
Trabalha em fábricas, oficinas 
mecânicas, obras, construção naval e 
onde há a exigência de quantidades 
elevadas de gás ?
Tem necessidade de otimizar a sua 
produção mantendo um nível 
qualitativo elevado nos
processos e nos produtos finais?
Os Quadros COMPACT são a melhor 
solução para potencializar a sua 
atividade!

Quadros COMPACT: Uma forma simples para incrementar
a sua produtividade com os gases premium Air Liquide

A nova geração de Quadros a 300 Bar

• Packaging inovador com uma pressão interna de 300 bar e uma válvula de saída com uma pressão máxima a 200 bar.

• Gases Premium Air Liquide para assegurar sempre uma elevada qualidade nas vossas atividades.

• Serviços especializados para tornar a utilização de gás uma experiência simples e personalizada.

Mais Produtividade 
Mais Poupança
• Aumento da rentabilidade no ciclo 

produtivo.
• Redução dos custos de 

abastecimento associados a 
redução do gás residual do 
quadro.

• Redução de tempos mortos nas 
operações de substituição dos 
quadros e otimização da logística 
por redução dos transportes 
efetuados.

Mais autonomia 
• Fornecimento de até mais 50% 

de gás Premium na mesma 
embalagem.

Gestão Simplificada 
do gás
•  Simplicidade da verificação do 

conteúdo de gás na embalagem 
através de um manómetro
indicador de pressão sempre 
visível.

Segurança e tranquilidade
• Em conformidade com os mais 

elevados standard de segurança.
• Equipado com um redutor que 

permite a saída de gás com uma 
pressão máxima de 200 bar, não 
sendo assim necessário alterar 
instalações existentes.

• Nenhuma mudança relativamente à 
modalidade de trabalho habitual.

Respeito pelo 
meio ambiente 
•  Entregas da mesma quantidade 

de gás mas com menos viagens. 
Redução dos transportes, do
trabalho administrativo de 
execução de pedidos e redução 
das emissões de CO2.

365_AIR_LIQUIDE_fiche_cadre_BAT1118.indd   1 22/11/2018   12:36



Os gases Premium Air Liquide para melhorar a sua linha produtiva  

Um Quadro, uma inovação! 

• Novo design com garrafas e estruturas 
modernas

• É simples visualizar o estado cheio ou 
vazio da embalagem

• Válvula de saída a 200 bar

• 16 Garrafas de 50 Litros

• Adaptado a todo o tipo de empilhadores

• Materiais para utilização de gás:

• Mygas, portal web de Clientes

• Audit e Formação

• Serviço de ligação das embalagens

Peso vazio / cheio (aprox.)

Arcal Prime
Quadros  
Compact 

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

1.400 kg / 1.808 kg
16 Garrafas 

965 x 965 x 2.000 cm 241,9 m3 

Arcal Speed
Quadros
Compact 

Soldadura MAG - elevada 
produtividade para aço.
Redução de fumos e 
projecção de soldadura.

1.400 kg / 1.828 kg
16 Garrafas 

965 x 965 x 2.000 cm

Arcal Force
Quadros
Compact 

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

1.400 kg / 1.858 kg 16 Garrafas 

965 x 965 x 2.000 cm
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Para trabalhar num modo simples com uma vasta gama de serviços 
Manutenção e assitência

1 • SERVIGAS 1 
Manutenção Preventiva

2 • SERVIGAS 2 
Manutenção Preventiva Manutenção 

Corretiva

3 • SERVIGAS 3 
Instalação propriedade de Air Liquide 
Manutenção Preventiva e Corretiva 

DÉPANNAGE 3 JOURS MAX

ESSENTIAL 

+
MAINTENANCE CURATIVE 

INSTALLATION 100% GARANTIE

DÉPANNAGE SOUS 3 JOURS

ADVANCED, 
LA GARANTIE 
D’ACTIVITÉ 
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252 m3

266,4 m3

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
Linha Directa 800 784 333
Fax: 22 943 09 59
e-mail: linha.directa@airliquide.com

Aplicação Capacidade de gásDimensões




