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SENTINEL™ A50

Lata praktyki spawalniczej uczą, co jest naprawdę ważne w
przyłbicy spawalniczej: komfort, duży wizjer i technologia
następnej generacji. Każde specjalne zadanie wymaga
specjalistycznego sprzętu, a jeśli chodzi o przyłbice, oznacza
to model SENTINEL używany przez najlepszych spawaczy.

SAVAGE A40

Przyłbica SAVAGE A40 zawiera lekką skorupę
skutecznie chroniącą głowę przed wysoką
temperaturą, iskrami i rozpryskiem. Zastosowanie
najnowszej technologii w filtrze ADF przekłada się
na znakomitą jakość obrazu wgamie kolorów True
Color. Przyłbica SAVAGE A40 zapewnia idealne
połączenie funkcjonalności, wydajności i komfortu.

G40 i G50

Modele G40 i G50 to przyłbice służące zarówno
do spawania, jak i szlifowania: G40 wyposażono w
pasywny filtr spawalniczy, natomiast G50 posiada
automatyczny filtr samościemniający (ADF) o stopniu
zaciemnienia DIN 9–13 oraz unoszoną osłonę. Szeroka
szybka z tworzywa sztucznego zapewnia spawaczowi
niczym niezakłócone pole widzenia po podniesieniu
osłony. Przyłbice mają odporność na uderzenie klasy B,
co oznacza, że są odpowiednie również do szlifowania.
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G30

Przyłbica G30 to wyjątkowa konstrukcja wśród
przyłbic z podnoszoną osłoną do spawania
i szlifowania. Osłona zapewnia skuteczną
ochronę przed promieniowaniem UV i IR
zarówno, gdy jest w pozycji podniesionej oraz
opuszczonej i dostępna jest z filtrami o różnym
stopniu zaciemnienia. Przyłbica wyposażona
jest w wytrzymałe i wygodne nagłowie.

F20

Przyłbica ESAB F20 wyposażona jest w
podnoszoną osłonę przednią, w której
zamontowany jest filtr spawalniczy. W
przyłbicy znajduje się również szybka
chroniąca twarz, gdy przednia osłona jest
podniesiona. Wszystkie modele wyposażone
są w filtr spawalniczy DIN 10. Zgodne z CE
według EN 175.

OKULARY OCHRONNE

Tego typu okulary są używane w
czasie wiercenia, dłutowania i obróbki
metalu,charakteryzują się sportowym
stylem i są bardzo lekkie.Dostępne w
trzech różnych konfiguracjach soczewek.
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