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1    Met zijn ergonomische handgreep ligt de fles goed in de hand, 
waardoor deze nog veiliger te hanteren is.

2    De kap: perfecte bescherming, zowel tijdens het gebruik als  
tijdens transport.

3    De flowmeter geeft aan hoe de flow is ingesteld.
4    De manometer geeft een indicatie hoeveel gas er nog over is, waar-

door je gemakkelijk kunt zien of de fles vervangen moet worden.
5    De goed bereikbare snelkoppeling zorgt ervoor dat de gasfles 

snel en zonder gereedschap aangesloten en losgekoppeld kan 
worden. Een aantal kleine openingen beschermt de snelkoppeling 
tegen insecten.

6    De aanduidingen ‘OPEN’ en 
‘CLOSED’ op de afstelknop 
geeft onmiddellijk aan of de 
kraan open of dicht staat. 

7    De afstelknop van de 
gebruiksdruk werkt op de 
tweede ontspanner en zorgt 
ervoor dat de druk  
en flow heel nauwkeurig 
afgesteld kunnen worden.
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Bespaar met de NEMO PLUS

De investering in NEMO PLUS cilinders verdient zich snel en eenvoudig terug.
Door het inzetten van deze gasflessen bespaart u zich de aanschafkosten 
van reduceerventielen. Geen afschrijving, geen onderhoudskosten,  
geen keuringskosten, geen opslag en geen verlies aan arbeidstijd.
Deze gebruiksklare cilinders vormen een veilige, handige, nauwkeurige  
en hoogwaardige oplossing die u geld bespaart.

Informatie en ondersteuning 
Meer informatie over de NEMO PLUS kunt u vinden op onze website.  
U kunt ook ons Customer Service Center bellen 088 262 62 62,  
of een e-mail sturen naar info.lg.nl@linde.com
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NEMO PLUS  
Klaar voor gebruik!

NEMO PLUS is een gasfles die klaar is voor gebruik. Met zijn 
geïntegreerde reduceerventiel combineert hij veiligheid, prestatie,  
precisie en gebruiksgemak. Een groot deel van het assortiment is 
verkrijgbaar met een vuldruk van 300 bar in plaats van de standaard 
200 bar. Dit betekent meer inhoud, en dus minder cilinder- 
wisselingen nodig.

Prestatie Precisie

Gebruiksgemak

Veiligheid 

Tijd is geld! Elke seconde die u wint is er één.
Vergeet de kosten van investeren in reduceerventielen en het 
onderhoud daarvan. Het plug-en-playgemak van de NEMO PLUS 
betekent minder tijdverlies en een hogere productiviteit. 

Met de standaard snelkoppeling kunt u in alle veiligheid snel  
en gemakkelijk van fles wisselen. Dankzij het geïntegreerde 
reduceerventiel en de snelkoppeling boekt u productiviteitswinst. 

De hogere vuldruk van 300 bar (met uitzondering van zuurstof en 
acetyleen) reduceert het aantal cilinderwisselingen sterk. 

Absolute precisie, 
geen verontreiniging
De NEMO PLUS is uitgerust met een 
traploos instelbaar, geïntegreerd 
reduceerventiel. De gasstroom is 
daardoor precies en constant, en 
volledig naar eigen wens instelbaar. 
Bovendien zorgt de duidelijke,  
goed afleesbare meter ervoor dat  
de gasstroom nauwkeurig kan 
worden bewaakt. 

Het restdrukventiel zorgt ervoor  
dat er wat restdruk in de fles blijft.  
Zo kan er geen vervuiling van 
buitenaf ontstaan. 

Flexibiliteit, de sleutel tot succes 
U hoeft niet meer zelf voor een 
reduceerventiel te zorgen of dat te 
onderhouden. Het is zelfs niet meer 
nodig een reduceerventiel op of  
van de fles te draaien.
Alle accessoires (kleppen, mano-
meters, enz.) zijn volledig in de kop 
geïntegreerd. Dit zorgt voor extra 
stevigheid van de uitrusting, die bij 
elke keer vullen door Linde wordt 
getest. Dankzij het ergonomische 
design van de kap is de gasfles 
gemakkelijk te verplaatsen op de 
werkplek of in een voertuig, wat tijd 
en inspanning bespaart. Ook het 
veranderen van cilinder of gassoort 
gaat makkelijker dan ooit tevoren.

Als het gaat om veiligheid, is er geen ruimte voor compromis
NEMO PLUS voldoet aan alle relevante ISO-normen op het gebied van 
veiligheid en hanteerbaarheid. De fles is voorzien van een beschermkap 
met geïntegreerd reduceerventiel. Deze stevige kap zorgt voor een goede 
bescherming tegen vallende objecten, of als de fles onverhoopt omvalt. 
Door het ergonomische ontwerp is de fles gemakkelijk te vervoeren en 
kunt u snel van locatie wisselen. 

Bij de uitlaat van de fles 
heeft u meteen de 
gebruiksdruk die u nodig 
heeft. U wordt dus niet 
meer blootgesteld aan 
hoge druk.  

Het reduceerventiel is 
volledig drukloos als de 
fles is afgesloten. Er is dus 
geen druk als de fles niet 
wordt gebruikt.

Snelkoppelingen

10090_500306_Linde_folder_NEMO_NL_V04.indd   2 07-09-16   13:31



NEMO PLUS  
Klaar voor gebruik!

NEMO PLUS is een gasfles die klaar is voor gebruik. Met zijn 
geïntegreerde reduceerventiel combineert hij veiligheid, prestatie,  
precisie en gebruiksgemak. Een groot deel van het assortiment is 
verkrijgbaar met een vuldruk van 300 bar in plaats van de standaard 
200 bar. Dit betekent meer inhoud, en dus minder cilinder- 
wisselingen nodig.

Prestatie Precisie

Gebruiksgemak

Veiligheid 

Tijd is geld! Elke seconde die u wint is er één.
Vergeet de kosten van investeren in reduceerventielen en het 
onderhoud daarvan. Het plug-en-playgemak van de NEMO PLUS 
betekent minder tijdverlies en een hogere productiviteit. 

Met de standaard snelkoppeling kunt u in alle veiligheid snel  
en gemakkelijk van fles wisselen. Dankzij het geïntegreerde 
reduceerventiel en de snelkoppeling boekt u productiviteitswinst. 

De hogere vuldruk van 300 bar (met uitzondering van zuurstof en 
acetyleen) reduceert het aantal cilinderwisselingen sterk. 

Absolute precisie, 
geen verontreiniging
De NEMO PLUS is uitgerust met een 
traploos instelbaar, geïntegreerd 
reduceerventiel. De gasstroom is 
daardoor precies en constant, en 
volledig naar eigen wens instelbaar. 
Bovendien zorgt de duidelijke,  
goed afleesbare meter ervoor dat  
de gasstroom nauwkeurig kan 
worden bewaakt. 

Het restdrukventiel zorgt ervoor  
dat er wat restdruk in de fles blijft.  
Zo kan er geen vervuiling van 
buitenaf ontstaan. 

Flexibiliteit, de sleutel tot succes 
U hoeft niet meer zelf voor een 
reduceerventiel te zorgen of dat te 
onderhouden. Het is zelfs niet meer 
nodig een reduceerventiel op of  
van de fles te draaien.
Alle accessoires (kleppen, mano-
meters, enz.) zijn volledig in de kop 
geïntegreerd. Dit zorgt voor extra 
stevigheid van de uitrusting, die bij 
elke keer vullen door Linde wordt 
getest. Dankzij het ergonomische 
design van de kap is de gasfles 
gemakkelijk te verplaatsen op de 
werkplek of in een voertuig, wat tijd 
en inspanning bespaart. Ook het 
veranderen van cilinder of gassoort 
gaat makkelijker dan ooit tevoren.

Als het gaat om veiligheid, is er geen ruimte voor compromis
NEMO PLUS voldoet aan alle relevante ISO-normen op het gebied van 
veiligheid en hanteerbaarheid. De fles is voorzien van een beschermkap 
met geïntegreerd reduceerventiel. Deze stevige kap zorgt voor een goede 
bescherming tegen vallende objecten, of als de fles onverhoopt omvalt. 
Door het ergonomische ontwerp is de fles gemakkelijk te vervoeren en 
kunt u snel van locatie wisselen. 

Bij de uitlaat van de fles 
heeft u meteen de 
gebruiksdruk die u nodig 
heeft. U wordt dus niet 
meer blootgesteld aan 
hoge druk.  

Het reduceerventiel is 
volledig drukloos als de 
fles is afgesloten. Er is dus 
geen druk als de fles niet 
wordt gebruikt.

Snelkoppelingen

10090_500306_Linde_folder_NEMO_NL_V04.indd   2 07-09-16   13:31



NEMO PLUS  
Klaar voor gebruik!

NEMO PLUS is een gasfles die klaar is voor gebruik. Met zijn 
geïntegreerde reduceerventiel combineert hij veiligheid, prestatie,  
precisie en gebruiksgemak. Een groot deel van het assortiment is 
verkrijgbaar met een vuldruk van 300 bar in plaats van de standaard 
200 bar. Dit betekent meer inhoud, en dus minder cilinder- 
wisselingen nodig.

Prestatie Precisie

Gebruiksgemak

Veiligheid 

Tijd is geld! Elke seconde die u wint is er één.
Vergeet de kosten van investeren in reduceerventielen en het 
onderhoud daarvan. Het plug-en-playgemak van de NEMO PLUS 
betekent minder tijdverlies en een hogere productiviteit. 

Met de standaard snelkoppeling kunt u in alle veiligheid snel  
en gemakkelijk van fles wisselen. Dankzij het geïntegreerde 
reduceerventiel en de snelkoppeling boekt u productiviteitswinst. 

De hogere vuldruk van 300 bar (met uitzondering van zuurstof en 
acetyleen) reduceert het aantal cilinderwisselingen sterk. 

Absolute precisie, 
geen verontreiniging
De NEMO PLUS is uitgerust met een 
traploos instelbaar, geïntegreerd 
reduceerventiel. De gasstroom is 
daardoor precies en constant, en 
volledig naar eigen wens instelbaar. 
Bovendien zorgt de duidelijke,  
goed afleesbare meter ervoor dat  
de gasstroom nauwkeurig kan 
worden bewaakt. 

Het restdrukventiel zorgt ervoor  
dat er wat restdruk in de fles blijft.  
Zo kan er geen vervuiling van 
buitenaf ontstaan. 

Flexibiliteit, de sleutel tot succes 
U hoeft niet meer zelf voor een 
reduceerventiel te zorgen of dat te 
onderhouden. Het is zelfs niet meer 
nodig een reduceerventiel op of  
van de fles te draaien.
Alle accessoires (kleppen, mano-
meters, enz.) zijn volledig in de kop 
geïntegreerd. Dit zorgt voor extra 
stevigheid van de uitrusting, die bij 
elke keer vullen door Linde wordt 
getest. Dankzij het ergonomische 
design van de kap is de gasfles 
gemakkelijk te verplaatsen op de 
werkplek of in een voertuig, wat tijd 
en inspanning bespaart. Ook het 
veranderen van cilinder of gassoort 
gaat makkelijker dan ooit tevoren.

Als het gaat om veiligheid, is er geen ruimte voor compromis
NEMO PLUS voldoet aan alle relevante ISO-normen op het gebied van 
veiligheid en hanteerbaarheid. De fles is voorzien van een beschermkap 
met geïntegreerd reduceerventiel. Deze stevige kap zorgt voor een goede 
bescherming tegen vallende objecten, of als de fles onverhoopt omvalt. 
Door het ergonomische ontwerp is de fles gemakkelijk te vervoeren en 
kunt u snel van locatie wisselen. 

Bij de uitlaat van de fles 
heeft u meteen de 
gebruiksdruk die u nodig 
heeft. U wordt dus niet 
meer blootgesteld aan 
hoge druk.  

Het reduceerventiel is 
volledig drukloos als de 
fles is afgesloten. Er is dus 
geen druk als de fles niet 
wordt gebruikt.

Snelkoppelingen

10090_500306_Linde_folder_NEMO_NL_V04.indd   2 07-09-16   13:31



NEMO®PLUS
Dé betrouwbare uitkomst 
voor afsluiters

→  NEMO®PLUS 

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
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. 02.890.95.10, fax 02.890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-gas.be

1    Met zijn ergonomische handgreep ligt de fles goed in de hand, 
waardoor deze nog veiliger te hanteren is.

2    De kap: perfecte bescherming, zowel tijdens het gebruik als  
tijdens transport.

3    De flowmeter geeft aan hoe de flow is ingesteld.
4    De manometer geeft een indicatie hoeveel gas er nog over is, waar-

door je gemakkelijk kunt zien of de fles vervangen moet worden.
5    De goed bereikbare snelkoppeling zorgt ervoor dat de gasfles 

snel en zonder gereedschap aangesloten en losgekoppeld kan 
worden. Een aantal kleine openingen beschermt de snelkoppeling 
tegen insecten.

6    De aanduidingen ‘OPEN’ en 
‘CLOSED’ op de afstelknop 
geeft onmiddellijk aan of de 
kraan open of dicht staat. 

7    De afstelknop van de 
gebruiksdruk werkt op de 
tweede ontspanner en zorgt 
ervoor dat de druk  
en flow heel nauwkeurig 
afgesteld kunnen worden.

65
10

.0
63

 (0
91

6/
15

00
) -

 W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

Bespaar met de NEMO PLUS

De investering in NEMO PLUS cilinders verdient zich snel en eenvoudig terug.
Door het inzetten van deze gasflessen bespaart u zich de aanschafkosten 
van reduceerventielen. Geen afschrijving, geen onderhoudskosten,  
geen keuringskosten, geen opslag en geen verlies aan arbeidstijd.
Deze gebruiksklare cilinders vormen een veilige, handige, nauwkeurige  
en hoogwaardige oplossing die u geld bespaart.

Informatie en ondersteuning 
Meer informatie over de NEMO PLUS kunt u vinden op onze website.  
U kunt ook ons Customer Service Center bellen 088 262 62 62,  
of een e-mail sturen naar info.lg.nl@linde.com

10090_500306_Linde_folder_NEMO_NL_V04.indd   1 07-09-16   13:31



NEMO®PLUS
Dé betrouwbare uitkomst 
voor afsluiters

→  NEMO®PLUS 

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
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. 02.890.95.10, fax 02.890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-gas.be

1    Met zijn ergonomische handgreep ligt de fles goed in de hand, 
waardoor deze nog veiliger te hanteren is.

2    De kap: perfecte bescherming, zowel tijdens het gebruik als  
tijdens transport.

3    De flowmeter geeft aan hoe de flow is ingesteld.
4    De manometer geeft een indicatie hoeveel gas er nog over is, waar-

door je gemakkelijk kunt zien of de fles vervangen moet worden.
5    De goed bereikbare snelkoppeling zorgt ervoor dat de gasfles 

snel en zonder gereedschap aangesloten en losgekoppeld kan 
worden. Een aantal kleine openingen beschermt de snelkoppeling 
tegen insecten.

6    De aanduidingen ‘OPEN’ en 
‘CLOSED’ op de afstelknop 
geeft onmiddellijk aan of de 
kraan open of dicht staat. 

7    De afstelknop van de 
gebruiksdruk werkt op de 
tweede ontspanner en zorgt 
ervoor dat de druk  
en flow heel nauwkeurig 
afgesteld kunnen worden.

65
10

.0
63

 (0
91

6/
15

00
) -

 W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

Bespaar met de NEMO PLUS

De investering in NEMO PLUS cilinders verdient zich snel en eenvoudig terug.
Door het inzetten van deze gasflessen bespaart u zich de aanschafkosten 
van reduceerventielen. Geen afschrijving, geen onderhoudskosten,  
geen keuringskosten, geen opslag en geen verlies aan arbeidstijd.
Deze gebruiksklare cilinders vormen een veilige, handige, nauwkeurige  
en hoogwaardige oplossing die u geld bespaart.

Informatie en ondersteuning 
Meer informatie over de NEMO PLUS kunt u vinden op onze website.  
U kunt ook ons Customer Service Center bellen 088 262 62 62,  
of een e-mail sturen naar info.lg.nl@linde.com

10090_500306_Linde_folder_NEMO_NL_V04.indd   1 07-09-16   13:31


