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Mindre flaska-mer gas
300 bar - KVIK TOP®
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MINI BERTHA
2,5 m3

2,7 m3

300 bar
8 Liter
Höjd:		
Diameter:
KVIK TOP®

300 bar
8 Liter
Höjd:		
Diameter:
KVIK TOP®

700 mm.
178 mm.

Användningsområde tex.
TIG/MIG-svetsning

700 mm.
178 mm.

Användningsområde:
Som skyddsgas vid MAGsvetsning i svart stål.
82 % AR
18 % CO2

ARGON

ARGONMIX

2,5 m3

0,9 kg

300 bar
8 Liter
Höjd:		
Diameter:
KVIK TOP®
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Höjd:		
Diameter:
KVIK TOP®

700 mm.
178 mm.

695 mm.
131 mm.

Används för ex vis.:
Svetsning och skärning av stål
Lödning
Flammrensning
Flammriktning

Användningsområde tex.
Skärning
Svetsning

OXYGEN

ACETYLEN

Varför MINI BERTHA?

HYRA
Ingen hyra

Flaskan kan
vidaresäljas

Lätt och flexibel

Skyddskåpa

Mini Bertha är en
egendomsflaska

Flaskan kan säljas vidare
till en annan användare.

Flaskan väger endast 17 kg.
och är enkel att hantera.
Enkelt för dig som är i farten

Kåpan gör att flaskan är
lätt att rulla och lyfta,
samtidigt ger det ett bra
skydd för ventilen
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Mindre flaska

300 bar

Flödesmätare

KVIK TOP®

Liten praktisk flaska som
inte tar mycket plats

Ger upp till 50 % mer
gas i varje flaska

Ger dig möjlighet att
ställa in ditt gasflöde

KVIK TOP® har integrerad
reduktionsventil och
snabbkoppling
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Mere gas - mindre flaske
KVIK TOP®
Stänger trycket mot manometern.
Detta ger större säkerhet mot
läckage

Avstängningsventil

Integrerad regulator

Restgasventil förhindrar
föroreningar att tränga in

Du behöver inte investera
i regulator eller ha
underhållskostnader

Restgasventil
300 bar tryck (-acetylen)

Snabbkoppling

Du reducerar flaskbyte i
produktionen. Ett flaskbyte
tar ca 12 minuter i arbetstid

Inget behov av verktyg
vid flaskbyte då alla våra
KVIK TOP® är utrustade
med snabbkoppling

Glöm Inte bakslagsskydd till acetylen!

Skyddskåpa
Vid transport av MINI BERTHA kan du enkelt lyfta flaskan i det runda greppet som
sitter på toppen av skyddshatten.

√√Lätt att rulla
√√Smidig att lyfta
√√Bra skydd av ventil

LÄS MER OM
MINI BERTHA
strandmollen.se

Kontakta din lokala säljare
för upplysning om var du kan
köpa och byta Mini Bertha
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Gaskärra
Köp en liten och smidig gaskärra
till dina Mini Bertha flaskor

Gas är inte bara gas
Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas i
mer än 100 år.
Främst har vi verkat i Danmark, men sedan över 10 år tillbaka finns vi även
i Sverige.
Framgångarna på den svenska marknaden har resulterat i en komplett
luftgasfabrik i Ljungby, vilket gör oss klara att leverera gas även de kommande 100 åren.
Oavsett vilken bransch du arbetar inom, kan vi erbjuda dig alla typer av
gaser, koncept, service och utrustning. Det kan våra goda referenser intyga.
Vårt stora kundregister spänner över i stort sett alla branscher, exempelvis:
• Stål- och verkstadsindustrin
• Hälso- och vårdsektorn
• Livsmedelsproduktion
• Laboratorier och forskning
• Processindustri
Vårt mål är att bli ditt förstaval av gasleverantör. Vår historiska expertis,
tillsammans med både produktionsanläggning och luftgasfabrik, ger oss
goda förutsättningar att lyckas.
Så lägg namnet Strandmöllen på minnet – vi står redo att bli din nya
gasleverantör!

VERSION 2018/04

STRANDMÖLLEN AB
Näsvägen 22
SE - 341 34 Ljungby
Tfn:		 0372-155 40
Fax			0372-105 50
www.strandmollen.se
info@strandmollen.se
Org.nr. 556599-8480

