
➝ Productinformatie

Linde CRYOPRO™ 
Hét totaalconcept voor een uitgekiende invulling 
van uw gasbehoefte 



Linde CRYOPRO

In uw bedrijf gaat het nodige om aan gas-
flessen of cilinderpakketten. Dus wordt  
er wat af gesleept met volle en lege 
verpakkingen. Zijn er de nodige 
transporten om u opnieuw te leveren, of 
lege verpakkingen weg te halen. Ontvangt 
u huurfacturen en transportrekeningen 
voor elke verpakking. 
Allemaal handelingen waarbij we het een 
stuk makkelijker voor u kunnen maken…
Nu is het er: CRYOPRO van Linde. Vloeibare 
industriële gassen voor kleingebruik. Een 
ongeëvenaard doordachte combinatie van 
grondige advisering, een uitgebalanceerde 
gasvoorraad, maximale flexibiliteit en geen 
omkijken meer naar uw gasvoorziening. 
CRYOPRO: een pak van uw hart.
 

De zekerheden van
Linde CRYOPRO™
Als u kiest voor de op maat uitgekiende dienstverlening 
van Linde CRYOPRO, kiest u vooral voor zekerheid en 
gemak. 
Zo biedt Linde Gas Benelux u de mogelijkheid van een 

✔ ALL-IN MAANDBEDRAG

voor haar veelomvattende, flexibele dienstverlening. 
Daarnaast kunt u vertrouwen op een vaste, drie
wekelijkse levering. Dat geeft u de zekerheid van 
continue beschikbaarheid van gas door

✔ LEVERING ELKE DRIE WEKEN

Uw gasvoorziening moet vooral niet méér voor u zijn dan 
de elektriciteit uit het stopcontact. Gemak voorop, dus. 
Daar hoort ook de vanzelfsprekendheid bij van het

✔  NIET MEER ZELF BESTELLEN ALS UW 
VERBRUIK NIET WIJZIGT



Ons aanbod: vóór alles een goed advies.
Want alleen een tank leveren is zo gebeurd…

Linde CRYOPRO

CRYOPRO-checklist

Bij u ter plaatse nemen we graag uw specifi eke situatie door. Rekenen 
we op basis van uw historische verbruik  samen met u uit, wat nu 
eigenlijk uw jaarlijkse gassenbehoefte is, welke gassoorten u in welke 
hoeveelheden gebruikt, waar zich op uw terrein de opslag van de 
gassen bevindt, etc. Daarvoor beschikken we over een speciale, toe   
gespitste checklist, waarop alles in kaart wordt gebracht tijdens de 
gratis analyse. 

Als we het samen eens zijn over hoeveel gas u gebruikt, rekenen we 
dat om naar een periode van drie weken, en stellen dan de grootte 
vast van de tank die u nodig heeft. 
Waarna we u een uniek voorstel doen: een vast maandbedrag dat u 
verlost van een onnodige factuurstroom. En u bovendien vrijwaart van 
verborgen kosten. 
Elke drie weken vullen we automatisch uw tank bij; u hoeft niet eens 
meer te bestellen! Gemak dient de mens. 

Dus: • géén aparte tankhuur per maand
 • géén rekeningen voor onderhoud en service aan de tank
 • géén factuur per gaslevering
 • géén transportkosten
 • géén omkijken meer naar tijdig bestellen.

Zolang uw gasverbruik op het met ons samen vastgelegde peil blijft, 
weet u dus precies waaraan u fi nancieel toe bent. Waarbij vanzelf 
spreekt dat extra leveringen op uw verzoek apart berekend worden.

U bepaalt hoe u betaalt

Met die gegevens gaan we aan het werk. De conclusie kan dan zijn, dat 
u beter kunt overstappen op CRYOPRO: kleine opslagtanks met gas in 
vloeibare vorm, dat precies afgestemd is op uw behoefte aan de 
gassen die CRYOPRO u kan leveren. En waarvoor u dus een tank op 
het meest optimale formaat geplaatst krijgt.



Linde CRYOPRO

Beschikbare CRYOPRO tanks in relatie tot uw afname

Water- Max. Maximaal Maximaal verbruik
liters leverdruk toegestane fl ow per drie weken in nm3

 (bar) in m³/uur* Argon en zuurstof Stikstof

 230 20 3 tot 167 135
 600 20 6 tot 437 354
 950 20 8 tot 693 561
 1500 30 30  tot 1094 886

* bij 8 uur bedrijfstijd    

Hulp en ondersteuning

Bij opslag van vloeibare gassen komt best het nodige kijken. Denkt u 
daarbij maar aan zaken als wet en regelgeving, milieuvergunningen 

en veiligheidsaspecten. Onderwerpen waarover 
we u vooraf graag grondig adviseren, en met 

raad en daad terzijde staan. Zodat u zich 
weer kunt focussen op uw core 

business. 
(Overigens heeft u voor tanks met 
een waterinhoud van minder dan 
1.000 liter meestal geen bijzondere 
vergunningen nodig.)

Een gedegen advies is het halve werk

In alles wat zij doet streeft Linde Gas ernaar, vóóraf een zo helder en deskundig 
mogelijk advies uit te brengen. 
Dat is het halve werk: sàmen kijken of het realistisch is, samen rekenen, beslissen 
en perfect uitvoeren. Een win/winsituatie, dus. Waarbij veiligheid voor ons altijd 
de eerste prioriteit heeft. Linde CRYOPRO: u zou uzelf tekort doen door niet te 
checken of het slimmer voor u is. 
Bel 088 262 62 62 (voor België 02/890.95.10), en maak een afspraak met één van 
onze accountmanagers. 
Wij kijken er niet van op, als dat voor u heel wat effi  ciënter uitpakt.

En dan: snel aan de slag

Als de eventuele vergunningen rond 
zijn, garandeert Linde Gas dat u 
binnen twee werkweken na 
ontvangst van het ondertekende 
contract beschikt over een 
werkende CRYOPROinstallatie mèt 
eerste tankvulling. Daarna hoeft u 
zich niet meer te bekommeren om 
bestelling van het gas dat daarin zit. 
Gebaseerd op uw afnamepatroon 
ontwikkelen we een zodanig 
leverschema dat u elke drie weken 
automatisch wordt bevoorraad.
Uiteraard spreekt het voor zich dat 
Linde in noodgevallen, of bijvoor
beeld bij een productiepiek in uw 
bedrijf, altijd klaar staat voor extra 
bevoorrading.

* bij 8 uur bedrijfstijd    

Assortiment CRYOPRO: 
• Vloeibare stikstof (technisch)
• Vloeibare argon (technisch)
• Vloeibare zuurstof (technisch)
• Vloeibare stikstof (Foodgrade)
• Vloeibare zuurstof (Foodgrade) 

Indien u in uw proces gebruik maakt van een mengsel met andere 
gassen, kan Linde u deze uiteraard ook leveren. 
PROTEGON®, een gasmengsel van argon en CO2, kan gelijktijdig worden 
geleverd, en met uw eigen tweecomponentenmenger in de voor uw 
proces juiste samenstelling worden gebracht. 
Vanzelfsprekend voldoen onze Foodgrade voedingsmiddelengassen aan 
de EU kwaliteitsvereisten.



Linde CRYOPRO

De keuze voor CRYOPRO is al verantwoord als uw bedrijf per jaar tussen de 10 en de 100 cilinder-

pakketten gebruikt (vergelijkbaar met 150 tot 1.500 flessen). Zelfs de capaciteit van onze kleinste 

CRYOPRO-tank van 230 liter overtreft die van één cilinderpakket!

Bovendien:

• een tankje voor gas in vloeibare vorm vergt héél wat minder plaats dan al die cilinderpakketten 

of losse flessen; en het voortdurende interne gesleep met flessen of cilinderpakketten is ook 

voorbij. Dat scheelt een hoop handwerk en dus geld, en is vooral een stuk veiliger.

• als voor u een grote bulktank te groot is, kan CRYOPRO een prima alternatief zijn.

• omdat zo’n tank stationair is en permanent verbonden met uw procesapparatuur, beschikt u altijd 

over een ononderbroken gastoevoer, en is de constante zuiverheid van het gas gewaarborgd.

• driewekelijkse bezorging tegen een all inclusive-tarief!

• CRYOPRO-tanks worden beleverd door een kleine tankauto, waardoor het aantal locaties op uw 

terrein die geschikt zijn voor een CRYOPRO-tank wordt vergroot.

 

De voordelen van CRYOPRO



Met haar innovatieve concepten speelt Linde Gas een voortrekkersrol op de gassenmarkt wereldwijd. 
Als technologische marktleider is het onze taak om de lat continu hoger te leggen. Gekoppeld aan ons onderschap 
zorgt dit ervoor, dat we gestaag werken aan innovatieve processen en nieuwe producten van hoge kwaliteit.
Maar Linde biedt meer. Wij creëren toegevoegde waarde, duidelijke concurrentievoordelen en een hogere winst-
gevendheid. Ieder concept is specifi ek toegesneden op de eisen van onze klanten. Wij bieden gestandaardiseerde 
producten en maatoplossingen, in alle bedrijfstakken en ondernemingen, hoe groot of klein ze ook zijn.
Als u de concurrentie van morgen voor wilt blijven, hebt u een partner aan uw zijde nodig, voor wie topkwaliteit, 
procesoptimalisatie en productiviteitsverbetering dagelijkse kost zijn. Wij zijn zo’n partner, die er niet alleen voor 
u is, maar samen met u werkt aan uw succes. Gezamenlijke inspanningen staan tenslotte altijd aan de basis van 
commerciële resultaten.
  
Linde Gas – ideas become solutions.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux B.V. 
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam
Tel. 088 262 62 62, Fax 010 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl 

Voor België:
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen
Tel. 02/890.95.10, Fax 02/890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-.gas.be 

Vooruit komen door innovatie.
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Veiligheid als
prioriteit nummer 1
CRYOPRO installaties dienen altijd buiten opgesteld te 
worden in verband met goede bereikbaarheid en 
veiligheid. Daarbij dient erop gelet te worden dat 
vloeibare zuurstof tanks niet op asfalt geplaatst mogen 
worden. Bij alle CRYOPRO installaties wordt een  
duidelijke handleiding geleverd met betrekking tot de 
juiste bediening van de tankinstallatie. Daarnaast 
wordt de gebruiker uitgebreid geïnformeerd over de 

eigenschappen van het gebruikte gas en de daarbij 
behorende veiligheidsinformatie, zodat de gebruiker in 
staat is veilig te werken. 
Een tankinstallatie in Nederland is in overeenstemming 
met het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA), en is 
voorzien van een Verklaring van (EG) Conformiteit
en een tankinstallatie in België is in overeenstemming 
met arbeids en milieuwetgeving.


