LEPSZE OBLICZE TWOJEGO BIZNESU

ZWIĘKSZ SWÓJ UDZIAŁ W RYNKU I ZBUDUJ LOJALNOŚĆ
KLIENTÓW JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄC SWOJE
KOSZTY OPERACYJNE

Hexagon Ragasco jest wiodącym na świecie producentem butli kompozytowych ze skroplonym gazem (LPG) do
wielu zastosowań. Waga, jaką przykładamy do bezpieczeństwa, prostota użycia, wysoka odporność na korozję
oraz design przynosi korzyści zarówno sprzedawcom LPG, jak i ich klientom na całym świecie.

KORZYŚCI DLA
TWOJEJ FIRMY
Dobrze prowadzony biznes powinien z jednej strony
odpowiadać na oczekiwania klientów, a z drugiej być
opłacalny i bezpieczny.
Naszą misją jest, by korzystanie z LPG stało się
łatwiejsze i bezpieczniejsze dla wszystkich. Już od
1996 roku produkujemy butle o wyjątkowych cechach
ułatwiających użytkownikom eksploatację przy zachowaniu
niedoścignionych wyników w zakresie bezpieczeństwa.
Dystrybucja LPG z użyciem butli Hexagon Ragasco pozwala:

ZWIĘKSZYĆ I UTRZYMAĆ UDZIAŁ W RYNKU
Dzięki ofercie butli przyjaznych dla użytkownika
łatwiej zyskać lojalność klientów i zwiększyć
możliwości przyciągnięcia do firmy nowych
użytkowników LPG.

ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA CEN
Dzięki stosowaniu naszych butli kompozytowych
LPG możesz dodać do swojej oferty produkt
klasy premium i zyskać premię za napełnienie.

OGRANICZ KOSZTY KONSERWACJI I LOGISTYKI
Butle kompozytowe LPG nie zużywają się tak,

• Ograniczenie kosztów związanych

jak butle stalowe i wymagają mniej konserwacji

z konserwacją linii do napełniania butli dzięki

dzięki swojej odporności na rdzewienie. Twoja

redukcji poziomu zużycia systemu napełniania

firma nie będzie musiała przeznaczać środków na

typu karuzela lub systemu taśmowego.

renowację, ponieważ butle można w łatwy sposób
wyczyścić. Zaprojektowane są w taki sposób,
by możliwa była łatwa wymiana osłony zewnętrznej.
• Mniejsza masa i możliwość układania butli
warstwami umożliwiają lepsze wykorzystanie
przestrzeni ładunkowej ciężarówki
i zmniejszenie kosztów logistycznych. Przyjazna
dla środowiska i zdrowia technologia ogranicza
konieczność ręcznej obsługi.

WZMOCNIJ SWOJĄ MARKĘ
Nasze inteligentnie zaprojektowane
i bezpieczniejsze produkty o atrakcyjnym
wyglądzie pozwolą wyróżnić się twojej firmie
na rynku.
Butle mogą zostać dopasowane do twojej firmy
przez zastosowanie odpowiedniego koloru i logo,
by zapewnić szybką wizualną identyfikację
z twoją marką.

• Ograniczenie emisji CO2 i hałasu.

ZWIĘKSZ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Nasze bezkonkurencyjne wyniki związane

Nie rdzewiejące materiały oznaczają szybszą

z bezpieczeństwem znajdują potwierdzenie w 15

i łatwiejszą kontrolę jakości oraz łatwą wzrokową

latach doświadczenia i ponad 15 milionach butli

identyfikację uszkodzeń. Wymagane oznaczenia

sprzedanych w ponad 70 krajach świata.

są trwale wygrawerowane na kołnierzu butli

Nasze butle są odporne na wybuchy typu

Mniejsza masa butli mieści się w granicach

BLEVE (mniejsze ryzyko rozerwania i wybuchu

maksymalnej dopuszczalnej masy i w efekcie

w przypadku pożaru) i zapewniają większe

zapewnia niższy poziom ryzyka obrażeń dla

poczucie bezpieczeństwa dla firm.

pracowników.

Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna zapewnia
o 50% wyższy poziom ciśnienia rozrywającego
niż stalowe odpowiedniki, co zapewnia im dużą
trwałość nawet po wielu latach użytkowania.

KORZYŚCI DLA
KLIENTÓW
Nasze butle udowodniły, że spełniają oczekiwania
klientów dzięki swoim wyjątkowym cechom i stały się
wyznacznikiem standardów w obrębie rozwiązań LPG
przyjaznych dla użytkowników.

LŻEJSZE
Jedną z największych zalet butli Hexagon Ragasco jest ich niewielka masa,
która umożliwia użytkownikom łatwe i ergonomiczne operowanie nimi. Nasze
butle mają zwykle o połowę mniejszą masę w porównaniu do ich stalowych
odpowiedników, praktycznie każdy może je łatwiej podnosić i operować nimi.

PÓŁPRZEZROCZYSTE
Użytkownicy łatwo mogą sprawdzić poziom gazu w butli, dzięki czemu będą
dokładnie wiedzieć kiedy należy ją ponownie napełnić i nigdy nie zabraknie
im paliwa podczas użytkowania. Półprzezroczysta budowa butli eliminuje
konieczność używania niedokładnych urządzeń pomiarowych. Wystarczy krótka,
wzrokowa kontrola, by upewnić się, jak dużo LPG pozostało jeszcze w butli.

NIE RDZEWIEJĄCE
Butle Hexagon Ragasco nie rdzewieją ani nie niszczą się, co doceniają
użytkownicy na całym świecie, bo oznacza to brak zanieczyszczeń
pozostawianych przez rdzewiejące lub niszczejące butle we wszystkich
miejscach, w których ustawiają je użytkownicy – na szafce kuchennej,
podłodze, w samochodzie, czy na łodzi. Nasze butle są atrakcyjne dla klientów
wrażliwych na potrzeby środowiska, ponieważ pomagają chronić środowisko
poprzez eliminację toksycznych odpadów powstających w procesie regeneracji
i mniejsze zużycie energii.

BEZPIECZNIEJSZE
Butle Hexagon Ragasco wyróżniają się bezkonkurencyjnym poziomem
bezpieczeństwa potwierdzonym przez 15 lat użytkowania milionów butli przez
rodziny na całym świecie – nasze butle wykorzystywane są w zróżnicowanych
warunkach atmosferycznych, w temperaturach wahających się od -40 stopni
Celsjusza w rejonach arktycznych,do +65 stopni w rejonach tropikalnych,
nadmorskich i pustynnych.

HEXAGON RAGASCO — CIESZĄCE SIĘ ZAUFANIEM
KLIENTÓW I FIRM NA CAŁYM ŚWIECIE
BUTLE KOMPOZYTOWE FIRMY HEXAGON RAGASCO TO NOWY STANDARD W PRZYJAZNYM
UŻYTKOWNIKOWI WYKORZYSTANIU GAZU LPG. W PONAD 70 KRAJACH UŻYWANYCH JEST JUŻ PONAD
15 MILIONÓW NASZYCH BUTLI O NAJWYŻSZYM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA W BRANŻY.

Naszą misją jest, by korzystanie z LPG stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze dla wszystkich. Dzięki temu,
że nasze butle się lekkie i trwałe, klienci nie muszą przejmować się ich obsługą i mogą skupić się na tym,
co dla nich najważniejsze w codziennym życiu.
Nasze butle wykorzystywane są na całym świecie do zastosowań domowych i związanych z hobby,
takich jak:
• gotowanie,
• grillowanie,
• ogrzewanie,
• żeglarstwo,
• kampery i przyczepy;
Jak również w przemyśle:
• wózki widłowe,
• kosiarki,
• maszyny budowlane.
PRODUKCJA ZAPEWNIAJĄCA JAKOŚĆ
Butle Hexagon Ragasco produkowane są w naszej nowoczesnej fabryce w Norwegii Posiadamy jedyną
na świecie w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną, która jest w stanie wyprodukować do 2 mln butli
rocznie. O zapewnienie jakości dbamy od początku do końca, a wszystkie etapy łańcucha wartości oraz
procesy są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001. Dane dotyczące każdej butli zbierane są podczas
całego procesu produkcji w ponad 35 punktach. Są one następnie przechowywane w celu zapewnienia
możliwości śledzenia i identyfikacji.

GOTOWANIE

GRILLOWANIE

WÓZKI WIDŁOWE

OGRZEWANIE

KOSIARKI

ŻEGLARSTWO

MASZYNY BUDOWLANE

KAMPERY I PRZYCZEPY

GENERATORY

INNOWACJA W KAŻDEJ BUTLI
Hexagon Ragasco to lider rynku produkcji butli kompozytowych bezszwowych. Proces produkcji
przebiega w następujący sposób:
• Najpierw jest formowana rozdmuchowo wewnętrzna warstwa polietylenu (HDPE).
•	Później wokół tej warstwy nawijane jest włókno szklane i żywica — w ten sposób powstaje zbiornik
ciśnieniowy.
• Aby jeszcze bardziej wzmocnić butlę oraz nadać jej ciekawy wygląd, dodajemy zewnętrzną
	obudowę z polietylenu (HDPE). Wyróżniająca się zewnętrzna obudowa, opatentowana przez firmę
Hexagon Ragasco, nie tylko chroni butlę i umożliwia ergonomiczny uchwyt, ale pozwala także klientom
na personalizację produktu.
Cały proces produkcji przebiega w naszej fabryce i jest w pełni zautomatyzowany — począwszy od
surowców po ustawianie gotowych do transportu butli na paletach. To sprawia, że butle Hexagon
Ragasco są najbardziej efektywnie produkowanymi butlami kompozytowymi na świecie.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Butle Hexagon Ragasco są zgodne z wieloma międzynarodowymi normami i uzyskały odpowiednie atesty.
Najważniejsze z nich to m.in.:
• ISO 9001
• ISO 11119-3
• PN-EN 12245
• EN 14427
• DOT- SP 12706
• TC-SU-5931

NASI KLIENCI O NAS
„Butle Kosangas Light (kompozytowe butle firmy
Hexagon Ragasco) wprowadziliśmy na rynek duński
w roku 2001.
Od tego czasu ponad milion klientów miało okazję
przekonać się o korzyściach płynących ze stosowania
butli kompozytowych LPG. Produkt Kosangas Light
ułatwił życie naszym dystrybutorom oraz klientom
biznesowym i indywidualnym, którzy korzystają z niego
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Te lekkie
butle w znaczącym stopniu przyczyniły się do wzrostu
popularności gazu w butlach do użytku domowego.
Dzisiaj jest to najczęściej wybierany tego typu produkt
i symbol naszego sukcesu.”
Sanne Møller Nielsen, kierownik ds. marketingu na kraje
skandynawskie, Kosan Gas a/s, UGI Group.

„Z przyjemnością mogę stwierdzić, że od 2 lat używamy
kompozytowych wkładów z włókna szklanego Viking
(produkowanych przez Hexagon Ragasco) z dużym
sukcesem. Nasi klienci docenili fakt, że w naszej
ofercie pojawił się nowy, ciekawy produkt zarówno
w handlu detalicznym, jak i dla klientów biznesowych.
Ergonomiczny kształt i niewielka masa butli oznacza,
że każdą butlę można obsługiwać bezpieczniej
i łatwiej niż standardowe butle ze stali lub aluminium,
jakie wykorzystywaliśmy w przeszłości. Butle robiły
duże wrażenie, ale to zespół Viking Cylinder (Hexagon
Ragasco) naprawdę sprawił, że całe doświadczenie było
warte zachodu. Są zarówno profesjonalni, jak i pomocni,
gotowi zainwestować czas i zasoby, aby w pełni
wykształcić klienta i przygotować go na sukces. Liczymy
na dalszy rozwój wraz z produktami Viking i postrzegamy
je jako integralny element sukcesu naszej firmy.”
Peter Samuelson, współwłaściciel, Propane Ninja, USA.

„Możemy podzielić się naszymi doświadczeniami
i powiedzieć, że nasz rynek pozytywnie przyjął
pojawienie się butli kompozytowych Hexagon
Ragasco i że korzyści, jakie one przyniosły, są
widoczne zwłaszcza w kontekście naszych warunków
środowiskowych – nie ma problemu z rdzą. Ludzie
zwrócili uwagę na łatwość obsługi, ponieważ butle są
lżejsze, i nikt nie miał żadnych większych obiekcji co do
bezpieczeństwa. Większość z kosztów konserwacji butli
pozostaje po naszej stronie i to zwłaszcza my widzimy
korzyści w bezpośrednich kosztach operacyjnych,
wynikające z wykorzystywania butli kompozytowych
zamiast butli stalowych. W międzyczasie wygląd butli
kompozytowych stał się o wiele bardziej estetyczny niż
butli stalowych. Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni
z produktów Hexagon Ragasco.”
Sarah Romain, dyrektor naczelny ds. handlu,
Seychelles Petroleum.

„Dla firmy Lipigas, będącej liderem w sprzedaży
i dystrybucji gazu w Chile, wprowadzenie butli 'Lipigas
Plus', dostarczanej przez Hexagon Ragasco, oznaczało
ważny kamień milowy, ponieważ była do największa
innowacja na rynku przenośnych butli z płynnym gazem
w całym kraju na przestrzeni ostatnich 40 lat.
Odkąd rozpoczęliśmy sprzedaż w listopadzie 2016
r. nadal jest to jedyna tego rodzaju butla w Chile
i nasi klienci przyjęli ją bardzo pozytywnie dzięki
jej ergonomicznej formie, cechom związanym
z bezpieczeństwem i mniejszej masie w porównaniu
z konwencjonalnymi stalowymi butlami. Do tego
dochodzi możliwość podglądu zawartości, co daje
dodatkową wartość związaną z przejrzystością w relacji
z naszymi klientami, którym oferujemy integralne,
wydajne i innowacyjne rozwiązania energetyczne. Butle
Hexagon Ragasco są wyrazem wartości, jakie kryją się za
tym zobowiązaniem.”
Alberto Orlandi Arrate, dyrektor handlowy, Lipigas Companies

„Marka Antargaz to synonim zaufania i wygody. Butle
Calypso (produkowane przez Hexagon Ragasco) dzięki
wielu korzyściom, jakie przynoszą użytkownikom,
i świetnym wynikom Hexagon Ragasco związanym
z bezpieczeństwem są wyrazem obietnicy, jaką
składamy naszym klientom. Na francuskim rynku
uzyskały status prawdziwej ikony.”
Antoine Willaume, dyrektor ds. marketingu i komunikacji,
Antargaz Finagaz, UGI Group.

„Dzięki swoim cechom odpowiednim do wykorzystania
domowego: większemu bezpieczeństwu, większej
łatwości obsługi oraz lepszej trwałości w porównaniu
z butlami stalowymi, kompozytowe butle LPG firmy
Hexagon Ragasco zmieniają branżę LPG na Filipinach.
Klienci EC Gas są zadowoleni z produktu, a szczególnie
doceniają to, że butle są przezroczyste oraz ich ciekawy
wygląd.”
JC Martínez, kierownik oddziału, Eastern Composite Gas, Filipiny.

„Rynek libański potrzebował bezpieczniejszej butli
po serii wypadków związanych z LPG w naszym kraju.
Wprowadzenie butli Hexagon Ragasco w Libanie z jego
nieskazitelną historią bezpieczeństwa zostało zatem
przyjęte przez ludność z otwartymi ramionami.
Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze, chodzi o nasze
całkowite zaufanie do Hexagon Ragasco w kwestii
bezpieczeństwa naszych rodzin.”
Rock Chlela, dyrektor zarządzający, ROX GAS, Liban.
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OTO HEXAGON RAGASCO
• Światowy lider na rynku produkcji kompozytowych butli LPG.

• Producent zatwierdzony i certyfikowany w ponad 70 krajach.

• Miliony butli wykorzystywanych na całym świecie.

• Najbardziej nowoczesny zakład produkcyjny na świecie.

PARTNER PRZEMYSŁU LPG
Firma Hexagon Ragasco aktywnie działa w najważniejszych światowych organizacjach branżowych.

HEXAGON RAGASCO AS
Hexagon Ragasco to światowy lider na rynku produkcji nowoczesnych kompozytowych butli LPG do
zastosowań hobbistycznych oraz biznesowych. Nasz zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości
Raufoss w Norwegii. Jesteśmy częścią Hexagon Composites ASA, światowego lidera na rynku
producentów lekkich butli kompozytowych do przechowywania i transportu gazu pod ciśnieniem.
Hexagon Composites ASA jest zatrudniającą ponad 500 osób publicznie notowaną spółką z główną
siedzibą w miejscowości Aalesund w Norwegii.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.hexagonragasco.com

