
Mais COMPACT, 
mais vantagens

COMPACT

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.

Contacte-nos
Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “Arlíquido”,Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 2º piso 
Arquiparque-Miraflores 
1495-131 Algés / Portugal

Vantagens da oferta Compact
no formato L50:

• As mesmas dimensões de uma garrafa L50 
convencional com 50% a mais de capacidade de gás

• Melhoria da produtividade através da redução do tempo 
de paragem devido a mudanças de garrafas vazias, 
redução do número de encomendas e transporte

• Todas as vantagens da nova válvula Exeltop

Mais Autonomia



COMPACT
Com dois novos formatos de garrafas  
a 300 bar, um novo capacete de proteção,  
uma nova válvula e gases premium,  
a oferta COMPACT foi desenvolvida  
para se adequar: a todas as suas necessidades 
de soldadura, com o objetivo de facilitar  
o manuseamento das garrafas e simplificar  
o seu dia-a-dia.

Mais Ergonomia e
Mais Mobilidade

a válvula de nova geração com regulador 
de dupla expansão integrado

Exeltop™

Vantagens do COMPACT

Vantagens da oferta Compact
no formato L33:

• Mesma capacidade que uma garrafa convencional L50 
com uma redução de 25% em altura e peso

• Grande mobilidade graças à combinação de uma garrafa 
L33, com válvula Exeltop e a tecnologia 300 bar

•  tornando-a o formato ideal para clientes com elevadas 
necessidades de mobilidade em estaleiros de construção, 
trabalhos em altura e em instalações de clientes

• Ergonomia melhorada através de um centro de gravidade 
mais baixo e o desenho da nova válvula Exeltop

A garrafa L33 mais leve do mercado

ATRIBUTOS EXELTOP BENEFICIOS DOS CLIENTES

Redutor com duplo estágio de 
expansão

Caudal mais estável, menores 
consumos e economia na 
manutenção dos redutores

Novo volante de regulação 
manual com maior precisão Economia, poupança de  

tempo e melhoria significativa 
na produtividade e segurança

Design mais ergonómico e 
capacete de proteção mais 
resistente

Alavanca “on/off” combinada 
com manómetro fácil de 
visualizar

Mais segurança, 
sem exposição a alta pressão
e maior ergonomia no posto 
de trabalhoConexão rápida

Comparação da tecnologia Compact vs 200 bar

Arcal Prime L50 Altop
200 bar

33 Exeltop 
300 bar

L50 Exeltop 
300 bar

Peso 95 KG 70 KG 98 KG

Altura 174 CM 124 CM 171 CM

Capacidade 10,5 M3G 10 M3G 15,1 M3G

L33 Exeltop 300 bar L50 Exeltop 300 bar

Arcal Prime I2013L33E3A001 I2013L50E3A001

Arcal Speed I2561L33E3A001 I2561L50E3A001

Arcal Force I2506L33E3A001 I2506L50E3A001

Oxigénio I1001L33E3A001

Já está pronto a trabalhar!
Por favor consulte o manual de instruções 
para informações detalhadas

Ajuste a 
pressão ou 
débito de gás

Abrir a 
alavanca “on-
off” de ligar/
desligar

Verifique se o 
volante está 
ajustado a 
zero

Ligar a 
mangueira1 2
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