DE PROPAANGASFLESSEN
VOOR VLOEISTOFAFNAME
Onderstaande gasflessen zijn alleen geschikt voor afname van vloeibaar propaan en worden
gebruikt voor het aandrijven van motoren van traag rijdende voertuigen, vorkheftrucks,
schoonmaakmachines, etc.

10LC

HxB
Gasvulling

18LC

C8LT

ca 56 x 30,5 cm

ca 61 x 37,5 cm

ca 50,5 x 30,5 cm

10,5 kg

18 kg

8,5 kg

De 10LC, 18LC en de C8LT zijn speciaal ontworpen
voor toestellen die uitsluitend vloeibaar propaan als
brandstof nodig hebben. Toestellen die ontworpen
zijn voor propaan in gasfase, mogen absoluut niet
worden aangesloten op deze gasflessen.
Dankzij de handige LT-adaptor is de gasfles in
een handomdraai op de brandstofslang van de
heftruck aan te sluiten.
Je hebt hier geen gereedschap voor nodig.

LT-adaptor - snelkoppeling

Alle Antargaz flessen worden door ons gecontroleerd
voor, tijdens en na het vullen. Je ontvangt enkel
gasflessen die beantwoorden aan de strengste
veiligheidsnormen.
Lees altijd de bijgeleverde veiligheidsinformatie op
het fleslabel.
Check voor de veiligheidsbladen op:
www.antargaz.be, www.antargaz.nl
of www.antargaz.lu.

AAN DE SLAG
1

Plaats de LT-fles horizontaal op de
heftruck-beugel. Zorg ervoor dat de
uitgang van de kraan naar beneden
is gericht.

4

Plaats de beschermkap op de fles en
span de riem aan.

2

Druk de snelkoppeling stevig op de
gasfles totdat hij is vastgeklikt.

5

Draai de kraan van de fles open.

PROPER VOOR JOUW MATERIAAL
CONCURRENTIE MET DIESEL
Propaangas van Antargaz voldoet aan de hoogste
kwaliteitsnormen, verbrandt volledig en vervuilt de
motoren niet. Propaan is één van de minst vervuilende
fossiele brandstoffen en ideaal als transitiebrandstof
naar een groene toekomst.
De geluidshinder wordt tot een minimum herleid.
Propaan zorgt voor een soepel draaiende motor
waardoor je vlot kunt rijden. Het verschil met
diesel is opvallend.
In tegenstelling tot elektriciteit kan snel worden
omgeschakeld naar een nieuwe brandstof voorraad, kunnen investeringen worden beperkt en
is de energievoorziening voor de zwaardere
voertuigen ook gegarandeerd.
Voor grotere afnames kan u ook opteren voor
een vulinstallatie met een tank van Antargaz.
Neem gerust contact met ons op indien u meer
informatie wenst.

3

Draai het zwarte hendeltje van de
afsluiter naar boven.

6

Gebruik
lekdetectiespray
of
zeepsop om mogelijke gaslekken
op te sporen. Als alle verbindingen
gasdicht zijn, is de heftruck klaar
voor gebruik.

