Efficiency + Veiligheid = EuroCarbo MicroBulk

EuroCarbo denkt aan:
* Constante kwaliteit
* Uw portemonnee
* Uw veiligheid
* Ons milieu

EuroCarbo, leading through quality and service, operating more bulk systems than anyone else.

MicroBulk, dé meest kosteneffectieve oplossing voor cilindergassen

Ons MicroBulk Concept
Als een van de eerste Europese gassenleveranciers hebben wij in 1994 de levering van MicroBulkgassen aan bedrijven en organisaties geïntroduceerd. Dit ter vervanging van de huidige traditionele
cilindergassen en -pakketten. Door de overstap te maken naar MicroBulk kunt u een besparing tot
20% realiseren op uw totale gaskosten!
Ons MicroBulk-concept is eenvoudig en heeft als doel om gassen op de meest kosteneffectieve
en veilige manier aan onze klanten te leveren. De beschikbare gassen zijn stikstof, argon,
kooldioxide en alle hieraan gerelateerde gasmengsels en kunnen zowel in industriële kwaliteit als
in voedingsmiddelenkwaliteit worden geleverd.
Gassen die in uw bedrijfstak worden gebruikt, kunnen op verschillende manieren worden geleverd:
in losse 50 liter-gascilinders of cilinderpakketten van 12 of 16 aaneengesloten 50 liter-gascilinders.
Maakt uw bedrijf momenteel gebruik van cilinders of cilinderpakketten, dan is voor u het MicroBulkconcept als oplossing beschikbaar. Uw cilinders en -pakketten vervangen wij voor u door een
vastopgesteld MicroBulk-systeem.
Na installatie van de MicroBulk-tank op uw locatie, wordt de tank periodiek door ons gevuld vanuit
een compacte tankauto. Vanaf dat moment heeft u geen omkijken meer naar uw gasbestellingen,
het beheer van cilinders en -pakketten of de aansluiting hiervan. Uw gasgebruik is daarmee in feite
net zo eenvoudig als het tappen van water uit de kraan.
Door uw persoonlijke behoeften goed in kaart brengen, kunnen wij u een maatoplossing aanbieden.
Met de overstap naar MicroBulk kunt u efficiënter en veiliger produceren en heeft u meer tijd voor
zaken die er toe doen!

Waar wordt MicroBulk toegepast?
MicroBulk-gassen worden toegepast op alle locaties
waar men meer dan zeven cilinders van 50 liter
ongemengd gas gebruikt per maand.
Voor kleurbehoud

Voor elke las een gas

Industrieën en bedrijfstakken waar veel met
MicroBulk wordt gewerkt zijn:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Metaalindustrie
Las- en snij-industrie
Voedingsmiddelenindustrie
Drankenindustrie
Vleesverwerkende industrie
Visverwerkende industrie
Koelindustrie
Glas- en keramische industrie
Textielindustrie
Chemische industrie

Voor de juiste prikkel
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De voordelen van MicroBulk!
Gemak
* Volledig automatisch, continue gastoevoer
* Geen productiestilstand
* Geen bestelling van gascilinders
* Verwisselen gascilinder behoort tot verleden
Besparingen
* Geen verlies van restgassen
* Minder arbeidskosten
* Besparing tot 20% op uw totale gaskosten
Kwaliteit
* Staat garant voor hoge en constante gaskwaliteit
* Geen onderbreking van de levering van gas
Veiligheid
* Geen verplaatsing met gascilinders
* Lagere druk dan gascilinders
* Dubbel uitgevoerd veiligheidssysteem
* CE Markering

Onze rvs MicroBulk-tank

Zekerheid
* Geen zorgen meer over uw gasvoorraad
* Alleen maar tevreden klanten

Hoe leveren wij uw MicroBulk?
Ons gas wordt in vloeibare vorm geleverd. Door de compactere
samenstelling van vloeibaar gas, kunnen wij grotere
hoeveelheden gas transporteren dan met cilinderpakketten.
Voordat de MicroBulk-tank wordt geïnstalleerd, wordt in
samenspraak met u de leverfrequentie vastgesteld. De
leverfrequentie wordt in eerste instantie gebaseerd op een
schatting van uw afname en kan eventueel gaande weg
worden aangepast. Voor onze klanten is de gemiddelde
leverfrequentie 1 keer per 3 weken. Door ons uitgebreide
logistieke netwerk, zijn wij regelmatig bij u in de buurt.
Onze tankwagens zijn dusdanig compact, dat wij
probleemloos op iedere locatie een MicroBulk-tank kunnen
bijvullen. De tankwagen wordt middels de vulslang gekoppeld
aan de vulbox van de opgestelde MicroBulk-tank. Periodiek
controleren onze medewerkers of alles op technisch gebied
in orde is.
De afleverbon wordt direct geprint en vervolgens afgetekend
door een bevoegde van uw organisatie. Zo blijft u altijd op
de hoogte van uw leveringen.

Het vullen van de tank
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Probleemloos overstappen
In de Benelux worden jaarlijks honderden MicroBulk-tanks in gebruik genomen. Sinds de introductie
van het MicroBulk-concept ontvangen wij uitsluitend positieve reacties van onze klanten. Omdat
wij een flexibele, betrouwbare en service gerichte partner zijn, hebben reeds al onze klanten probleemloos en naar volle tevredenheid - de overstap gemaakt van cilinders of cilinderpakketten
naar MicroBulk.
Graag zouden wij ook u willen adviseren. Bel ons voor een afspraak, dan kunnen we de mogelijkheden
en voordelen van MicroBulk voor uw organisatie samen met u bespreken.
EuroCarbo maakt onderdeel uit van de ZNKC Gas Groep, een Europees opererende organisatie met
meer dan 100 jaar ervaring in industriële- en voedingsgassen. Dit alles in lijn met duurzaam en
verantwoord ondernemen.

Microbulk maakt Uw dagelijkse leven op de werkvloer efficiënter en veiliger!

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of onze afdeling verkoop te
bereiken via:
Telefoon Nederland			
Telefoon België			
E-mail 				
Website				

:
:
:
:

+31 (0)46 45 72 777
+32 (0)89 71 10 00
info@lco2.eu
www.eurocarbo.eu

Adresgegevens
EuroCarbo Benelux B.V.
Dr. Philipsstraat 6
NL-6136 XZ Sittard
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