Svářečské kukly Speedglas™
Vysoká kvalita s příjemným designem
Svářečská kukla Speedglas™ 100
Svářečská kukla SpeedglasTM 100
je výrobek vysoké kvality za velmi
přijatelnou cenu. Její kvalitu jistě
ocení především příležitostní
svářeči, pracovníci v údržbě,
ve stavebnictví, zkrátka všude tam,
kde je třeba dobře vidět
na provedený svar a zároveň
nezbytná ochrana vašeho zraku.

Dříve než si vyberete konkrétní typ kukly, zamyslete se…
Jak často budu kuklu používat?
Potřebuji často měnit stupeň zatemnění?
Za jak dlouho se mi vrátí investice do této ochrany?

Svářečské kukly Speedglas™
S naší svářečskou kuklou SpeedglasTM 100 vás čeká pohodlná
a příjemná práce a dokonalý výsledek vašeho svaru.

vynikající optická kvalita
lepší vyváženost a zvýšená stabilita
dokonalejší zakrytí uší a bočních partií krku
spolehlivý přechod ze světlého do tmavého stavu
trvalý ( 10 nebo 11) nebo variabilní stupeň zatemnění (8-12)
tři nastavení citlivosti
pět nastavitelných stupňů zatemnění č.8 až 12 a světlý odstín č.3
vhodná pro většinu svářečských aplikací – jako jsou MMA, MIG/MAG
a mnoho TIG aplikací
vysoká odolnost proti nárazům ve třídě B dle požadavků
evropské normy EN 175
je kompatibilní s většinou bezúdržbových dýchacích masek 3MTM
s částicovými filtry
kuklu vám nabízíme v základním černém/stříbrném provedení
a pro náročné uživatele také v nápadném grafickém designu

Svářečské kukly Speedglas™
Svářečská kukla SpeedglasTM řady 100 vám nabízí dokonalé pohodlí,
vynikající optiku a velké zorné pole. Kromě standardního vzhledu vám
můžeme nabídnout také osm zajímavých grafických designů pro
dynamické muže budoucnosti...

Kolekce pro ženy, ty nepřehlédnete! – jemné provedení napohled křehké,
avšak pozor, je to jen zdání, které klame! Svářečská kukla SpeedglasTM 100
je symbolem houževnatosti a prvotřídní kvality.

Svářečské kukly Speedglas™
TECHNICKÁ DATA

SVÁŘEČSKÁ KAZETA
SPEEDGLAS 100V
Schválení
Odpovídá normám:
Ochrana zraku / ochrana obličeje
EN 379 / EN 175
Klasifikace
1/2/2/2
Doba přepnutí, světlý stav
0,1 ms (+23°)
Zpoždění ( doba přepnutí tma-světlo) 100 – 250 ms
UV/IR ochrana
Zatemnění 12 (permanentní)
Zorné pole
44 x 93 mm
Světlý stav
Zatemnění 3
Tmavý stav
Zatemnění 8-12 (variabilní)
Životnost baterie
1 500 hodin
Typ baterie
Lithium 3 V
Množství senzorů (detekce oblouku) 2
Hmotnost
510 g
Právo změny vyhrazeno.
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