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Ochranné pomůcky pro Svařování

Weld-MaskTM

Samostmívací svařečské brýle
Provozní režimy - Svařování a řezání

Přepínací doba 1/15,000 s

Stupně zatemnění #5, #7, #9, #11 a #13

Hmotnost 345,4 g

Životnost baterie 1000 hod.
Senzory 2

Produkt společnosti Miller Electric Mfg. Co., USA

Provedení masky s extrémně nízkým profilem
umožňuje uživateli pracovat
v prostorách kde je omezený
přístup s tradiční svářečskou
helmou.
Exkluzivní design poskytuje alternativní ochrana pro
specializované aplikace
svařování.

Odstín #3 v pasivním režimu
poskytuje dostatečný výhled
pro práce mezi svařováním.
Pokrývka hlavy ze
samozhášivé tkaniny
poskytuje ochranu proti
světelnému záření a mírnému
rozstřiku.

Kompaktní konfigurace je
ideální pro potřeby údržby,
oprav a instalací.
Lehká konstrukce výrazně
snižuje zatížení krku svářeče.
Těsně přiléhající kryt pohodlně sedí na obličeji a chránící
před okolním zářením
Úzký obličejový štít se
snadno vejde pod ochrannou
helmu a nevyžaduje adaptér
pro uchycení.
Režimem ztmavnutí #5 a #7
poskytuje ochranu při plazmovém řezání.

WIRPO s.r.o.
CTBox B8,
Škrobárenská 518/16
617 00 Brno

tel.: +420 543 250 727
wirpo@wirpo.cz
https://eshop.wirpo.cz
www.wirpo.cz

IČ: 253 10 054
DIČ: CZ25310054

Technická
specifikace

www.wirpo.cz

Ochranné pomůcky pro Svařování

Související artikly

Digital EliteTM Samostmívací svařovací kukla MI257213
Stupně zatemnění #5, #7, #9, #11 a #13
Přepínací doba 1/20,000 s
Čtyři optické senzory,
Čtyři provozní režimy
X-Mód

PAPR Samostatná filtrační a ventilační jednotka
MI247533
Zachytí 99,97% zplodin při svařování a částice do velikosti
0,3 μm.
Duální nastavení rychlosti vzduchu umožňuje nastavit objem
průtok vzduchu v různých pracovních podmínkách.
Nízký profil filtrační jednotky umožňuje neomezený pohyb a
nebrání v uživatelském pohodlí.
Helmy Titanium Series™ nabízí digitální kontrolu s funkcí Infotrack™ pro sledování a zobrazení času hoření oblouku, jedinečný
hlavový kříž pro maximální pohodlí.

Objednací čísla
Samostmívací svařečské brýle

Katalog. číslo

Popis

WELD-MASK

MI267370

Svařovací maska WELD-MASK

TM

Spotřební materiál/Příslušenství

Katalog. číslo

Baterie, CR2032

MI270055

Krycí sklo

MI267420

Pokrývka hlavy (ochranná kapuce )

MI267421

Obličejový ochranný štít

MI267422

Hlavový pás

MI270053

Kryt baterie

MI272117

Obroučky pro dioptrická skla

MI272124

Dioptrická skla

Množství
TM

s příslušenstvím

Popis

Množství

Dioptrie 0,75 - 2,50

Ostatní díly na dotaz
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