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Het werk wordt steeds makkelijker 
Primagaz introduceert met de PrimaPower Light Steel  
een lichtgewicht stalen gasfles voor LPG-heftrucks.
Met deze fles is het extra makkelijk werken. Dankzij z’n 
lage gewicht en handzame formaat is de PrimaPower 
Light Steel namelijk probleemloos door één persoon te 
plaatsen en te verwisselen. Met het totaalgewicht van  
21 kilo blijft deze fles ruim onder de Arbo-norm voor 
handmatig tillen. Ook aansluiten gaat in een handomdraai, 
dankzij de unieke Easyclip snelkoppeling van Primagaz.

Veilig en betrouwbaar
De PrimaPower Light Steel neemt met z’n compacte  
afmetingen nauwelijks ruimte in op de heftruck. Deze 
gasfles is bovendien een door en door betrouwbare  
energiebron voor elk merk heftruck. We hebben deze 
gasfles uitvoerig getest en garanderen een probleemloze 
werking onder alle condities. Zo kan de PrimaPower Light 
Steel gebruikt worden bij temperaturen van -40° C tot + 50° C. 
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De lichtgewicht gasfles 
voor LPG-heftrucks
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Primagaz controleert al haar gasflessen voor, tijdens en 
na het vullen. De lichtgewicht stalen fles voldoet aan de 
eisen die gesteld worden in de ADR 2007, de European 
directive nr. 99/36 en de CE – EN 14140. Ook is de  
PrimaPower Light Steel voorzien van het Europese  
Pi keur. Zo bent u steeds verzekerd van een fles die aan 
alle wettelijke voorschriften voldoet.

 De voordelen 

  Lichtgewicht staal
 
 Totaalgewicht slechts 21 kg
 
 Ruim onder de Arbo-grens
 
 Razendsnel verwisselen dankzij Easyclip  
 snelkoppeling
 
 Door en door getest
 
 Voor alle merken heftrucks
 
 Voldoet aan alle Europese veiligheidseisen 

Levering door heel Nederland
Primagaz is een gerenommeerde leverancier met een 
uitstekende logistieke service. De PrimaPower Light Steel 
bezorgen we dan ook bij grote en kleine bedrijven door 
heel Nederland, waarbij we lege flessen weer innemen. 
Zo bent u altijd verzekerd van voldoende brandstof en 
        hoeven uw chauffeurs niet naar het 
        tankstation om bij te vullen. Dat scheelt tijd  
        en geld! Echter als uw bedrijf een hoog 
         gasverbruik heeft omdat u over meerdere  
           LPG-heftrucks beschikt, dan heeft   
              Primagaz ook een
              prima oplossing voor u. 
              Vanaf 10 heftrucks is
              het wellicht interessant  
                  te kiezen voor een  
                 eigen LPG-vulinstallatie. 
     Primagaz ontwerpt en
      bouwt de installatie  
     op maat. 

Na de installatie van de LPG-vulinstallatie kunt u op uw 
eigen bedrijfsterrein heftrucks laten tanken.

De PrimaPower Light Steel voldoet aan de eisen die 
worden gesteld in de ADR 2007, de European directive 
nr. 99/36 en de CE – EN 14140. De fles is voorzien van de 
vereiste Europese Pi keur.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de PrimaPower Light Steel  
-de unieke lichtgewicht gasfles-, de betrouwbare  
bezorg-service van Primagaz of een op maat geleverde 
eigen vulinstallatie? Neem dan contact op met  
Primagaz: 0800 – 0137 of kijk op www.primagaz.nl

Heftruck gas specificaties

Materiaal Light steel

Hoogte  610 mm

Diameter  304 mm

Leeg gewicht  8 kg

Capaciteit  13 kg

Test druk  30 bar

Gebruikstemp.  - 40 C tot + 50 C

Uw dealer


