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LET SVEJSEHJELM MED PERFEKT BALANCE

ALFA

LET SVEJSEHJELM MED PERFEKT BALANCE
Hvis vægt, komfort og beskyttelse er dine fokusparametre, behøver du ikke at søge længere. Alfa
modellerne starter ved kun 467g. De udgør de mest kompakte og lette svejsehjelme i Kemppis udvalg af
værnemidler. Som en holdbar, prisbillig løsning til lette til mellemtunge svejseopgaver er Alfa e serien et
bærevenligt øjen-og ansigtsværn til alle almindelige svejse- og slibeformål.
Skalkonstruktionen har komfortable mål og giver fremragende beskyttelse af ansigtsområderne mod
stråling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsområder. Klap-op-svejseglassets kassette er
perfekt placeret til eftersyn før og efter svejsning.
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VIGTIGE FORDELE

LET OG BEHAGELIG
ALFA svejseskærmen vejer kun
467g, så den er meget behagelig
at bære og giver god adgang på
trange arbejdsområder.

VELEGNET TIL FLERE
ANVENDELSER
Førsteklasses beskyttelse til
svejsning, skæring, slibning og
inspektion

FORDELE
• Til MMA – TIG – MIG/MAG svejseprocesser, hæftesvejsning, skæring, slibning og
inspektion
• Let – vejer kun 467 g
• Kompakt design – nem adgang til trange arbejdsområder
• Klap-op-svejseglassets kassette til eftersyn før og efter svejsning med GapViewindstillingen.
• Stort slagfast inspektionsglas
• Passiv og automatiske nedblændingsglas (ekstraudstyr SA 35 ADF glas,
nedblændingsområde 9 til 13)
• Et stærkt, justerbart ComFlex hovedbånd muliggør den perfekte tilpasning og gør hjelmen
nem at bære
• Halsbeskyttelse i sort læder som ekstraudstyr
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PRODUKTVALG
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Alfa e60A

Alfa e60P

Alfa e60A svejsehjelm med et automatisk
nedblændingsfilter SA 35 giver den mest kompakte
og lette ansigtsbeskyttelse til lette til mellemstore
svejseopgaver. Modellen har også rummelige
skalmål, opklappeligt svejseglas med GapViewinstillinger og et ComFlex hovedbånd.

Alfa e60P svejsehjelm med et passivt svejseglas
giver den mest kompakte og lette ansigtsbeskyttelse
til lette til mellemstore svejseopgaver. Modellen har
også rummelige skalmål, opklappeligt svejseglas
med GapView-instillinger og et ComFlex hovedbånd.
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TILBEHØR

Leather welding bib

Universal leather neck protector

SA 35

Integreret halsbeskyttelse som ekstraudstyr
til modeller i Alfa og Beta e-serien.
Trykknapper til nem påmontering og
aftagning.

Som beskyttelse af hals og skuldre mod
svejsesprøjt og slibegnister kan
universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes
med alle personlige værnemidler fra Kemppi
og det bredere svejsemarked.

ADF nedblændingsglas med
nedblændingsgrad 9-13, plus slibetilstand.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Alfa e60A
Produktkode

9873021

Vægt

490 g

Driftstemperatur

– 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Svejsefilter

SA 35

Synsfeltets størrelse

96 x 35 mm

Filterstørrelse

110 x 61 mm

Nedblændingsområde

9-13

ADF lystilstand

4

ADF skiftetid

0,1 ms

LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)

Nej

Slibefunktion (Ja/Nej)

Nej

Alfa e60P
Produktkode

9873020

Vægt

470 g

Driftstemperatur

– 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Svejsefilter

Passiv

Synsfeltets størrelse

99 x 52 mm

Filterstørrelse

110 x 60 mm

Nedblændingsområde
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LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)

Nej

Slibefunktion (Ja/Nej)

Nej

TILBEHØR
Leather welding bib
Produktkode

SP015177

Universal leather neck protector
Produktkode

SP015579

SA 35
Produktkode
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er designleder inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at
øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig
udvikling af lysbuen, og ved at arbejde for en grønnere og mere lige
verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og
tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkeltentreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et
ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret
partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen
lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger
Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 187
mio. euro

