Zváracie ochranné masky

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC FOCUS2
•
•
•
•

Obj.č. OOZ075

vonkajšia regulácia Stupné zatmenie prepínanie na mód brúsenie
nastaviteľná senzitivita - päť stupňov zatemnenia 9-13 DIN
vysoká odolnosť proti nárazom v triede B podľa požiadaviek EN 175
je určená pre MMA, MIG/MAG, TIG zváranie, vhodná aj pre brúsenie
2

Samostmievacia zváračská maska Migatronic FOCUS ADF 9-13 v zelenom prevedení je
vhodným doplnkom pre profesionálne aj príležitostné ručné zváranie, kde je prioritnou
požiadavkou obstarávacia cena pri zachovaní dobrej funkcii a životnosti.

2

Spotrebné diely k maske Migatronic FOCUS
2
OOZ049
vnútorná fólia 104x53 mm FOCUS
2
OOZ063
hlavový držiak pre FOCUS
2
OOZ130
vonkajšia fólia 103x86 mm FOCUS
OOS027
potítko na hlav. kríž
XXXXXX*
filter ADF Focus EXT 4/9-13 ADF

* XXXXXX – na objednávku

Technické údaje

Zváračská maska Migatronic FOCUS2

Schválenie
Ochrana zraku / ochrana tváre
DIN rozjasnená/stmavená
Nastavenie senzitivity
Omeškanie rozjasnenia
Rýchlosť stmavenia
Veľkosť priezoru
Hmotnosť

Zodpovedá normám:
EN 379/ EN 175B / EN 166B
4 / 9-13
Manuálne
0,1-0,9 sekúnd
0,1 ms
97 x 47 mm
0,550 kg

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADCPLUS

Obj.č. OOZ015

PLUS

je nový produkt našej spoločnosti, ktorý ponúka maximálnu
Zváračská maska Mig ADC
ochranu Vášho zraku a tváre pred žiarením, iskrami a teplom vznikajúcom pri zváraní. Príjemný
aerodynamický tvar a zelený dizajn zváračskej masky Vám nedovolí Vášho pomocníka na dielni
alebo v teréne prehliadnuť. Vynikajúca optika, plne automatický filter ADF, prepínač voľby
zvárania / brúsenia, samostmievacia kazeta veľkosti priezoru 96x68,5mm a možnosť stmavenia
6-8 a 9-13 DIN Vám zaistí pohodlný výhľad na zváranie.

A
SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA MIGATRONIC Mig ADCPLUS ADFLO

Obj.č. OOZ089

PLUS

→
→
→
→

Nečakajte kompromisy – nová maska MIGATRONIC Mig ADC
Vám ponúka širokú škálu funkcií:
→ jasné zorné pole zo všetkých uhlov pohľadov – znižuje únavu očí a následnú potrebu
opravy Vášho zvaru
→ extrémne nastaviteľná citlivosť, oneskorenie
→ stmavenie 6-8 a 9-13 DIN
→ aerodynamický tvar kukly napomáha úniku nežiadúcich výparov pri zváraní
externý prepínač pre zváranie / brúsenie
nízka hmotnosť masky – 576 gramov – Vaša krčná chrbtica nie je zaťažená veľkou hmotnosťou
široké pole pôsobnosti – MMA, MIG/MAG, TIG, brúsenie
PLUS
možnosť pripojenia k maske MigADC Air filtroventilačnej jednotky alebo chemického filtra

Basic 2000 Flow Control
Obj.č. ODC010

Chemical 3F Flow Control
Obj.č. ODC0XX

PLUS

PLUS

alebo MigADC
Náhradné diely a príslušenstvo k zváračskej maske MigADC
OOZ093
vonkajšia fólia 147x125 mm
OOZ094
vnútorná fólia 107,5x71,5 mm
2
PLUS
XXXXXX*
hlavový kríž kukly Focus /Mig ADC
PLUS
XXXXXX*
samozatmievacia kazeta k zváračskej kukle MigADC
OOXXXX
bezpečnostná prilba
OOS027
čelová páska
XXXXXX*
dioptrické sklo Mig ADC PLUS 1,0/1,5/2,0/2,5
ODC024
filter P3 pre CAB 2000
ODC025
predfilter pre CAB 2000

Air:

* XXXXXX – na objednávku

Technické údaje

Zváračská maska Mig ADCPLUS

Zváračská maska Mig ADCPLUSAIR

Schválenie
Ochrana zraku/ochrana tváre
Zorné pole
Zatemnenie
Oblasť použitia
Klasifikácia
Hmotnosť

Zodpovedá normám:
EN 379/ EN 175 / EN 166
96 x 68,5 mm
6-8 a 9-13 DIN
MMA/MIG-MAG/TIG/brúsenie
1/1/1/1
576 g

Zodpovedá normám:
EN 379/ EN 175/ EN 166/ EN 12941/ EN 14594
96 x 68,5 mm
6-8 a 9-13 DIN
MMA / MIG-MAG / TIG / brúsenie
1/1/1/1
576 g / 2975 g
filtr. ventil. Jednotka / chemický filter

Obj.č. OOZ014

SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ MASKA ASK 300

Samostmievacia zváračská maska ASK 300 je profesionálnej kvality, určená k ochrane očí
a tváre pre iskrami, prskaním, striekaním a škodlivým žiarením pri bežných zváracích
podmienkach.
Filter – automaticky sa mení od svetlého stavu do tmavého akonáhle sa objaví zvárací
oblúk a vráti sa späť do svetlého štádia, keď prestane zvárať. Kukly sú pipravené na priame
použitie. Jediná vec, ktorú musíte urobiť pred zváraním je upraviť si pozíciu pásky a vybrať
správne tieňové číslo pre vaše použitie.
Maska je napájaná solárnou batériou a má vstavané dve 3V líthiové batérie, ktoré sú
záložné. Nie je preto nutná žiadna výmena batérií.
Technická špecifikácia:
Veľkosť okna filtra:
UV/IR ochrana:
Napájanie:
Zosvetlenie nastaviteľné:
Pracovná teplota:

90 x 40 mm
DIN 4 po celú dobu
solárny článok
0,25 až 0,8 s /short-long/
-5 až +55°C

Veľkosť filtra:
Voliteľné nastavenia:
Zapnutie:
Stmievacie časy:
Skladovacia teplota:

110x87 mm
DIN 9 – 13
plne automatické
1 / 30000 s
-20 až +70°C

Náhradné diely a príslušenstvo k zváračskej maske ASK300:
OOS023
vonkajšia fólia 117x86,5 mm
OOZ060
vnútorná fólia 94x45 mm
OOZ027
hlavový držiak ASK 300

ZVÁRACIA MASKA FIBER S HLAVOVÝM DRŽIAKOM

Obj.č. OOZ017

Ochranná zváračská maska je určená na individuálnu ochranu očí a tváre zvárača proti teplu,
rozstreku, odlietajúcim časticiam a žiareniu, ktoré vzniká pri zváraní, rezaní el. oblúkom
a príbuzných činnostiach.
Maska je vyrobená z lepenky a ošetrená ochranným náterom. Súčasťou masky je ochranný
kožený chránič hrdla zvárača. Priezor masky je opatrený pevným plastovým rámikom, ktorý
vymedzuje zorné pole.
OOZ003
OOS002
OOS016
OOS015
OOS004
OOS003
OOS014
OOS013
OOS012
OOS098
OOS099

hlavový držiak pre fibr. masku
sklo číre 110x90 mm
sklo tmavé DIN 8
sklo tmavé DIN 9
sklo tmavé DIN 10
sklo tmavé DIN 11
sklo tmavé DIN 12
sklo tmavé DIN 13
sklo tmavé DIN 14
sklo zlaté DIN 10
sklo zlaté DIN 11

Obj. číslo OOZ029

ZVÁRACIA MASKA ECO ARC II

Pasívna kukla s najnovším dizajnom a veľkým vnútorným priezorom
Veľmi ľahká s výbornou ochranou hlavy
Materiál: polypropylén
Vhodná na použitie vo všetkých zváracích polohách
Sklopný štít v rozmere sklíčka 90x110mm
Kukla sa dodáva štandardne so sklom tmavosti DIN 11
CE EN 175
OOS020
OOS025

vonkajšia fólia 110x90 mm
vnútorná fólia 120x100 mm

Obj. číslo OOZ002

ZVÁRACIA MASKA S KRÍŽOM PLAST

Zváracia maska je určená na ochranu očí a tváre zvárača pred škodlivým žiarením z
zváracieho oblúka, iskier a streknutiu roztaveného kovu pri zváraní a rezaní. Poskytuje
maximálnu ochranu pred UV a IR žiarením. Pevný rám s ochranným sklom.
Parametre:
Veľkosť filtra
Rozmery dxšxv
Hmotnosť
OOZ003
OOS002
OOS016
OOS015
OOS004
OOS003
OOS014
OOS013
OOS012
OOZ098
OOZ099

110x90 mm
340x205x185 mm
0,35 kg

hlavový držiak pre fibr. masku
sklo číre 110x90 mm
sklo tmavé DIN 8
sklo tmavé DIN 9
sklo tmavé DIN 10
sklo tmavé DIN 11
sklo tmavé DIN 12
sklo tmavé DIN 13
sklo tmavé DIN 14
sklo zlaté DIN 10
sklo zlaté DIN 11

Obj. číslo OOZ013

ZVÁRACIA MASKA KOŽENÁ

Kukla zváračská kožená so sklápacími okrúhlymi sklami priemeru 50 mm
a dýchacím otvorom pre nos. Dĺžka kukly cca 40 cm. Kukla je čiernej farby.
Materiál- hovädzia štiepenka.
Používa sa pri zváraní v stiesnených priestoroch.
OOS017
OOS018
OOZ019
OOZ034
OOZ082
OOZ071
OOZ083
OOZ103

sklo číre Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm
sklo tmavé Ø 50 mm

DIN 4
DIN 5
DIN 6
DIN 10
DIN 11
DIN 12
DIN 13

OCHRANNÝ ŠTÍT Š-P 28

Obj. číslo OOZ030

Ochranný štít vo veľkosti 220 x 290 mm z číreho PMMA tl. 2 mm je typom štítu s náhlavným
nosičom. Je určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou
energiou max. 0,56 J. Umožňuje súčasne použitie dioptrických okuliarov. Vyhovuje norme EN 166

POTÍTKO NA HLAVOVY KRÍŽ

Obj. číslo OOS027

Čelový pásik ,,potítko" k upevneniu na hlavový kríž. Extrémne zachytáva pot, príjemný
materiál. Univerzálny, na suchý zips.

