Garrafas COMPACT,
Uma concentração de inovações
para os seus trabalhos de soldadura
Deseja Simplificar o seu uso de
gases para a soldadura e
ganhar em ergonomia e
mobilidade?
Descubra a nossa oferta
COMPACT, criada para melhorar
a sua experiência laboral.

2 novas garrafas equipadas com a
tecnologia a 300 bar
A Garrafa Media COMPACT:
Mais ergonomia e mobilidade
Com menos manutenção!
Para facilitar o seu trabalho diário com uma
garrafa mais manuseável em todas as ocasiões.

Equipada com a válvula integrada
EXELTOP ™ de nova geração

A Garrafa Grande COMPACT:
Mais autonomia e menos desperdício
de tempo!
Uma garrafa que lhe permite ter um stock otimizado,
reduza o tempo que gasta em mudar as garrafas e
reduza o número de transportes, contribuindo para o
ambiente e para a sua economia de produção.

Equipada com a válvula integrada
EXELTOP ™ de nova geração
Garrafa de 50 Litros.

Garrafa de 33 Litros
25% mais leve e mais pequena,
mas com a mesma capacidade de
gás e a mesma autonomia de
uma garrafa standard de 50 litros
Perfeita para os seus trabalhos de
soldadura seja em fábrica ou em
obra

50% mais de capacidade de gás
relativamente a uma garrafa
standard das mesmas dimensões
Ideal para trabalhos de soldadura
em fábrica que necessitem
consumos elevados e contínuos

Escolha o gás adequado para qualquer aplicação de soldadura
Para as suas necessidades diárias ou mais exigentes de soldaduras a arco, a oferta COMPACT propõe-lhe uma gama de gases
aperfeiçoada para qualquer que seja o uso.
Conteúdo de
gás Garrafa
33 Litros

Conteúdo de

9,98 m3g

15,12 m3g

Pureza otimizada
100% Argon

• Soldadura TIG e Plasma de todos os
Materiais.
• Soldadura MIG do alumínio, cobre e suas
ligas metálicas
• Protecção de todos os materiais

ARCALTM Speed
COMPACT
Para uma
produtividade elevada

• Soldadura MAG - elevada produtividade
para aço
• Redução de fumos e projeção de material
durante o processo

10,4 m3g

15,75 m3g

ARCALTM Force
COMPACT
Para trabalhos pesados

• Soldadura MAG - Ideal para aço com
espessura elevada
• Excelente penetração

11 m3g

16,65 m3g

Processo e material
ARCAL Prime
COMPAC
TM

Oxigênio COMPACT
Prático e simples de usar

• Soldagem, brasagem, e decapagem
• Lança térmica para a perfuração ou corte
de todos os materiais..
• Oxicorte, manipulação, chanfrar

gás Garrafa

50 Litros

10,1 m3g

Está igualmente disponível a garrafa de acetileno equipada com a válvula integrada Exeltop

EXELTOPTM, uma Garrafa pronta a trabalhar
Dotada com um dos melhores redutores integrados disponível no mercado, as
garrafas COMPACT permitem aumentar as suas prestações laborais e elevar os
standards de segurança no trabalho.
Aproveite todas as vantagens de uma estabilidade e uma precisão do caudal de gás
superior, graças à redução do redutor com um sistema a duplo estágio. Desfrute da
simplicidade operativa desta garrafa, com a alavanca on/off e o manípulo graduado
fácil de regular.

Os nossos serviços que o ajudam a concentrar-se só no seu trabalho
• myGAS : o site web Air Liquide onde pode consultar facilmente os nossos catálogos
de gás e materiais, efetuar pedidos online, verificar o estado da sua entrega e o
stock de garrafas, pode consultar as suas faturas e encontrar o distribuidor mais
perto de si.

Visite-nos em www.mygas.airliquide.pt

• Peça também informações sobre os nossos serviços dedicados, como por exemplo
manutenção e assistência, audit, formação, prevenção e segurança.

Contacte-nos
Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “Arlíquido”, Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 2º piso
Arquiparque-Miraﬂores
1495-131 Algés / Portugal
Linha Directa 800 784 333
Fax: 22 943 09 59
e-mail: linha.directa@airliquide.com
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Necessário o uso da conexão rápida EXELTOPTM:
Gás Neutro Ref. 22686 - Oxigênio Ref. 169944 - Acetileno Ref. 169947
Para uma regulação optimizada do caudal para fluxos reduzidos inferiores a 7 l/ min
utilize também o fluxómetro TIG Controler EXELTOPTM Réf. 186736

Para saber mais sobre COMPACT
(QR CODE).

industrial.airliquide.pt
A Air Liquide é o líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde.
Presente em 80 países com cerca de 66 000 colaboradores, o Grupo serve mais de 3,6 milhões
de clientes e de pacientes.

