
 

 

 

     Svářečské kukly Speedglas™  
Nejleh čí a nejužší – to je Speedglas TM SL 

Svářečská kukla Speedglas™ SL     

 

 

Svářečská kukla SpeedglasTM  SL   

je se svou hmotností pouhých 360g 

nejlehčí kuklou od tohoto výrobce. 

Tato kukla je primárně určena pro 

rychlé svářečské práce. Čidlo 

pohybu automaticky aktivuje 

svářečskou kazetu, kdykoliv kuklu 

zvednete. Na rozdíl od jiných 

lehkých kukel, které mohou 

pohlcováním vlhkosti těžknout,       

je typ SL vyroben z výrazně 

nenasákavého materiálu.

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™  
 

Svářečskou kuklu SpeedglasTM SL uvítají všichni, kteří pracují ve stísněném 
prostoru – je to naše nejužší kukla. 
              

                      
� primárně určena pro rychlé svářečské práce 
� čidlo pohybu samočinně aktivuje svářečskou kazetu,                    

kdykoliv si kuklu nasadíte 
� lepší vyváženost a zvýšená stabilita 
� perforovaný náhlavní kříž – prodyšný a lehčí  

       oproti plným náhlavním křížům 
� naše nejužší a nejlehčí kukla, je ideální do malých prostor 
� čtyři 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, TIG a plazmové svařování 
� stupeň zatemnění lze zvýšit na č.13 či 14 s využitím přídavných 

sklíček 

 
 



 

 

 

     Svářečské kukly Speedglas™  
Svářečská kukla Speedglas TM  SL 
je kuklou prvotřídní kvality              
za dostupnou cenu. Je vyrobena       
z lehkého, avšak velmi odolného 
materiálu, který disponuje 
prvotřídními ochrannými vlastnostmi.  

Výrobce pamatoval i pracovníky používající svářečský štít ve velmi vlhkém 
prostředí – tato kukla nesaje vlhkost  ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu v 
okolí.

                       

 
← Náhlavní kříž je perforovaný, což 

zvyšuje komfort uživatele kukly.

S použitím tekutých krystalů a řady nových výrobních technologií jsme vytvořili 
pro Speedglas TM  SL lehčí samozatmívací kazetu při zachování stejné optické 
kvality ostatních dostupných modelů. 

                                 
 



 

 

 

     Svářečské kukly Speedglas™  
  TECHNICKÁ  DATA SVÁŘEČSKÁ KAZETA      

SPEEDGLAS SL 
Schválení 
Ochrana zraku / ochrana obličeje 

Odpovídá normám: 
EN 379 / EN 175 

Klasifikace 1 / 1 / 1 / 2 
Doba přepnutí, světlý stav 0,1 ms (+23°C) 
Zpoždění ( doba přepnutí tma-světlo) Nastavitelná  uživatelem 60–250 ms 
UV/IR ochrana Zatemnění 12 (permanentní) 
Zorné pole 42 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 360 g 

         Právo změny vyhrazeno. 

 

 

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 
 
 
 
 

                     


