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EERSTEKLAS ADEMHALINGS- EN OOGBESCHRMING
VOOR UW SLIJPWERK
Het assortiment Gamma GTH3 RFA-verseluchttoestellen voor slijpwerkzaamheden bestaat uit twee
modellen die de best mogelijke langetermijnbescherming bieden voor uw longen en gezondheid. Gamma
GTH3 RFA-verseluchttoestellen met positieve druk leveren schone, frisse lucht uit een filterhulpmiddel
met batterij of een luchtbron met luchtslang en creëren een koele, comfortabele en veilige ademomgeving, uw
hele werkdag lang. De Gamma GTH3 RFA is verkrijgbaar als pakket met ofwel een
ademhalingsbeschermingssysteem op batterijen (PFU 210e), ofwel een regelaar voor perslucht (RSA 230).
Doordat u schone, verse lucht inademt kunt u zich de hele werkdag lang concentreren, of u nu aan het slijpen
of schilderen bent. Voor nog meer veiligheid biedt het grote vizier uitstekend zicht, zodat u nog nauwkeuriger
kunt werken. Daarnaast beschermt het RFA-vizier uw gezicht tegen gemiddelde inslagen tot een equivalent
van zes joule inslagenergie.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

GESCHIKT VOOR
MEERDERE
TOEPASSINGEN
Ontworpen voor slijpen,
schilderen en
inspectieprocessen.

UITSTEKENDE
ADEMHALINGSBESCHERMING
Ademhalingsbeschermingssystemen
voldoen aan de strengste EUclassificatie en beschermen u
tegen 99,8% van de damp- en
rookdeeltjes in de lucht.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eén model met TH3-blaasunit op batterijen
Eén model met een aansluiting op een persluchttoevoer
Groot vizier van 198 cm2 met een breed gezichtsveld van 170 graden
Ook verkrijgbaar met een vizier met harde coating dat beter bestand is tegen krassen
Als alternatief is er bovendien een vizier met gele tint dat het contrast verhoogt wanneer u
werkt bij weinig licht
Goed zich verhoogt de nauwkeurigheid van uw werk
Voor het PFU210e-ademhalingsbeschermingssysteem op batterijen is een filter voor vaste
deeltjes en gassen verkrijgbaar
Aan riem bevestigde RSA 230-regelaar en geluidsfilter
Alle functionaliteit en veiligheidsfuncties van de Gamma-productserie
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PRODUCTOPTIES
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Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e garandeert veilige
werkomstandigheden door te voorkomen dat u
schadelijke, schurende deeltjes inademt, of u nu
aan het slijpen of schilderen bent. Voor nog meer
veiligheid biedt het grote vizier uitstekend zicht,
zodat u nog nauwkeuriger kunt werken. Daarnaast
beschermt het RFA-vizier uw gezicht tegen
gemiddelde inslagen tot een equivalent van zes
joule inslagenergie.

Gamma GTH3 RFA + RSA 230 wordt via een
luchtslang en een aan de riem bevestigde RSA
230-regelaar aangesloten op een gecertificeerde
luchtbron, als alternatief voor de systemen met
batterijvoeding. Het RSA 230-regelventiel zorgt voor
een geregelde luchtstroom naar de helm van het
luchttoestel, wat de toevoer van schone in te
ademen lucht waarborgt.

GAMMA GTH3 RFA

09012023

ACCESSOIRES

PFU 210e

Universal leather neck protector

De volgende filters zijn verkrijgbaar voor het
luchttoestel PFU 210e: Vonkenvanger,
voorfilter, deeltjesfilter, geurfilter en gasfilter.
Raadpleeg de Catalogus met
Veiligheidsproducten voor meer informatie
over Kemppi-filters en het bestelproces.

De universele lederen halsbeschermer kan
worden gebruikt met alle persoonlijke
beschermingsmiddelen van Kemppi en
andere leveranciers van lastechnologie en
levert betrouwbare bescherming van hals en
schouders tegen hete lasspatten en
slijpvonken.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
Productcode

P0724

Gewicht

622 g

Bedrijfstemperatuur

-5 tot +55 °C

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

PAPR

PFU 210e

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Ja

Vizier maat

198 cm²

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
Productcode

9873420

Gewicht

622 g

Bedrijfstemperatuur

-5 tot +55 °C

AS/NZS 1716;

P2

Luchttoevoerregelaar

RSA 230

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Ja

Vizier maat

198 cm²

EN14594

3B

ACCESSOIRES
Universal leather neck protector
Productcode
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We
zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te
jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een
groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame
producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan
zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het
gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze
leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners
in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen.
Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland,
heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en
genereert een jaaromzet van 178 miljoen euro.

