
UNICYL® koncepts nodrošina pietiekami daudz gāzes maza izmēra balonā. Tā ir lieliska izvēle mobilo 
pakalpojumu sniedzējiem, jo šo produktu ir ērti pārvietot un pārvadāt. Balonu augstums ir tikai 65 cm. Ar to ir 
parocīgi rīkoties pat vienam cilvēkam. UNICYL® ir laba alternatīva 5 litru vai 20 litru balonu lietotājiem.

Tas nozīmē, ka jūs maksājat tikai par balonu uzpildi un nekādus citus papildu maksājumus. Šis produkta 
koncepts ir izveidots, lai klientiem, kas gāzi lieto reti, vienmēr būtu pie rokas balons, kad tas ir vajadzīgs,  
kāda darba veikšanai.

UNICYL® baloni ir pieejami sekojošām gāzēm: 

 → Argons
 → Acetilēns 
 → Odorizētais skābeklis ODOROX® 
 → Metināšanas aizsarggāze MISON® 18

Mazs izmērā 

Balons pieder jums
 
 
 

Gāzes

 → UNICYL®  apmaiņas baloni 

® UNICYL, ODOROX un MISON ir The Linde Group reģistrētas preču zīmes. 

UNICYL® baloni.  
Laba alternatīva.



2/2 → UNICYL®apmaiņas baloni. Laba alternatīva.
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UNICYL®

Argons Acetilēns ODOROX® MISON® 18
Produkta kods balonam  
Produkta kods gāzei

606820
117206

604285
107488

606780
117126

606781
117127

Balona tilpums  11L 10L 11L 11L
Gāzes daudzums  2,34 m3 1,8 kg 2,31 m3 2,57 m3

Svars 13 kg 18 kg 13 kg 13 kg
Balona augstums 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm
Balona augstums ar ventiļa aizsargu 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm

Jūs nevarat saskatīt vai saost gāzes noplūdi, bet, ja lietojat odorizēto skābekli ODOROX®, kas satur īpašu 
odorantu dimetilsulfīdu (DMS), jūs noteikti to sajustīsiet ar ožu. Ar MISON® 18 aizsarggāzi, jūs nodrošināsiet 
tīrāku un veselīgāku darba vidi, jo tā samazina kaitīgā ozona izdalīšanos metināšanas laikā, līdztekus 
nodrošinot augstu kvalitāti veicamajam darbam.  

 → Jūs nopērkat balonu
 → Mainot to pret uzpildītu, jūs maksājat tikai par gāzi 
 → Nav nomas maksas 
 → Pieejamās gāzes : argons, acetilēns, ODOROX® un MISON® 18 
 → Ērts balona izmērs 
 → Viegli pārvietot un pārvadāt 
 → Izdevīgi, ja gāzi izmantojat reti

Drošība

Kāpēc iegādāties?
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