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AC-kylteknikerns
gasklara val.

Erbjudande till AC-kyltekniker.
 FO AC-gas med lågt GWP-värde: AGA introducerar
H
löpande nya köldmediegaser i sitt program. Den senaste
är HFO R1234yf med ett GWP-värde på 4, vilket är långt
under MAC-direktivet som är 150 GWP.
Köldmedieprogram: Omfattar HFC-, HFO- och naturliga
köldmedier.
Värmning: Omfattande utbud av brännare efter behov,
för både acetylen och gasol.
Provtryckning: I vårt produktsortiment ingår utrustning
för att provtrycka kylsystem. Nitrogen av olika
renhetsgrader finns tillgängligt.
Renspolning av kylsystem: Nitrogen för renspolning
innan fylling av AC-systemet.
Läcksökning: För läcksökning finns helium och
FORMIER® 5.
Bassortiment alltid i lager: Acetylen, gasol, köldmedia,
ODOROX® luktsatt oxygen, oxygen, nitrogen,
FORMIER® 5 och helium.
GENIE® gasflaska: Ergonomiskt mobil lättviktsflaska.
Har en inbyggd display som visar innehållet. 300 bar
som ger upp till 45 % mer gas.
UNICYL® köpflaska: Ett erbjudande för dig som vill
äga gasflaskan. Anpassad för mindre arbeten.
NEMO® PLUS gasflaskan som är klar att användas:
Har inbyggd regulator för snabba flaskbyten. Ergonomisk
utformning av säkerhetskåpan.
Utrustning: Fokus ligger på produktkvalitet och den
personliga säkerheten. Alla produkter är noggrant
testade. Se hela vårt sortiment i produktkatalogen
online, www.aga.se/utrustning. Ett standardsortiment
finns på hyllan hos de flesta AGA försäljningsställen.

Effektiviserat arbete med AGA.
Säkerhet och funktionalitet i fokus: AGA utvecklar löpande
nya produkter och tjänster för effektivare arbete.
Flexibla gaslösningar: Vi erbjuder ett omfattande utbud av
flaskstorlekar. Du kan hyra eller äga gasflaskor, med eller
utan integrerade ventiler.
Tillgänglighet: Mer än 200 försäljningsställen från Kiruna i
norr till Ystad i söder.
Öppettider: De flesta AGA försäljningsställen håller öppet
från 07:00 på morgon till sen eftermiddag med goda
parkeringsmöjligheter.
Leveranser: Du har tre alternativ att välja mellan;
upphämtning på ett AGA försäljningsställe, leverans från ett
AGA försäljningsställe eller direktleverans från AGA.
AGA utbildningar: Modulanpassade utbildningar som kan
anpassas vid behov. Utbildning som syftar till att minimera
företagets risker och öka effektiviteten.
Läs mer på: www.aga.se/utbildningar

Exempel på våra AC-gaser.
Ø 267 mm (+3/-1)
1 384 mm (+20/-10)

Ø 229 mm (+1/-1)

662 mm (+/-20)

514 mm (+13/-13)
HFO R1234 yf

HFC Köldmedier

GENIE®

Köldmedier för AC
Produkt
R134a
HFO
R1234yf

GENIE® nitrogen
GENIE® nitrogen

Flaskstorlek

Innehåll

Artikelnr.

12,5 liter
61 liter

12 kg
63 kg

110 831
110 832

12,5 liter

5 kg

117 234

10 liter
20 liter

2,7 m3
5,4 m3

331275
331276

Transportsäkerhet
Tänk på att gasflaskor alltid ska:
→	Vara stående och fastspända under transport.
→	Ha bortkopplade regulatorer och annan utrustning
från flaskventilen såvida det inte är en gasflaska
med NEMO® PLUS integrerad regulator.

Kontakta oss på AGA.
AGAs försäljningställen
Scanna QR koden för att hitta
ditt närmaste försäljningsställe
eller besök www.aga.se

Kundservice
→ Tfn: 019-27 61 27
→ E-post: kundservice@se.aga.com
→ Öppet vardagar 8-16
AGAs kundservice är alltid öppen via AGA online.
Beställ inloggning via www.aga.se/online
Gasorder
→ Tfn: 019-27 61 05, Fax: 019-25 58 31
→ E-post: gasorder@se.aga.com
Utrustningsorder
→ Tfn: 08-706 95 88, Fax: 019-27 61 02
→ E-post: ksutrustning@se.aga.com

Ladda ner AGA Gas Guide
Scanna QR koden
för att ladda ner appen.

Ledande inom innovation.
Med innovativa koncept spelar AGA en banbrytande roll.
Som ledande teknikföretag är det vår uppgift att kontinuerligt
erbjuda förbättringar. Drivna av traditionellt entreprenörskap
arbetar vi därför ständigt med att utveckla nya högkvalitativa
produkter och innovativa processer.

AGA Gas AB
www.aga.se

111960-86 1114 – 1.1 HL

AGA – ideas become solutions.

® ODOROX, FORMIER, UNICYL, NEMO och GENIE är The Linde Groups registrerade varumärken.

AGA skapar mervärden som ger tydliga konkurrensfördelar
och ökad vinst. Våra koncept skräddarsys för att uppfylla
kundens krav. Vi erbjuder såväl standardiserade som
kundanpassade lösningar. Detta gäller alla branscher och alla
företag oavsett storlek.

