
Täydellinen  
valinta kuljetusten 
jäähdytykseen. 

 Kylmäaineita



Hitsaus, leikkaus ja lämmitys: Hitsaus- ja 
 leikkaus kaasuja erilaisilla ominaisuuksilla moniin 
käyttötarkoituksiin. Laaja valikoima  polttimia 
 kaik kiin tarpeisiin, sekä asetyleenille että 
 nestekaasulle.

Painetestaus: Tuotevalikoimamme sisältää 
 välineitä jäähdytysjärjestelmien painetestauk-
seen. Eri typpilaatuja saatavana.

Jäähdytysjärjestelmien huuhtelu ja vuotojen 
havaitseminen: Typpihuuhtelu ennen ilmastointi-
järjestelmän täyttöä. Vuotojen havaitsemiseen 
saatavana helium ja FORMIER® 5 -kaasut.

Perusvalikoima aina varastossa: Asetyleeni, 
nestekaasu, kylmäaineet, ODOROX® hajuhappi, 
happi, typpi, FORMIER® 5 ja helium.

GENIE® kaasupullo: Ergonominen, helposti 
 liikuteltava kevytpullo, jossa on jäljellä olevan 
kaasun kertova integroitu näyttö. 300 barin 
pullo sisältää jopa 45 % enemmän kaasua.

Varusteet: Laaja valikoima säätimiä, hitsaus-
letkuja, takaiskusuojia ja pullokärryjä.

 UNICYL® vaihtopullot sopivat pienempiin 
töihin.

 NEMO PLUS® kaasupullossa on integroitu 
paineensäädin.

 X11 poltinsarjat.

Tarjoamme kylmäaineita 
 ajoneuvojen ja kuljetusten 
 jäähdytykseen.

Kylmäaineohjelma 
Autoteollisuuden kylmäaineet, kuten R134a, R404A, R452A ja R744  sopivat 
kuljetusten jäähdyttämiseen. Tuomme jatkuvasti uusia kylmäaineita 
 tuotevalikoimaamme.

Työskentele helposti ja turvallisesti 
Linden kaasuilla ja tarvikkeilla.      



Turvallisuus ja toiminnallisuus etusijalla: 
 Jatkuva uusien tuotteiden ja palveluiden kehit-
täminen tehokkaampaan työskentelyyn. 

Joustavia kaasuratkaisuja: Tarjoamme katta-
van valikoiman pullokokoja. Voit vuokrata tai 
ostaa kaasupulloja, ilman integroituja venttii-
leitä tai niiden kanssa.

Saatavuus: Yli 160 jälleenmyyjää pohjoisesta 
Ivalosta etelän Hankoon.

Aukioloajat: Useat Linden myyntipisteet ovat 
avoinna klo 7 alkaen myöhäiseen iltapäivään, 
ja heillä on hyvät pysäköintitilat.

Toimitus: Sinulla on kolme vaihtoehtoa valitta-
vanasi: nouto Linden myyntipisteeltä, toimitus 
Linden myyntipisteeltä tai suoratoimituksena 
Lindeltä.

Linde-koulutus: Aihekohtaisia kursseja, jotka on 
sovitettu tarpeisiisi. Koulutus pyrkii minimoi-
maan riskit ja parantamaan tehokkuutta.

Mutkaton asionti Linden 
kanssa.

Palvelut. 
ACCURA® pullopalvelu  
Internet-pohjainen palvelumme mahdollistaa kaasun-
kulutuksesi seurannan ja kaasupullojen helpon 
 jäljittämisen. Palvelu tarjoaa parempaa kaasupullojen 
hallintaa, tehokkaampaa kaasunkulutusta, parempaa 
turvallisuutta ja vähemmän hallinnollista työtä. 

Kaasunjakelujärjestelmä ja sen ylläpito. 
Linde auttaa sinua suunnittelemaan, asentamaan 
ja säännöllisesti huoltamaan kaasunjakelujär-
jestelmääsi. Tunnemme kaasut ja määräykset ja 
kokemuksemme avulla autamme sinua täyttämään 
kaasunjakelujärjestelmiin liittyvät viranomaisvaa-
timukset.

Koulutus. 
Linde tarjoaa laajan valikoiman koulutuksia kaa-
sujen turvalliseen käsittelyyn, varastointiin ja 
käyttöön. Pyrkimys on minimoida riskit, parantaa 
tehokkuutta sekä noudattaa lakeja ja määräyksiä. 
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Innovaatioilla etumatkaa.
Innovatiiviset toimintatavat ovat tehneet Lindestä edelläkävijän kaikkialla maailmassa.  
Tekniikan suunnannäyttäjänä tehtävämme on parantaa tasoa jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti 
uusia korkealaatuisia tuotteita ja innovatiivisia prosesseja yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Linde antaa enemmän. Luomme lisäarvoa, selkeästi havaittavia kilpailuetuja ja parempaa kannat-
ta vuutta. Kaikki menetelmämme räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme sekä 
vakio- että asiakaskohtaisia ratkaisuja. Ne on tarkoitettu kaikenkokoisille ja kaikilla aloilla 
 toimiville yrityksille.

Linde – Making our world more productive.

Kaasutilaukset 
 Puhelin: 010 242 9001
 Sähköposti: tilaus.fi@linde.com
 Arkipäivisin klo 8.00–16.00 

Tarviketilaukset
 Puhelin: 010 242 9002
 Sähköposti: tarviketilaus.fi@linde.com
 Arkipäivisin klo 8.00-16.00

Ota yhteyttä Linden asiakaspalveluun.
Linden myyntipisteet  
Lähimmän Linde myyntipisteen löydät 
 osoitteesta www.linde-gas.fi/myyntipisteet


