
 

     Svářečské kukly 3M ™  
Optimální řešení pro Vaše zdraví i pen ěženku – 
kukla 3M TM 10V 

Svářečská kukla 3M™ 10V

 

 Svářečská kukla 3MTM 10V jako 

novinka v sortimentu 3MTM Vám nabízí 

spolehlivou ochranu Vašeho zraku.                                    

Robustní industriální vzhled této 

varianty kukly působí dojmem 

nezničitelnosti, přitom kukla je velmi 

lehká  –  Vaši krční páteř zatěžuje 

pouhými 390 gramy, což je velmi 

důležitý aspekt pro Vaši každodenní 

činnost. Samozatmívací kazeta       o 

velikosti průzoru 93x44mm Vám zajistí 

pohodlný výhled a kuklu lze použít 

zároveň s bezpečnostními brýlemi 

nebo respirátorem. 

 
 

 
 

                                                                                                         



   

     Svářečské kukly 3M ™ 
 

Co Vám náš nový produkt  svářečská kukla 3MTM 10V může nabídnout? 
 
� Nastavitelná senzitivita 3 stupně zatemnění DIN 10-12           

    
� nízká hmotnost kukly – pouhých 390 gramů, kukla tak nezatěžuje 

Vaši krční páteř 
� kuklu lze použít zároveň s bezpečnostními brýlemi nebo 

respirátorem     
�  perforovaný náhlavní kříž  

                       

 
← zvyšuje komfort uživatele kukly.

 
� je určena pro většinu svařovacích procesů MMA a MIG/MAG  
 

 

                      



 

     Svářečské kukly 3M ™ 
Náhradní díly a příslušenství ke svářečské kukle 3MTM 10V 

 
� 00942186 samozatmívací kazeta ke svářečské kukle 3MTM 10V     

          
� 00941018 vnější ochranné sklíčko 3MTM 10V  
� 00942111 folie vnitřní 100/SL/10V  

    
� 00942185 perforovaný náhlavní kříž 

          
� 16 60 00 upínací šrouby náhlavního kříže   
� 16 74 10 potní páska  
� 16 40 05 ochrana krku a uší, kožená – 3 díly 

      

 

                     



  

         Svářečské kukly 3M ™ 
 
               TECHNICKÁ DATA     SVÁŘEČSKÁ KUKLA 10V       
Schválení 
Ochrana zraku / ochrana obličeje /  

Odpovídá normám: 
EN 379 / EN 175 / EN 166 

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

 
40–250 ms 

Zorné pole 44 x 93 mm 
Světlý stav Zatemnění  3 
Tmavý stav Zatemnění 10-12  
Životnost baterie 1 500 hodin 
Typ baterie Lithium 3 V 
Hmotnost 390 g 
 
 

 

 

 

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

 

           

Migatronic CZ a.s. 
Tolstého 451, 415 03  Teplice 

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

 
                     


