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JSP RVS gasflessen zijn 50% lichter dan conventionele stalen gasflessen. Dit komt het
laadvermogen van uw caravan direct ten goede. De maatvoering van de 2,5 kg, 5 kg en
11 kg fles zijn perfect afgestemd op uw disselbak of gasbun.

Veiligheid
• goedgekeurd conform TPED 1999/36 (pi keur / 10 jaar)
• goedgekeurd conform ADR/RID/IMDG/RRP/RAP
• voorzien van DIN kraan met veiligheidsventiel
• grote voetring ter bescherming van de rondlas
• groot beschermend handvat met goede bereikbaarheid voor de drukregelaar

Gebruiksvoordelen conform Uw wensen
• perfecte maatvoering
• ultra licht in gewicht 
• gemakkelijk hanteerbaar 
• volledig recyclebaar en niet milieubelastend
• stapelbaar voor efficiënte opslag

Vrijheid - Blijheid
De lichtgewicht RVS gasflessen van JSP zijn voor diverse doelgroepen inzetbaar. Van speci-
fiek recreatiegebruik in caravans, motorhomes, boten en jachten tot industriegebruik.

Naast koop of huur kunt u ook van onze speciale Koop/ruil formule gebruik maken. U
heeft dus alle mogelijkheden. 

JSP gasflessen van dealers variëren van maatschappij- tot eigendomsflessen. Koopflessen
van particulieren kunnen derhalve overal vrij worden nagevuld. Vrijheid, blijheid voor
iedereen.

JSP RVS gasflessen zijn multi-functioneel inzetbaar.
De lichtgewicht RVS gasflessen passen ook perfect bij uw barbecue of terrasheater en
vormen een optimaal koppel. Een onderhoudsvrije en duurzame investering voor vele jaren.

Specificaties RVS gasflessen: 2,5 kg 5 kg 11 kg 11 kg
Artikelnummer JSP2003 JSP2005 JSP2011 JSP2011.1
Materiaal AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304
Volume in liters 6.0 liter 12.3 liter 26.5 liter 26.5 liter
Hoogte in mm. 320 mm 475 mm 525 mm 555 mm
Diameter in mm. 230 mm 230 mm 300 mm 300 mm
Leeggewicht incl. kraan 3.3 kg 4.1 kg 7.8 kg 8.0 kg
Vulgewicht in propaan 2.5 kg 5.4 kg 11.4 kg 11.4 kg
Testdruk 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar
Barstdruk > 120 bar > 120 bar > 120 bar > 120 bar
Veiligheidskraan • • • •
(DIN) buitendraad W21.8 x 1/4” Linksdraaiend conform 447 nr.2

Verkrijgbaarheid
JSP RVS gasflessen zijn bij geselecteerde dealers verkrijgbaar. Voor een verkooppunt bij u
in de buurt verwijzen wij u naar onze website: www.rvsgasfles.nl of belt u met JSP in
Nuenen, telefoonnummer 040 - 295 14 27
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