
Maxiflaskan kan lätt lyftas med gaffeltruck.

 → Maxiflaska och flaskpaket för gasol.

Maxiflaska och flaskpaket för gasol.
Produktinformation.

Maxiflaska P 190

Fördelar med maxiflaska:

Produktfakta

Säkerhet

Maxiflaskan är en vidareutveckling av gasolflaskpaketet och är ett lätt hanterbart alternativ till såväl lösa 
flaskor som små gasoltankar.

 → Enkel hantering för snabb etablering och flytt
 → Litet riskområde medger gasollager nära förbrukningspunkten
 → Integrerad nivåmätning
 → Både gas- och vätskeuttag på samma emballage
 → Stor säkerhet mot läckage genom minimalt antal ventiler på flaskan
 → Ingen investeringskostnad, inga underhållskostnader vid hyra av emballage från AGA

Maxiflaskan kan i de flesta fall ersätta flaskpaket eller liten tank. För betonghärdning och värmning vid 
byggarbetsplatser är flaskans säkerhet och lätta hanterbarhet en stor fördel.

Två eller fler maxiflaskor kan sammankopplas. En automatisk omkastare kopplar över till den fyllda flaskan 
när den först inkopplade har tömts. Vid stora uttag under begränsad tid kan två eller fler maxiflaskor 
parallellkopplas. 

 Vikt inkl gasol Gasolinnehåll Diameter Höjd
Äldre modellen 480 kg, ca 184 kg 800 mm, ca 1 505 mm, ca
Nya modellen 480 kg, ca 184 kg 820 mm 1 558 mm

Anslutningar:
 → Vätskefas  1 1/4” ACME utvändig
 → Gasfas   POL invändig  (normal gasolflaskgänga)

 → ADR-värde: 552
 → Säkerhetsventil
 → Nivåmätare

Anslutningar på 

maxiflaska finns 

för både gas- och 

vätskeuttag.

Maxiflaskan finns i två varianter. 

På den nyare modellen finns 

en skyddskåpa för ventilerna. 

Nya modellen har en fyrkantig 

bottenplatta.
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Flaskpaket finns i två versioner – för vätskefasuttag (till vänster) och för gasfasuttag (till höger).

 → Flaskpaket med 270 kg gasol.

Flaskpaket med 
270 kg gasol 

Fördelar

Produktfakta

Säkerhet

Gasolflaskpaketet tar bort hanteringen av lösa flaskor och ger säkrare gasförsörjning.
Paketet används på t ex byggarbetsplatser i samband med betonghärdning. Andra användningsområden 
är i gascentraler för gasol och som alternativ till små gasoltankar där investeringskostnader och underhåll 
är betungande. Paketet består av sex stycken gasolflaskor med 45 kg gasol, sammankopplade med 
högtrycksslangar, samlingsrör och avstängningsventiler. Flaskorna är fastspända. Två eller fler paket kan 
sammankopplas. En automatisk omkastare kopplar över till det fyllda paketet när det först inkopplade är tömt. 
Paketet finns i två versioner – för gasfasuttag och för vätskefasuttag.

 → Stor förångningskapacitet
 → ACME-anslutning för gas- respektive vätskeuttag
 → Enkel hantering för snabb etablering och flytt
 → Litet riskområde medger gasollager nära förbrukningspunkten
 → Ingen investeringskostnad, inga underhållskostnader vid hyra av emballage från AGA

Vikt inkl gasol  640 kg
Gasolinnehåll  270 kg
Längd    1 240 mm
Bredd    860 mm
Höjd    1 765 mm  (inkl lyftöglor)
Anslutning: 

 → Vätskefas  1 1/4” ACME utvändig
 → Gasfas   1 1/4” ACME invändig

 → ADR-värde: 810
 → Individuell avstängning per flaska
 → Säkerhetsventil på varje flaska
 → Skydd mot nedfallande gods

AGA Gas AB, www.aga.se


