de perfecte oplossing voor 
eender welke gelegenheid:

+ voor familiefeesten:

huwelijken,

doopfeesten,

jubileums,

verjaardagsfeestjes,

huwelijksverjaardagen

+ voor privéfeesten:

garden party’s,

thema-avonden,

promoties,

animaties

+ voor bedrijfsfeesten:

inhuldigingen,

opendeurdagen,

cocktails,

tentoonstellingen

Maak van je feest een 
onvergetelijk moment !

Inhoud verpakking: 2,5 liter 5 liter 11 liter

Maximale druk: 200 bar 200 bar 200 bar

Hoeveelheid gas: 0,5 m³ 1 m³ 2 m3

Verpakkingsmateriaal: staal aluminium staal

Gewicht lege verpakking: 5,9 kg 7,9 kg 14,5 kg

Totale hoogte: 47 cm 69 cm 77 cm

Buitendiameter: 12 cm 14 cm 18 cm

Heliumballonnen trekken de aandacht
Voor ieder type feest de juiste maat !

(*)  Geschatte aantal : diverse factoren (zoals temperatuur, type ballon, vultechniek) kunnen invloed hebben op het aantal ballonnen

S3
Latex

ballonnen(*)
Ø 25 cm : ...55
Ø 30 cm : ..30
Ø 50 cm :......6

S5
Latex

ballonnen(*)
Ø 25 cm : ..100
Ø 30 cm : ....60
Ø 50 cm : ......12

S11
Latex

ballonnen(*)
Ø 25 cm :..220
Ø 30 cm :...125
Ø 50 cm : .....24
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week-end

        1 h

          10 mn

            5 mn

VEILIGHEID

Veiligheidshouder Vervoer van cilinders

 Pas op voor lekken Vermijd een boete van € 150

 Wat te doen

 Gebruik de veiligheidshouder
voor ALbee-cilinder 11 L

 Voorkom schokken

 Wat te doen

gesloten is, zal bij de minste tempera-
tuursverhoging gas vrijkomen uit de 
poreuse massa van een acetyleenci-
linder. Enkele liters gas 
zijn voldoende om een 
explosie in de kofferbak 
van een auto te veroor-
zaken.Lekken komen meestal van 

het reduceertoestel, de 
slangen of de brander.
Een lege cilinder is nooit 
helemaal leeg ! 
Als de afsluiter niet helemaal 

2/ Demonteer de apparatuur 
voor het transport.

1/ Sluit de afsluiters, ook al zijn 
de cilinders leeg.

3/ Ventileer uw voertuig.

Zelfs liggend in een kofferruimte wordt een 
cilinder een gevaarlijk projectiel bij een 
noodstop of een aanrijding.

Zet de cilinders stevig vast.
Laat uw cilinders niet in uw voertuig als 
dat niet noodzakelijk is.

Onderweg
De veiligheidshouder  beschermt de cilinder en zorgt 
ervoor dat deze in alle stabiliteit kan vervoerd worden in uw 
voertuig. U maakt de cilinder zeer eenvoudig vast met de 
voorziene bevestigingsriem. U dient deze enkel aan de 
beugel te bevestigen en u bent vertrekkensklaar!  U rijdt zo 
in alle veiligheid rond et vermijd boetes bij een 
politiecontrole.
Uw aankoop is terugverdiend na een eerste controle !

In gebruik
Zowel rechtstaand als liggend garandeert de houder de 
stabiliteit van uw cilinder. U kan de houder gebruiken in uw 
atelier maar ook op werven. De houder houdt de cilinder in 
een veilige positie en vermijdt schokken. De houder hindert 
u niet tijdens uw werkzaamheden en zorgt ervoor dat de 
cilinder niet kan vallen.
De veiligheidshouder is geschikt voor cilinders ALbee 11 L.



www.airliquide-benelux.com

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de 
gezondheidszorg. De Groep is aanwezig in 80 landen, heeft ruim 50.000 medewerkers in dienst en bedient meer dan 2 
miljoen klanten en patiënten.

CONTACT

BENELUX NORD – BENELUX NOORD
AIR LIQUIDE B.V.
De witbogt, 1
NL-5652  AG EINDHOVEN
Tel. : 0031 (0)20.795.66.21

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER
L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200  HERENTALS
Tel. : 0032 (0)3.303.99.41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID
L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 2
B-4041 MILMORT
Tél. : 0032 (0)2.793.38.41

L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.
Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801  RODANGE
Tél. : 00352 (0)208.811.37
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