
GENIE®
Mobiele, intelligente gascilinders 

→  GENIE® 



Handzamer • Lichter • Schoner
Overal inzetbare gasverpakking
Nu is hij er: de GENIE. Échte innovatie van The Linde Group. 
Gestylde, uit kunststof gemaakte 10-liter gascilinders. Uiterst 
hanteerbare composiet verpakkingen, die het pad effenen naar een 
ongekend slimme manier waarop gassen kunnen worden meegenomen. 
Met een buitengewoon intelligente, interactieve inhoudsmanometer, 
speciaal voor de GENIE ontwikkeld. En naar wens uit te breiden met een 
handige kunststof wielenset en een telescopische trekbeugel.

• Véél meer: maar liefst 300 bar in kunststof! 
• Hoogwaardige drukregelaar als onderdeel van het totaalconcept
•	 Intelligente,	digitale	voorraadindicatie,	zeer	eenvoudig	afleesbaar
• Nog groter gebruiksgemak, want lichter en handzamer dan stalen 

gascilinders
• Duurzaam, want recyclebaar. 
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Met haar zeer innovatieve en ergonomische ontwerp staan de GENIE 
cilinders aan de basis van een fundamentele verandering rond 
technologie in gascilinders. In het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen	hecht	The Linde	Group	aan	milieuverantwoorde	noviteiten.	
De nieuwe GENIE is dan ook volledig te recyclen en kan honderden 
keren opnieuw gevuld worden. Als eerste gassoorten in deze verpakking 
introduceert	Linde	Gas	Benelux,	speciaal	afgestemd	op	deze	doelgroepen,	
een versie met 10 liter stikstof en een versie met argon gevuld op 300 
bar. Het is goed mogelijk dat dit later nog wordt uitgebreid met andere 
gassoorten.

 1 Minder gewicht, méér gas 
Een lichtere, kleinere cilinder, gevuld met 300 bar. Een met composiet verstevigd drukvat 
in een sterk, weersbestendig omhulsel uit HDPE (High Density Polyethyleen). Geen kans 
op corrosie. En meer gas, dus minder vaak nabestellen.

 2 Ingebouwde intelligentie met een alarm bij leeg raken
Het	ingebouwde	‘genie’	in	de	fles	voorziet	u	van	exacte	informatie	over	hoeveel	er	nog	
in	zit.	Makkelijk	in	gebruik	en	op	afstand	afleesbaar.	Inschatten	hoeveel	gas	u	nog	over	
heeft,	hoeft	nu	niet	meer.	U	leest	de	resterende	procestijd	heel	simpel	af.	Raakt	de	fles	
leeg, dan klinkt een alarm.

 3 Lekdichte drukregelaar met grote prestaties
Volledig	betrouwbaar	dankzij	een	regelmatige	flow.

 4 Met praktische, forse diameter…
….en dus stabieler en veiliger. Eventueel goed te stapelen, makkelijk te hanteren. 
Cilinderkettinkjes zijn niet meer nodig.

 5 Moderne, lichtgewicht materialen
De	fles	is	bestand	tegen	alle	weersomstandigheden.	Ontworpen	om	er	goed	uit	te	zien	
en dat ook te blijven doen. Geen roestkringen meer op uw schone vloer. Zowel uw 
werkomgeving als de GENIE zelf zijn makkelijk schoon te houden. En dus hygiënischer. 
Op veel	plaatsen	van	cruciaal	belang!

 6 Handgrepen die tegen een stootje kunnen
Ergonomische	handgrepen	maken	het	omgaan	met	de	fles	en	het	optillen	ervan	super	
gemakkelijk. De cilinderafsluiter en drukregelaar zijn perfect beschermd. Geen risico dus 
op bezeren van vingers of andere blessures.

 7 Met afneembare wielen en een uittrekbare beugel om aan voort te trekken
Dankzij	de	optionele,	grote,	afneembare	kunststof	wielen	is	de	toch	al	goed	draagbare	fles	
simpel	te	verplaatsen.	De	gewichtsverdeling	is	sterk	verbeterd;	geen	‘topzware’	gasflessen	
meer! Een in alle opzichten ergonomisch en esthetisch verantwoorde verpakking. 

 8 Kleurringen voor elke gassoort
De	gekleurde	ring	volgens	internationale	normering	op	de	fles	geeft,	samen	met	de	
sticker, duidelijk aan welke eigenschappen de gassoort heeft. 

Gebruiksvriendelijker kan een 
gascilinder niet zijn



Dankzij het lichte gewicht en de grote diameter is de GENIE stabieler 
dan	enige	andere	gasfles	ooit.	Omstoten	behoort	dus	tot	het	verleden.	
Bovendien	zijn	ze	heel	makkelijk	te	tillen..

In balans

InGENIEus
Eenvoudiger kan het niet: de GENIE wordt geleverd met een 
gepatenteerd digitaal systeem met waarschuwing voor leeg raken. 
Eén druk op de knop geeft u informatie over hoeveel gas er nog in de 
cilinder zit, of andere handige gegevens, bijvoorbeeld over hoe lang u 
nog	verder	kunt	werken	bij	de	ingestelde	flow.
De	handige	drukregelaars	binnen	het	Linde	GENIE-concept	voldoen	
aan	ISO	2503,	een	norm	die	garant	staat	voor	een	stabiele	flow-
karakteristiek en een zeer stabiele druk. Ook voor hoogzuivere gassen 
is	een	specifieke	drukregelaar	beschikbaar.

Elke	afdeling	zijn	eigen	type	gasfles
De GENIE is met name gericht op gebruikers met een gering 
gasverbruik, die hoge eisen stellen aan draagbare,  mobiele én 
hygiënische gasverpakkingen met bedieningscomfort. 



Informatie en ondersteuning 
Meer informatie over de GENIE kunt u vinden op onze website. En op  
YouTube kunt u een aantal filmpjes bekijken. Of bel ons Customer Service 
Center:	088	262	62	62	of	stuur	een	e-mail	naar	info.lg.nl@linde.com	



Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue 
innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. Daar heeft u betrouw 
bare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassenleverancier.
Met	Linde	Gas	Benelux	heeft	u	een	partner	die	niet	alleen	voor	u	klaar	
staat, maar die ook bewust met u meedenkt.

Met een eeuw ervaring bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel	alle	markt	sectoren.	Daarom	is	Linde	Gas	Benelux	uw	betrouwbare	
partner	in	zaken.	Een	efficiënte,	innovatieve	en	succesvolle	dienstverlener	
in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. 
Waarbij úw organisatie en bedrijfsprocessen centraal staan.

Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze 
internationale	R&D-afdeling)	lopen	wij	wereldwijd	steeds	voorop	
met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door 
ondernemerschap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor uw 
organisatie.	Het	motto	van	Linde	luidt:	ideas	become	solutions.	Dat	slaat	
op	ónze	ideeën,	maar	zeker	ook	op	die	van	ú!	Laten	we	daar	samen	verder	
aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.
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Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam
Tel.	088	262	62	62,	fax	010	246	15	06
info.lg.nl@linde.com,	www.linde-gas.nl

Linde Gas Belgium NV
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel.	02/890	95	10,	fax	02/890	95	29
contact.lg.be@linde.com,	www.linde-gas.be


