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BEDRE SIKT, BEDRE BESKYTTELSE FOR SVEISERE
De nye og forbedrede Beta e-sveisemaskene er konstruert for profesjonelle sveisere og sertifisert til EN175 B
for arbeid med sveising, sliping og skjæring. Denne sveisemasken leveres i tre modeller med enten ordinært
sveiseglass eller autoblend-sveiseglass. Alle modellene i Beta e-serien gir fremragende og fjærlett
beskyttelse av øyne og ansikt. De har en skallkonstruksjon som er både lett og sterk, og de er utstyrt med en
komfortabelt hodering, GapView-vippeglass og luperamme.
Beta e90X er toppmodellen i Beta-sveisemaskeserien. Den er utstyrt med XA 47 autoblend-sveiseglass med
LiFE+ Color-optikk som forbedrer presisjon, reduser øyetretthet og beskytter synet mens du jobber. Holderen
til sveiseglasskassetten med vipperamme har tre faste posisjoner: helt lukket, helt åpen eller den praktiske
GapView-posisjonen, som gir en begrenset, men klar visning av arbeidsområdet, ideelt for oppgaver med
innstilling og heftsveising.
Sveisemaskene i Beta e90-serien er utstyrt med et autoblend-sveiseglass eller et ordinært sveiseglass. Disse
sveisemaskene gir en kostnadseffektiv, pålitelig og fjærlett beskyttelse for profesjonelle sveisere og
metallarbeidere.
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HOVEDFORDELER

EKSTRA BESKYTTELSE
OG KOMFORT
Sveisemasker i Beta e-serien
tilbyr personlig beskyttelse på et
høyt nivå med dypt utskåren
skalldesign som sørger for ekstra
beskyttelse av ansikt og hals.

BEDRE ØYEVERN

EGNET FOR FLERBRUK

Sveisemasker i Beta e-serien har
fremragende optisk kvalitet,
beskytter øynene og sørger for
overlegen oversikt over
arbeidsstedet, noe som forbedrer
presisjonen og reduserer
utmatting av øynene.

Førsteklasses beskyttelse for
sveise-, sliping- og
inspeksjonsprosesser

FORDELER
• Egnet for MIG/MAG, TIG, MMA, skjæring (inkludert plasma) og sliping
• Automatisk sveiseglass XA 47 har blendingsgradene 5, 9–13 og 14–15 for sveising med
høye strømstyrker (Beta e90X)
• SA 60B LiFE+ Color ADF har autoblend-sveiseglass, 60 cm² synsfelt og blendingsgradene
9–13 (Beta e90A)
• Den dypt utskårne skalldesignen øker beskyttelsen på sidene av ansiktet
• Sveiseglasskassetten med vipperamme har et støtsikret inspeksjonsvindu
• Sterk, justerbar og komfortabel hodering
• Praktisk GapView-posisjon i sveiseglasset med vipperamme
• Støtbeskyttelse etter EN175 B-standarden
• Kan leveres med forstørrelsesglass
• Det fjærlette designet sørger for fremragende sveisekomfort
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PRODUKTALTERNATIVER

Beta e90P

Beta e90A

Beta e90P-sveisemaske med ordinært sveiseglass
beskytter øyne, ansikt og hals på en sikker måte
under vanlig sveise- og metallarbeid. Modellen har
en lett, men sterk, skallkonstruksjon. Beta e90Psveisemaske har også en komfortabel hodering,
GapView-vippeglass og feste til forstørrelsesglass

Beta e90A-sveisemaske med autoblend-sveiseglass
SA 60B beskytter øyne, ansikt og hals på en sikker
måte under vanlig sveise- og metallarbeid. Modellen
har en lett, men sterk, skallkonstruksjon. Beta e90Asveisemaske har også en komfortabel hodering,
GapView-vippeglass og feste til forstørrelsesglass

Beta e90X
Beta e90X-sveisemaske med autoblend-sveiseglass
XA 47 beskytter øyne, ansikt og hals på en sikker
måte under vanlig sveise- og metallarbeid. Modellen
har en lett, men sterk, skallkonstruksjon. Beta e90Xsveisemaske har også en komfortabelt hodering,
GapView-vippeglass og feste til forstørrelsesglass
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FUNKSJONER

Komfort og gode justeringsmuligheter
Beta sveisehjelmer er lette og godt balanserte.
Hodebåndet gir en jevn vektfordeling over hele
hodet, og er svært enkelt å justere for optimal
komfort. Ved presisjonsarbeid kan forstørrelsesglass
raskt settes på og stilles inn nøyaktig, slik at du får
optimal sikt uansett hvilken stilling du sveiser i.
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TILBEHØR

XA 47

SA 60B

Leather welding bib

Autoblend-sveiseglasset har LiFE+ Color
som gir bedre sikt Justere mørkhet: DIN 5, 8,
9–13 og 14, 15.

Autoblend-sveiseglass har et stort synsfelt
på 100 × 60 mm og LiFE+ Color autoblendteknologi som gir enda bedre sikt. Justere
mørkhet: 5, 9–13.

Integrert halsbeskyttelse for modellene i Alfaog Beta e-serien er ekstrautstyr. Trykknapper
forenkler av- og påkledning.

Universal leather neck protector
Dette universelle halsvernet i skinn beskytter
halsen og skuldrene mot sveise- og
slipesprut og kan brukes med alt personlig
verneutstyr fra Kemppi og med sveiseutstyr
generelt.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Beta e90P
Produktkode

9873022

Vekt

440 g

Driftstemperatur

– 5 – + 55 °C <80 % UU

EN 175

B

Sveiseglass

Ordinært (passivt)

Visningsstørrelse

100 × 78 mm

Sveiseglassdimensjon

110 × 90 mm

Blendingsområde

11

LiFE+ Color (ja/nei)

Nei

Slipefunksjon (ja/nei)

Nei

Beta e90A
Produktkode

9873023

Vekt

470 g

Driftstemperatur

– 5 – + 55 °C <80 % UU

EN 175

B

Sveiseglass

SA 60B

Visningsstørrelse

100 × 60 mm

Sveiseglassdimensjon

110 × 90 mm

Blendingsområde

9–13

Autoblend-klarhet

3,5

ADF CE Klassifisering

1/1/1/1

Autoblend-veksletid

0,1 ms

LiFE+ Color (ja/nei)

Ja

Slipefunksjon (ja/nei)

Ja

Beta e90X
Produktkode

9873024

Vekt

525 g

Driftstemperatur

– 5 – + 55 °C <80 % UU

EN 175

B

Sveiseglass

XA 47

Visningsstørrelse

97 × 47 mm

Sveiseglassdimensjon

110 × 90 mm

Blendingsområde

9–15

Autoblend-klarhet

4

ADF CE Klassifisering

1/1/1/2

Autoblend-veksletid

0,1 ms

LiFE+ Color (ja/nei)

Ja

Slipefunksjon (ja/nei)

Ja
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TILBEHØR
SA 60B
Produktkode

SP9873064

Leather welding bib
Produktkode

SP015177

Universal leather neck protector
Produktkode
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke
kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av
lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden.
Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester
til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører.
Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt
ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som
dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig.
Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere
800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 178 MEUR.

