ALFA

10.01.2023

LEKKA, IDEALNIE WYWAŻONA PRZYŁBICA SPAWALNICZA

ALFA

LEKKA, IDEALNIE WYWAŻONA PRZYŁBICA
SPAWALNICZA
Jeśli zależy Ci głównie na niskiej masie, wysokim komforcie i skutecznej ochronie, nie musisz już
szukać dalej. Przyłbice z serii Alfa mogą ważyć tylko 467 g. Są to najbardziej kompaktowe i najlżejsze
przyłbice spawalnicze w ofercie Kemppi. Przyłbice Alfa z serii e to trwałe, ekonomiczne rozwiązanie do
lekkich i średnich prac spawalniczych. Są wygodne i łatwe w obsłudze. Zapewniają ochronę oczu i twarzy
podczas wszystkich ogólnych prac spawalniczych i szlifowania.
Skorupa jest na tyle duża, aby skutecznie chronić twarz przed promieniowaniem łuku, ale
jednocześnie na tyle smukła, aby umożliwiać spawanie w ciasnych miejscach. Podnoszona kaseta na filtry
spawalnicze idealnie sprawdza się podczas prac przygotowawczych i inspekcji po spawaniu.
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GŁÓWNE ZALETY

LEKKA I WYGODNA
Przyłbica spawalnicza Alfa waży
zaledwie 467 g, dzięki czemu
jest bardzo wygodna i umożliwia
pracę w ciasnych miejscach.

NADAJE SIĘ DO
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Doskonała ochrona podczas
procesów spawania, cięcia,
szlifowania i kontroli

KORZYŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
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Do spawania MMA, TIG, MIG/MAG, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
Niska masa – tylko 467 g
Kompaktowa konstrukcja – łatwy dostęp do ciasnych miejsc
Podnoszona kaseta na filtry spawalnicze z funkcją GapView idealnie sprawdza się podczas
prac przygotowawczych i inspekcji po spawaniu
Duża, odporna na wstrząsy szyba na potrzeby inspekcji
Filtry pasywne i samościemniające (opcjonalny filtr SA 35 ADF o stopniu zaciemnienia
9–13)
Wytrzymałe, regulowane nagłowie ComFlex umożliwia idealne dopasowanie i zapewnia
komfort noszenia
Opcjonalne, zintegrowane skórzane ochraniacze szyi
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OPCJE PRODUKTOWE
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Alfa e60A

Alfa e60P

Przyłbica spawalnicza Alfa e60A ze
samościemniającym filtrem spawalniczym SA 35 to
nasza najbardziej kompaktowa i najlżejsza przyłbica
do lekkich i średnich prac spawalniczych.
Zastosowano w niej przestronną skorupę,
podnoszony filtr spawalniczy z funkcją GapView i
nagłowie ComFlex.

Przyłbica spawalnicza Alfa e60P z pasywnym filtrem
spawalniczym to nasza najbardziej kompaktowa i
najlżejsza przyłbica do lekkich i średnich prac
spawalniczych. Zastosowano w niej przestronną
skorupę, podnoszony filtr spawalniczy z funkcją
GapView i nagłowie ComFlex.
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AKCESORIA

Leather welding bib

Universal leather neck protector

SA 35

Opcjonalna zintegrowana ochrona szyi
kompatybilna z przyłbicami Alfa i Beta serii e.
Zatrzaski ułatwiają jej zakładanie
i zdejmowanie.

Uniwersalny skórzany ochraniacz szyi
zabezpiecza szyję i ramiona przed
odpryskami podczas spawania i szlifowania.
Można go używać ze wszystkimi środkami
ochrony indywidualnej Kemppi oraz wieloma
produktami innych producentów.

Spawalniczy filtr samościemniający oferuje
regulację stopnia zaciemnienia w zakresie
9–13 oraz tryb szlifowania.
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DANE TECHNICZNE
Alfa e60A
Kod produktu

9873021

Masa

490 g

Temperatura użytkowania

Od -5°C do +55°C, wilgotność względna <80%

EN 175

B

Filtr spawalniczy

SA 35

Pole widzenia

96 x 35 mm

Wymiary filtra

110 x 61 mm

Zakres zaciemnienia

9–13

Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia
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ADF klasyfikacja CE

1/1/1/2

Czas reakcji filtra ADF

0,1 ms

LiFE+ Colour (tak/nie)

Nie

Funkcja szlifowania (tak/nie)

Nie

Alfa e60P
Kod produktu

9873020

Masa

470 g

Temperatura użytkowania

Od -5°C do +55°C, wilgotność względna <80%

EN 175

B

Filtr spawalniczy

Pasywny

Pole widzenia

99 x 52 mm

Wymiary filtra

110 x 60 mm

Zakres zaciemnienia
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LiFE+ Colour (tak/nie)

Nie

Funkcja szlifowania (tak/nie)

Nie

AKCESORIA
Leather welding bib
Kod produktu

SP015177

Universal leather neck protector
Kod produktu

SP015579

SA 35
Kod produktu
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do
spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku
spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i
wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej
ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza
zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi
dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w
warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym
celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów.
Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów
obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie
obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w
Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach
i osiąga obrót 178 mln EUR.

