
Det gasklara valet 
för dig som arbetar 
med transportkyla.

→ Köldmedia



Svetsning, skärning och värmning: Svets och 
skärgaser med olika egenskaper och för många 
användningsområden. Omfattande utbud av brän
nare efter behov, för både acetylen och gasol.

Provtryckning: I vårt produktsortiment ingår 
utrustning för att prov trycka kylsystem. Nitrogen 
av olika renhetsgrader finns tillgängligt.

Renspolning och läcksökning av kylsystem: 
Nitrogen för renspolning innan fyllning. För läck
sökning finns helium och FORMIER® 5.

Bassortiment alltid i lager: Acetylen, ODOROX® 
luktsatt oxygen, oxygen, nitrogen, FORMIER® 5, 
MISON® skyddsgaser, helium.
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GENIE® gasflaska: Ergonomiskt mobil lättvikts
flaska med inbyggd display som visar inne
hållet. 300 bar som ger upp till 45 % mer gas.

Utrustning: Brett utbud av regulatorer, slangar, 
bakslagsspärrar och vagnar.

 → UNICYL® köpflaska anpassad för mindre 
arbeten.

 → NEMO PLUS® gasflaska med inbyggd 
 regulator.

 → X11 brännarsystem.

Erbjudande till lastbilsverkstäder 
som arbetar med transportkyla.

Köldmedieprogram
Vi har de flesta köldmedier som behövs på en lastbilsverkstad, t ex R134a, 
R404A, R452A o R744 lämpliga för transportkyla. Vi har både nitrogen av 
olika renhetsgrader och regulatorer för att provtrycka och läcksöka kyl
system. Vi intro ducerar löpande nya köldmediegaser. 

En enkel och säker vardag med AGAs 
produkter och tjänster.   



Säkerhet och funktionalitet i fokus: AGA 
utvecklar löpande nya produkter och tjänster 
för effektivare arbete.

 Flexibla gaslösningar: Vi erbjuder ett om 
fattande utbud av flaskstorlekar. Du kan hyra 
eller äga gasflaskor, med eller utan integre
rade ventiler.

  Tillgänglighet: Mer än 200 försäljningsställen 
varav drygt 100 har köldmedia.

 Öppettider: De flesta AGA försäljningsställen  
håller öppet från 07:00 på morgon till sen 
eftermiddag med goda parkeringsmöjlig heter.

 Leveranser: Du har tre alternativ att välja 
 mellan; upphämtning på ett AGA försäljnings
ställe, leverans från ett AGA försäljningsställe 
eller direktleverans från AGA.

 AGA utbildningar: Modulanpassade utbild
ningar som kan anpassas vid behov. Utbildning 
som syftar till att minimera företagets risker 
och öka effektiviteten.

Effektiviserat arbete 
med AGA.

Tjänster. 
ACCURA® gastjänster  
Vår internetbaserade tjänst som gör att du enkelt kan 
följa och övervaka din gasförbrukning. Ger bättre 
översikt och kontroll, mer effektiv gasförbrukning, 
ökad säkerhet och mindre administrativt arbete.

Underhåll och teknisk service 
AGA erbjuder underhållsavtal som gör att du kan 
lita på att ditt system fungerar. Med vår kunskap  
om och erfarenhet av gaser, och av lagar och för
ordningar, kan vi hjälpa dig att uppfylla officiella 
krav på kontroll och dokumentation.
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Utbildningar. 
AGA erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom 
säker hantering, lagring och användning av gaser. 
Syftet är att minimera företagets risker, öka effek
tiviteten samt följa gällande lagstiftning. Exempel 
på kurser: 

 → Säker gashantering
 → Egenkontroll
 → Heta arbeten

Läs mer på: www.aga.se/utbildningar
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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 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.

AGA – ideas become solutions.

Kundservice
 → Tfn: 01927 61 27
 → Epost: 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: 01927 61 05, Fax: 01925 58 31
 → Epost: gasorder@se.aga.com

Utrustningsorder
 → Tfn: 08706 95 88, Fax: 01927 61 02
 → Epost: ksutrustning@se.aga.com

Kontakta oss på AGA.
AGAs försäljningsställen 
Hitta ditt närmaste försäljningsställe på 
www.aga.se/forsaljningsstallen

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


