
Dane techniczne najbardziej popularnych butli rynku polskim: 
 
Butle 11 kg - domowe

Najbardziej popularne w polskich domach, 
napełniane gazem propan - butan, zasilają głównie 
kuchenki gazowe różnych rodzajów i typów. Wzrasta 
ich zastosowanie jako źródło energii do ogrzewania 
pomieszczeń (promienniki), czy też w procesach 
technologicznych - cięcie, spawanie, lutowanie, 
podgrzewanie np. lepiku.

 

Oferujemy również ten rodzaj butli napełnionych 
gazem propan - 10 kg. który gwarantuje odparowanie 
w ujemnych temperaturach. 
Butle w naszym kolorze firmowym - fiolet- są dobrze 
rozpoznawalne na terenie n. działania i zdobyły 
uznanie n. klientów jakością gazu i bezpieczeństwem 
użytkowania.

 
Butle 11 kg - do wózków widłowych

Gaz płynny jako paliwo do wózków widłowych posiada wszystkie zalety oleju napędowego raz 
elektryczności z akumulatorów. Ponadto zapewnia wyjątkową czystość spalin, co pozwala na 
pracę w pomieszczeniach zamkniętych, wydłużoną żywotność silnika ze względu na „miękkie”  
i równomierne spalanie oraz obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na atrakcyjność cenową 
gazu.

Gaz w naszych butlach widłowych to:

- odpowiednio dobrany skład mieszanki propan-butan,

- odpowiednio oznakowana, często czyszczona od środka butla, ze specjalnym zaworem  
syfonowym, 
- terminowe i rytmiczne dostawy, 
- zapewnienie kontenerów do jej magazynowania oraz możliwość zaopatrzenia się  
w dodatkowe filtry wychwytujące trudne do wyeliminowania zanieczyszczenia

Butle



Butle Przemysłowe

Butle takie znajdują zastosowanie nawet przy dużym poborze gazu. Gdy ilość gazu zawarta  
w jednej butli jest niewystarczająca , można tworzyć baterie butli, umożliwiające ciągły pobór gazu 
z zastosowaniem automatycznego przełącznika na butle rezerwowe.

Ustawia się je na zewnątrz budynku w specjalnych kontenerach uniemożliwiających dostęp osób 
niepowołanych, jako element przyścienny lub wolnostojący. 
Gaz w tych butlach używany jest do celów grzewczych oraz w procesach cięcia, hartowania, 
spawania, topienia, wytwarzania pary, w piecach przemysłowych. 
Oferujemy: 
- butle 33 kg zawierające propan-butan, 
- butle 30 kg zawierające czysty propan , 
- możliwość dzierżawy baterii butlowych lub jej elementów.

 
Butle turystyczne

Stosowane zgodnie z nazwą do gotowania, oświetlenia, podgrzewania na kempingach,  
polach namiotowych, żaglówkach, przyczepach itp. 
Swoim Klientom gwarantujemy: 
- prawidłowe napełnienie butli wszystkich rodzajów butli turystycznych w firmowej 
rozlewni, gazem najwyższej jakości, 
- kontrolę szczelności i legalizacji, 
- na terenie Rozlewni, możliwość legalizacji i wymiany wycofanej z obrotu czerwonej  
butli na butlę w kolorach GTP (fiolet) za stosowną opłatą


