
ALbee R-744 CO2

Gasflaskan som 
förenklar ditt arbete



Nya ALbee R-744 är främst framtagen för dig 

som vill ha en smidig lösning för dina mindre 

servicearbeten.  Både vikten och det bärvänliga 

handtaget gör att du enklare, och snällare mot 

din kropp, kommer upp på t ex en applikation på 

ett tak. Flaskan rymmer 8,5 kilo CO₂ och väger 

totalt 23 kilo. 

Den lättare flaskan kan dessutom hjälpa dig få 

ner tjänstevikten på din servicebil. 

ALbee R-744

Storlek 11 liter

Typ Stål

Gasvikt 8,5 kg

Tomvikt 14,2 kg

Fullvikt 23kg

Höjd 738 mm

Diameter 176 mm

Arbetstryck 50 bar

H2O < 5 ppm

Specifikation 



23 kg
8,5 kg gas

40 kg
15 kg gas

JÄMFÖR

Köpflaska (inga hyror)

Väger mindre

Bärvänligt handtag

Dubbelventil för gas 
eller flytande form

Enklare för dig



ALbee R-744 kommer med 

dubbelventil så att du enkelt kan 

välja CO₂ i gas eller flytande form.

Du bara ansluter din regulator, 

enklare kan det inte bli.

ALbee- ett komplement till dina 

större hyrflaskor som löser dina 

mindre serviceunderhåll och 

påfyllningar.

Flexibelt vid 
varje tillfälle med 

dubbelventil

Enkelt val



CO₂ R-744 ser vi som framtiden för kylning. Både 

p g a lagändringar som tvingar ut gamla kylmedel 

och som ett självklart aktivt val för att värna om 

naturen och miljön.  

R-744 är ett miljövänligt naturligt kylmedel med 

utmärkta termodynamiska egenskaper, låg 

energianvändning samt med minimal GWP*

R-744 används bl a i kylsystem inom industri och 

kommersiell kylning, kontrollerad atmosfär och 

kyld lagerhållning samt transportfartyg och mobil 

luftkonditionering. 

Ett miljövänligt kylmedel

Låg energianvänding

Minimal GWP

Utmärkta termodynamiska 

egenskaper

Klimatsmart 

*Global Warming Potential



Specifikation 
Storlek 5 liter 11 liter

Volym 1,0 m3 2,1 m3

Fullvikt 10 kg 20 kg

Höjd 680 mm 780 mm

Diameter 150 mm 182 mm

Flasktryck 200 bar 200 bar

Arbetstryck 0-50 bar 0-50 bar

ALbee Cool
Nitrogen (kväve) till dina 
HVAC applikationer

Utrustad med 1/4” 
SAE anslutning, 

(ej snabbkoppling).

Ställbart flöde
0,5-50 bar

ALbee Cool har inbyggd högtrycksregulator 

med ett arbetstryck på upp till 50 bar.

Perfekt för dig med ett mindre behov av gas för  

tryckprovning och läcksökning.

Finns i två smarta storlekar — 5 och 11 liter.

Vi tipsar även om...



Det är viktigare än någonsin att arbeta för en hållbar 

framtid. Därför har vi lösningar som gör det enkelt 

för dig att fatta rätt miljöval.  Allt  är anpassat efter 

gällande lagar och förordningar. Det omfattar 

såväl naturliga köldmedel som miljögaser för 

provtryckning, läcksökning, svetsning och skärning. 

Det ska vara enkelt 
att göra rätt!

Vi har flera leveransalternativ, såsom gasflaskor, 

gasflaskpaket, glober och bulkleveranser. Allt 

beroende på hur stor mängd gas du behöver. Du 

kan köpa gaserna direkt av oss eller hos någon av 

våra återförsäljare i din närhet.

R-744 – 
den miljövänliga 
lösningen för kyl- 
och frysutrustning



Lätt helt enkelt! 
Äger du en 5-liters standardflaska kan du 

konvertera den till en 5- eller 11-liters  
ALbee-flaska istället. 

Gäller svets- och skärgaser. Vänd dig 
till din närmaste återförsäljare för mer 

information.

LÄTT ATT 
BÄRA

LÄTT ATT 
ANVÄNDA

LÄTT ATT 
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