
Ryggsäck
för små Experis® 
gascylindrar

I en värld där lagar och regler skärps och 
miljötänkandet ökar så kan Air Products erbjuda 
en mängd resurser och omfattande expertis. Vi kan 
erbjuda dig ett komplett utbud av tjänster, alltifrån 
problemlösningar till gasleveranser – vi levererar även 
hjälputrustning såsom denna ryggsäck.

Denna ryggsäck är särskilt konstruerad för att bära små Experis ® cylindrar 
med gasblandningar för att läcksöka detektorer eller kalibrering av 
övervakningsanalysatorer som mäter utsläpp av föroreningar i miljön. 
Denna ryggsäck är gjord av det säkraste och lättaste materialet som finns. 
De vadderade axelremmarna och magbältet garanterar komfort och 
stabilitet i alla lägen. Denna ryggsäck är en oumbärlig följeslagare till dina 
bärbara cylindrar. 

Egenskaper
Kapacitet 
2 liter max cylinder
Material 
Polyetersulfon (PES)
Vikt 
500 g
Färg 
Svart

För att beställa
Vänligen uppge artikel nr: PR130982



Experis® produktutbud 
Oavsett vilken verksamhet du har så kan vi tillgodose dina krav med vårt 
utbud av Experis ® gaser för analys- och processapplikationer.

Att kombinera stabila och noggranna kalibreringsgaser som innehåller 
ultrahögrena gaser med ett brett utbud av passande utrustning för rätt 
applikation gör att Experis ® gaser fullt ut följer den gällande lagstiftningen. 
Dessutom försäkrar det er om att era analysatorer fungerar korrekt och ger 
tillförlitliga resultat så kan ni också känna ett lugn att kunna koncentrera er 
på er verksamhet. 
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Teknisk information

Vadderade 
axelremmar 

Spännen

Kardborreband 
halkfri 
fastsättning av 
cylinder

PES/skum/
vadderad baksida
Kardborreband

Kardborreband
Justerbar botten

Bälte

Bärhandtag

Nät

Spännen

Material 100% PES

Handtag

Ficka

Draglina

Halkfri justerbar 
botten

 
Rem med 
kardborreband 
och spänne

 Översikt insidan Pro!l Framsida Baksida

För mer information vänligen 
kontakta oss:

Skandinaviska Gasprodukter AB 
Box 5204 
SE-151 13 Södertälje 
T  +46-(0)8 790 00 70

Besöksadress: 
Almnäs, byggnad 111 
SE-151 52 Södertälje 
E  info@gasprodukter.se

Air Products SA 
J.F. Willemsstraat 100 
1800 Vilvoorde 
Belgique 
T  +32 (0)2 255 28 95 
E  beinfo@airproducts.com 


