
 shop.haberkorn.hu

választási segédlet

Érvényes: visszavonásig

3M™ Speedglas™

Nem létezik egyetlen tökéletes hegesztőpajzs
A 3M hegesztőpajzsainak mátrixát olyan gondosan kiválasztott jellemzőkből válogatták 
össze, mint a védelem, tulajdonságok, egyéni preferenciák és teljesítmény, melyek a legtöbb 
hegesztő igényeihez igazodnak. Azonban minden pajzsrendszer tervezésénél négy meghatá-
rozó tényezőt veszünk figyelembe:
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Védelem
UV/infravörös sugárzás. 
Nagy sebességű repülő 
részecskék. Leeső 
tárgyak. Tüdőbetegség. 
Vegyük sorra a 
munkahelyi veszélyeket, 
aztán találjuk meg hozzá 
a megfelelő Speedglas 
pajzsot, kiegészítőket és 
légzésvédelmet. Egyedi 
munkahelyi kockázat 
is fennáll? További 
3M megoldásokért 
keresse meg a helyi 
kapcsolattartót.

Megbízhatóság
Ismerjük a nehéz 
hegesztési környezeteket: 
Termékeinket úgy alkottuk 
meg, hogy szeressék 
ezeket. A megbízható 
ívérzékelés és sötétedési 
fokozat kapcsolás 
megalkotásától a rendkívül 
ellenálló anyagok 
kiválasztásáig, melyeket 
hosszú távú mechanikai 
igénybevételre tervezünk.

Hegesztőpajzsaink mátrixát olyan gondosan kiválasztott jellemzőkből 
válogattuk össze, mint a védelem, tulajdonságok, egyéni preferenciák és 
teljesítmény, melyek a legtöbb hegesztő igényeihez igazodnak.

Azonban minden pajzsrendszer tervezésénél négy meghatározó tényezőt 
veszünk figyelembe:

Kényelem
A kényelmes pajzs 
elvezeti az elhasznált 
levegőt. Emellett a 
fejpánt elkerüli a fej 
tudományos módon 
meghatározott 
nyomáspontjait. Továbbá 
a pajzs ipari szintű 
szem- és arcvédelmet 
nyújt, emellett az egész 
műszak alatt kényelmes 
marad.

Látás
Minden pajzskialakítási 
részlet befolyásolhatja 
azt, hogy mit látunk. 
Ezért nagy teljesítményű, 
automatikusan sötétedő 
hegesztőkazettákat, 
oldalsó ablakokat, 
és nagy, víztiszta 
látómezőt alkottunk. 
Ezek mindegyike, és még 
számos más pajzselem 
segít abban, hogy a lehető 
legjobban lássunk.

Nem létezik egyetlen 
tökéletes hegesztőpajzs
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Megbízhatóság

Védelem

Kényelem

Látás

A 3M-nél ismerik a 
nehéz hegesztési kör-
nyezeteket: termékei-
ket úgy alkották meg, 
hogy felhasználóik 
szeressék azokat. A 
megbízható ívérzékelés 
és sötétedési 
fokozat kapcsolás 
megalkotásától a 
rendkívül ellenálló 
anyagok kiválasztásáig, 
melyeket hosszú távú 
mechanikai igénybevé-
telre terveznek.

UV/infravörös sugár-
zás. Nagy sebességű 
repülő részecskék. 
Leeső tárgyak. Tüdőbe-
tegség. Vegyük sorra a
munkahelyi veszé-
lyeket, aztán találjuk 
meg hozzá a megfelelő 
Speedglas™ pajzsot, 
kiegészítőket és lég-
zésvédelmet. Egyedi 
munkahelyi kockázat
is fennáll? Keresse fel 
munkavédelmi szakér-
tőnket, és mi segítünk 
Önnek!

A kényelmes pajzs
elvezeti az elhasznált
levegőt. Emellett a 
fejpánt elkerüli a fej
tudományos módon
meghatározott nyo-
máspontjait. Továbbá
a pajzs ipari szintű 
szem- és arcvédelmet
nyújt, emellett az egész
műszak alatt kényel-
mes marad.

Minden pajzskialakítási
részlet befolyásolhatja
azt, hogy mit látunk.
Ezért nagy teljesít-
ményű, automatikusan 
sötétedő hegesztőka-
zettákat, oldalsó abla-
kokat, és nagy, víztiszta 
látómezőt alkottak a 
3M-nél. Ezek mindegyi-
ke, és még számos más 
pajzselem segít abban, 
hogy a lehető legjob-
ban lássunk.
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Teljes felszereltségű pajzs a lehető legtöbb opcióval

"Normál" 9100-as pajzs
Védősisak nyújtotta 

fejvédelem gyorsan oldható 
csatlakozóval

9100-as sorozat

Szűrt- vagy 
nyomólevegős 

légzésvéde-
lemhez

„Normál” 9100-as pajzs 
szűrt- vagy nyomólevegővel

Felhajtható hegesztőkazetta 
alatta nagy, víztiszta 

látómezővel, szűrt- vagy 
nyomólevegővel

3M™ Speedglas™ 9100
29. oldal

3M™ Speedglas™ 9100-QR 
29. oldal

3M™ Speedglas™ 9100-Air
29. oldal

3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air
31. oldal

93 mm 107 mm 107 mm 107 mm 110 mm

45 m
m

54 m
m

73 m
m

73 m
m

90
 m

m

Ezek az ADF-ek kiválóak szinte bármilyen ívhegesztési feladatra, beleértve a 
„fedett íves” felhasználást és a plazmavágást és -hegesztést is.

A sisakok passzív 
szűrővel is kaphatóak

9000V
17. oldal

9000X
17. oldal

9000XX
17. oldal

9000XXi
16. oldal

9100 Passzív
74. oldal
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Mire van szükségünk?
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Erős és 
könnyed

Könnyű 
súlyú

Grafikai 
dizájnnal

Alapvető 
védelem

11 látványos grafikával

Védősisak nyújtotta 
fejvédelem gyorsan 

oldható csatlakozóval

Védősisak nyújtotta 
fejvédelem gyorsan 

oldható csatlakozóval

9002NC SL 100-as sorozat 10V

107 mm
93 mm 93 mm 93 mm

54 m
m

42 m
m

44 m
m

44 m
m

3M™ Speedglas™ 
9002NC 
35. oldal

3M™ Speedglas™ SL 
37. oldal

3M™ 10V  
39. oldal

3M™ Speedglas™ 100
38. oldal

Bevontelektródás, 
MIG/MAG és AVI 

>20A. Csiszoláshoz 
vagy pöttyözéshez 

nem alkalmas.

Bevontelekródás, 
MIG/MAG és AVI 

>20A. Csiszoláshoz 
vagy pöttyözéshez 

nem alkalmas.

Bevontelekródás és MIG/MAG. Bevontelekródás és MIG/MAG.

100V  
17. oldal

3M™ Speedglas™ 100-QR
38. oldal

3M™ 10-QR
39. oldal

9002NC
17. oldal

SL
17. oldal

10V
17. oldal
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Ultraszéles, ívelt látótér

G5-02
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3M™ Speedglas™ 
G5-02

G5-02

150 mm

76 m
m

AVI hegesztéshez 
optimalizált. Bevont 

elektródás, MIG/MAG és 
plazma hegesztéshez.


