JSP PREMIUM STAINLESS STEEL GAS CYLINDERS

TOTAALOPLOSSING VOOR UW BEDRIJF
JSP begrijpt de behoeften van de olie- en gasindustrie, in het bijzonder wanneer het gaat
om de inzet van lichtere- en duurzame gasﬂessen en JSP transportkooien, wat het gebruik,
de efficiëntie en het transport binnen uw bedrijf ten goede komt. Wij bieden u de beste en
uiteindelijk dus de goedkoopste oplossing voor de opslag en het transport van uw gassen.

PROPAAN

15.0kg

JSP RVS gasflessen
Leverbaar in 2.5 – 5.0 – 11.4 - 15.0 kg

Product omschrijving
RVS gasﬂessen – klantspeciﬁeke mogelijkheden

> ARBO technisch correct gewicht
> 100% recyclebaar
> Gegarandeerde herkeur na 10 jaar
> Residuvrij, schone binnen- en buitenkant
> RVS: gecalculeerd de beste investering

> Bedrijfsnaam embossed in het handvat
> Bedrijfsnaam middels screen printen
> Twee handgrepen, makkelijk hanteerbaar
> Custom maten leverbaar op aanvraag
> Leverbaar in AISI 304 en AISI 316
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300 mm
10.5 kg
15.0 kg
30 bar
> 120 bar

Diameter
Leeggewicht van de gasﬂes
Vulgewicht propaan in kg
Testdruk
Barstdruk

36.0 liter

Volume in liters

688 mm

AISI 304

Materiaal

Hoogte van de gasﬂes

JSP2015

Artikelnummer

15.0 kg Propaan gasfles

Technische Speciﬁcaties

PROPAAN

15.0kg

INVESTEREN IN JSP RVS GASFLESSEN, IS INVESTEREN IN UW BEDRIJF ÉN IN EEN DUURZAME TOEKOMST
JSP gasflessen zijn robust, onderhoudsvrij en hebben een hoge passieve veiligheid. Onmiskenbare kenmerken voor een optimale veiligheid binnen uw bedrijf, voor uw personeel en uw relaties
wanneer men met gasflessen werkt. Als u investeert in RVS gasflessen, investeert u niet alleen in de toekomst van uw eigen onderneming maar ook in het milieu, middels de lage footprint
van het gebruikte RVS materiaal.
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