Als ware specialist, zorgen wij voor
de LPG voorziening van uw heftrucks.
Op een veilige manier, wordt het heftruckgas
in een uiterst lichte en moderne fles geleverd.
De flessen worden gevuld, gekeurd en onderhouden
door Rijngas. Bevoegde transporteurs zorgen ervoor
dat uw gas op tijd en volgens alle geldende veiligheidsvoorschriften wordt afgeleverd.
Maak vrijblijvend een afspraak met
één van onze adviseurs.

WELKE VOORDELEN MOGEN
WIJ U BIEDEN VOOR UW BEDRIJF?

RIJNGAS B.V.
Anholtseweg 24
NL-7091 HA Dinxperlo

EEN LAAG GEWICHT
VEILIGHEID
DE JUISTE ACCIJNS AFDRACHT
DIRECT AAN TE SLUITEN
GEEN INVESTERING
GEEN VERHOOGD RISICO OP SLUDGEVORMING
GELEVERD OP UW BEDRIJF
PROFESSIONEEL ADVIES

Telefoon +31 (0) 315 / 65 55 00
Telefax +31 (0) 315 / 65 50 89

Wij zijn u graag van dienst met ons unieke

Heftruck Comfort Systeem
Aan deze folder, kunnen geen rechten worden ontleend.

EEN LAAG GEWICHT

COMPLETE LEVERANCIER

GEEN INVESTERING

Er wordt gebruik gemaakt van een uiterst
lichte fles van hoogwaardig aluminium

Naast het leveren van gasflessen, zijn er tevens
specifieke, aanverwante artikelen te leveren
zoals:

De flessen worden verhuurd aan uw bedrijf.





Leeg weegt de fles 7 kg
Gevuld wordt de fles met 14 kg propaan
Het totale gewicht van een gevulde fles is
21 kg

Dit is ruim onder 23,4 kg die vastgelegd is als
maximale til last volgens de ARBO norm








Flessenhouders
Dubbele flessenhouders
Inhoudsmeetsystemen
Automatisch blussysteem voor heftrucks
Flessenbergingen
Connectoren

De flessen zijn en blijven eigendom van Rijngas
en mogen daarnaast alleen door Rijngas gevuld
worden.
Omdat Rijngas eigenaar is van de fles,
heeft u geen kosten voor keuring en
Onderhoud.

GEEN VERHOOGD RISICO OP
SLUDGEVORMING
Aluminium is uitstekend geschikt als
Verpakkingsmateriaal voor LPG.
In tegenstelling tot andere alternatieve
lichtgewicht flessen voor de heftrucks, is er geen
overmatige sludgevorming in verdampers bij
gebruik.
Vele referenties beschikbaar.
Vraag er gerust naar.

14 kg Propaan is ca. 26,5 liter

GEEN PROBLEMEN MET
DE ARBEIDSINSPECTIE

EEN COMPLEET PAKKET VAN 1
GESPECIALISEERDE LEVERANCIER

LAGE HUURKOSTEN

GEEN EXTRA
ONDERHOUDSKOSTEN

VEILIGHEID

DIRECT AAN TE SLUITEN

GELEVERD OP UW BEDRIJF

PROFESSIONEEL ADVIES

De fles is specifiek ontwikkeld voor gebruik op
heftrucks.

De fles heeft dezelfde diameter als een stalen
heftruckfles.

De flessen worden op uw bedrijf geleverd door
professionele transporteurs.

Rijngas is een ware specialist.

Duidelijk herkenbaar dat het om een vloeistof
afname fles gaat.

Heeft standaard snelkoppeling.

Onze transportpartners zijn uitgerust met
uiterst modern materiaal en speciaal opgeleid
personeel.

Niet aan te sluiten op een “normaal” propaan
toestel.
Versterkte voetring en kraag.

Kan zonder aanpassing de stalen heftrucktank
vervangen.
Een dubbele of enkele snelwisselbracket met
centreerpen kan Rijngas leveren.

Uw medewerkers hoeven niet naar een tankstation om de gasflessen te vullen.

Graag adviseren wij u betreffende milieu
vergunningstechnische zaken.
Rijngas kan u informeren over een moderne en
betrouwbare inhoudsmeter.
Bij grote LPG verbruiken, adviseren wij u graag
over een eigen vulinstallatie op uw terrein.

Onderhoud en keuring fles door Rijngas.

GEEN RISICO OP
LEKKAGES

GEEN WIJZIGINGEN
AAN HEFTRUCK NODIG

VERVOER DOOR
BEROEPSVERVOERDERS

EEN ECHTE SPECIALIST
HELPT U VERDER

