
 

     Svářečské kukly Speedglas™  
Prvot řídní pohodlí a nejvyšší ochranu nabízí 
Speedglas TM 9100 

Svářečská kukla Speedglas™ 9100     

  

 

 

Svářečská kukla SpeedglasTM  9100   

je navržena pro tu nejvyšší ochranu 

vašeho zraku a obličeje. Eliminovali 

jsme tlakové body, optimalizovali 

těžiště a přidali několik volitelných 

doplňků. S třemi variantami kazet -

9100V,9100X a 9100XX vám 

výrobce nabízí maximální rozhled, 

všechny kukly 9100 jsou vybaveny 

bočními průzory a dýchacími ventily, 

model 9100V a 9100X disponuje 

solárním panelem, což jistě ocení 

pracovníci na montážích.

 
 
 

                                                                         



   

     Svářečské kukly Speedglas™  
 

Všech výhod svářečské kukly SpeedglasTM 9100 můžete nyní využít                 
i v kombinaci s prostředky ochrany dýchacích orgánů. 
 
 

                   
� minimum tlakových bodů, optimalizované těžiště 
� lepší zakrytí bočních partií hlavy a krku 
� výdechové ventily odvádějí vámi vydechovaný vzduch a snižují 

pravděpodobnost zamlžení svářečské kazety 
� s bočními průzory SideWindows se zatemněním č.5 máte rozšířené 

zorné pole o periferní vidění   
� o 30% větší svářečská kazeta SpeedglasTM 9100XX než kterékoliv 

jiné kazety  
� sedm nastavitelných stupňů zatemnění č.5,8,9 až 13 včetně 

zatemnění pro svařování plamenem, mikroplazmové svařování a 
TIG o nízkém proudu  

� solární panel – výhoda pro pracovníky na montážích 
� Speedglas 9100TM  je přímo určená pro bodování a broušení 
� splňuje požadavky na mechanickou odolnost proti částicím 

s vysokou rychlostí ve třídě B dle EN 175 

   



 
 
TECHNICKÁ  DATA 

SVÁŘEČSKÁ KAZETA      
SPEEDGLAS 9100V 

SVÁŘEČSKÁ KAZETA      
SPEEDGLAS 9100X 

SVÁŘEČSKÁ KAZETA      
SPEEDGLAS 9100XX 

Schválení 
Ochrana zraku / ochrana 
obličeje 

Odpovídá normám: 
EN 379 / EN 175  

Odpovídá normám: 
EN 379 / EN 175  

Odpovídá normám: 
EN 379 / EN 175  

Klasifikace 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 
Doba přepnutí, světlý stav 0,1 ms (+23°) 0,1 ms (+23°) 0,1 ms (+23°) 
Zpoždění  
(doba přepnutí tma-světlo) 

Nastavitelná  uživatelem  
40–1300 ms 

Nastavitelná  uživatelem  
40–1300 ms 

Nastavitelná  uživatelem  
40–1300 ms 

UV/IR ochrana Zatemnění 13 
(permanentní) 

Zatemnění 13 
(permanentní) 

Zatemnění 13 
(permanentní) 

Zorné pole 45 x 93 mm 54 x 107 mm 73 x 107 mm 
Světlý stav Zatemnění  3 Zatemnění  3 Zatemnění  3 

Tmavý stav Zatemnění 5,8,9-13 
(variabilní) 

Zatemnění 5,8,9-13 
(variabilní) 

Zatemnění 5,8,9-13 
(variabilní) 

Životnost baterie 2 800 hodin 2 500 hodin 2 000 hodin 
Typ baterie Lithium 3 V Lithium 3 V Lithium 3 V 
Množství senzorů 
(detekce oblouku) 3 3 3 

Hmotnost 510 g 520 g 545 g 
Solární panel Ano Ano Ne 

 

Právo změny vyhrazeno. 

  



 

     Svářečské kukly Speedglas™  
 Adaptabilní systém šet řící peníze i zdraví   - filtroventilační jednotka Adflo je 
navržena pro svářeče, kteří používají kuklu SpeedglasTM 9000 a 9100. 
Nepřetržitým přefiltrovaným proudem vzduchu vám zpříjemní vaši náročnou 
práci, zvýší stupeň ochrany i pohodlí po celý den. 

                               

 

 

Navštivte naši 
internetovou prodejnu: 
http://shop.migatronic.cz/  
nebo 
internetový magazín Automig 
www.automig.cz  
                                                                                                         

 
 

            

Migatronic CZ a.s. 
Tolstého 474/2, 415 03  Teplice 

Tel. +420 411 135 600 
Fax. +420 417 533 072 
migatronic@migatronic.cz 
www.migatronic.cz 
 
 
 
 

                     


