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KEVEYTTÄ JA TÄYDELLISTÄ TASAPAINOA TARJOAVA
HITSAUSMASKI
Jos keveys, mukavuus ja suojausteho ovat sinulle tärkeitä, olet löytänyt etsimäsi. Alfa e-sarjan
kypärien paino on alimmillaan vain 467 g ja siten se edustaakin kompakteinta ja kevyintä hitsausmaskia
Kempin suojavarustevalikoimassa. Alfa-maskit ovat kestäviä ja edullisia vaihtoehtoja kevyisiin ja
keskiraskaisiin hitsaustöihin. Alfa on helppokäyttöinen hitsausmaski silmien ja kasvojen suojaukseen kaikissa
tavallisissa hitsauskohteissa.
Kypärä on muotoiluiltaan tilava, ja se tarjoaa kasvoille hyvän suojan valokaaren sätelyä vastaan
mahdollistaen samalla pääsyn ahtaisiin työkohteisiin. Kompaktin rakenteensa ansiosta se helpottaa pääsyä
ahtaisiin työtiloihin. Ylös nostettava hitsauslasi on sopivassa asemassa ennen hitsausta ja hitsauksen jälkeen
tapahtuvaan tarkastukseen.
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

KEVYT JA MUKAVA
KÄYTTÄÄ
Alfa-hitsausmaski painaa vain
467 g, joten sitä on mukava
käyttää myös ahtaissa
työkohteissa hitsausasennosta
riippumatta.

HYÖDYT
• Puikko-, TIG-, MIG/MAG-hitsausprosesseihin, silloitukseen, polttoleikkaukseen, hiontaan ja
tarkastukseen
• Kevyt, paino vain 467 g
• Kompakti koko – helppo pääsy hitsattaviin työkohteisiin
• Ylös nostettava kirkas lasi ennen hitsausta ja hitsauksen jälkeen tapahtuvaan tarkastukseen
• Hitsauslasin GapView-kurkistusasento
• Saatavilla passiivinen ja automaattisesti tummentuva hitsauslasi. Automaattisen SA 35 hitsauslasin himmennyksen valinta välillä 9–13
• Kestävä ja helposti säädettävä ComFlex-pääpanta mahdollistaa aina täydellisen istuvuuden
• Nahkainen kaulasuoja saatavana lisävarusteena
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TUOTEVAIHTOEHDOT
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Alfa e60A

Alfa e60P

Alfa e60A -hitsausmaski automaattisesti
tummentuvalla SA 35 -hitsauslasilla edustaa
kompakteinta ja kevyintä hitsausmaskia Kempin
suojavarustevalikoimassa. Maski sopii etenkin
kevyisiin ja keskiraskaisiin hitsaustöihin.
Hitsauskypärä on muotoilultaan tilava ja lisäksi sen
varusteluun kuuluu GapView-kurkistusasento ja
ComFlex-pääpanta.

Alfa e60P -hitsausmaski passiivisella hitsauslasilla
edustaa kompakteinta ja kevyintä hitsausmaskia
Kempin suojavarustevalikoimassa. Maski sopii
etenkin kevyisiin ja keskiraskaisiin hitsaustöihin.
Hitsauskypärä on muotoilultaan tilava ja lisäksi sen
varusteluun kuuluu GapView-kurkistusasento ja
ComFlex-pääpanta.
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LISÄVARUSTEET

Leather welding bib

Universal leather neck protector

SA 35

Nahkainen kaulasuoja on saatavilla
lisävarusteena kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa eja Beta e-malleihin. Helppo kiinnitys ja irrotus
painonappien avulla.

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaulaja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin
hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla
oleviin kypäriin.

Automaattinen hitsauslasi, jossa on
tummuusasteet 9-13 ja hionta-asetus.
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TEKNISET TIEDOT
Alfa e60A
Tuotekoodi

9873021

Paino

490 g

Käyttölämpötila

– 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Hitsauslasi

SA 35

Katselualueen koko

96 x 35 mm

Hitsauslasin koko

110 x 61 mm

Suoja-asteikko

9-13

ADF-hitsauslasin kirkas tila

4

ADF-hitsauslasin CE-luokitus

1/1/1/2

ADF-hitsauslasin kytkentäaika

0,1 ms

LiFE+ Color (kyllä/ei)

Ei

Hiontatoiminto (kyllä/ei)

Ei

Alfa e60P
Tuotekoodi

9873020

Paino

470 g

Käyttölämpötila

– 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

Hitsauslasi

Passiivinen

Katselualueen koko

99 x 52 mm

Hitsauslasin koko

110 x 60 mm

Suoja-asteikko
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LiFE+ Color (kyllä/ei)

Ei

Hiontatoiminto (kyllä/ei)

Ei

LISÄVARUSTEET
Leather welding bib
Tuotekoodi

SP015177

Universal leather neck protector
Tuotekoodi

SP015579

SA 35
Tuotekoodi
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme
sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren
jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasaarvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia
tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille
teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden
käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut
kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus
on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa
ja liikevaihtomme on 178 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800
asiantuntijaa 16 maassa.

