OCHRANNÉ PROSTRIEDKY NA
ZVÁRANIE

Priekopník v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov
pre zváračov!

Spoločnosť Everma c ponúka široký výber osobných ochranných pracovných prostriedkov pre činnos
súvisiace so zváraním a pri ktorých vznikajú iskry. Na začiatku storočia sa spoločnosť rozrástla a stala sa
jedným z najznámejších nskych výrobcov OOPP a odborníkov v oblas bezpečnos zvárania.
Poskytovanie vysokokvalitných produktov a služieb je srdcom nášho podnikania. To nás sprevádza
na celej ceste, od výroby až po dodanie koncovému zákazníkovi. Sieť našich predajcov pokrýva
množstvo európskych krajín.
Náš komplexný a rozmanitý sor ment osobných och ranných pracovných prostriedkov na profesionálne
použitie je výsledkom dlhodobej práce zameranej na budúcnosť. Bezpečnosť, realizácia a pohodlie
nositeľa našich produktov je to, čo je pre nás kľúčové. Pozrite si tento katalóg a zis te o produktoch
Evermatic viac!
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KLASICKÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY
Zváračská kukla Evermatic

Zváračská kukla Everma c je určená na profesionálne použi e v náročnom
prostredí. Poskytuje vynikajúcu ochranu tváre, krku a uší pred UV žiarením a
iskrami. Odolná, ale ľahká a pružná, vďaka čomu znižuje namáhanie krku.
Držiak filtra disponuje tzv. pozíciou na pozeranie, takže pri kontrole zvaru nemusí
zvárač kuklu zdvíhať. Urýchľuje to prácu a pohyb prikývnu a nie je potrebný.
Konštrukcia prednej čas kukly obmedzuje hromadenie oxidu uhličitého vo
vnútri.

» Veľkosť ﬁltra 60 x 110 mm
» Tienené vnútorné ochranné sklíčko s UV ochranou
» Výborné vyváženie
» Kukla je vyrobená z pro požiarneho polyamidu PA66
» K dispozícii aj s ochranou sluchu, napr. Peltor Op me
» Vyrobené vo Fínsku
» Cer fikácia CE / EN 175
» Hmotnosť 399 g
Objednávkové č.: 125 001

Zváračská kukla Maskilo

Zváračská kukla Maskilo je navrhnutá na náročné profesionálne použi e. Bola
starostlivo navrhnutá tak, aby poskytovala vynikajúcu ochranu pro rozstreku a
oblúkom. Keďže je kukla Maskilo vyrobená z polypropylénu, je ľahká a ﬂexibilná,
čo umožňuje pracovať dlhší čas bez namáhania krku. Je vysoko odolná voči
vysokým/nízkym teplotám a nárazom a vyhovuje tak aj tým najnáročnejším
použi am. Držiak ﬁltra sa dá otvárať postupne po krokoch a p oužívať v pozícii na
pozeranie.

» Veľkosť ﬁltra 90 x 110 mm
» Kukla Maskilo môže byť vybavená zväčšovacím sklíčkom Everma c kvôli
lepšiemu výhľadu na uľahčenie práce. Zväčšovacie sklíčko je ľahké a
jednoducho sa pripája.
» Náhlavný kríž má rýchloupínacie háčiky na pripevnenie ochrany sluchu
» Zváracie ﬁltre sú ľahko vymeniteľné
» Vyrobené vo Fínsku
» Cer fikácia CE / EN 175
» Hmotnosť 468 g
Objednávkové č.: 600 000

Zváračská kukla Evermatic Base

Zváračská kukla na profesionálne a súkromné použi e.
Kukla je vyrobená z pro požiarneho polypropylénu, ktorý zaisťuje vynikajúcu
ochranu pred iskrami zo zvárania a rozstrekom a ponúka aj spoľahlivú ochranu očí
pred UV žiarením. Vyklápací držiak ﬁltra s priehľadným ochran ným sklíčkom pod
ním uľahčuje brúsenie. Predná časť kukly je navrhnutá tak, aby obmedzovala
hromadenie oxidu uhličitého vo vnútri.
Priehľadné vnútorné ochranné sklíčko 60 x 110 x 1,0 mm polykarbonát, EN 10
» Filter 60 x 110 mm, EN 10
» Priehľadný brúsny priezor
» Výborné vyváženie,
» Kukla je vyrobená z pro požiarneho polyamidu PA66
» Vyrobené vo Fínsku
» Cer ﬁkácia CE / EN 175
» Hmotnosť 407 g
Objednávkové č.: 119 002
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KLASICKÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Zváračská kukla Nahkis je zvlášť vhodná na použi e na miestach, kde je priestor
príliš obmedzený na prácu s tradičnými zváračskými kuklami. Aplikácie zahŕňajú
opravárenské dielne, inštalačné práce a priemyselnú údržbu.
Kukla Nahkis je vyrobená z pravej kože, vďaka čomu je priedušná a vysoko
adaptabilná pre rôzne tvary hlavy. Poskytuje vynikajúcu ochranu celej hlavy pro
iskrám a rozstreku. Kukla Nahkis pohodlne drží na hlave vďaka elas ckému
tex lnému popruhu, bez potreby pracky alebo plastového náhlav ného kríža.
Držiak filtra sa dá otvárať postupne po krokoch a používať v pozícii na pozeranie.
K dispozícii aj s chráničom krku

Zváračská kukla Nahkis

» Veľkosť ﬁltra 60 x 110 mm
» Tienený UV priezor
» Držiak filtra sa dá otvárať postupne po krokoch a používať v pozícii na
pozeranie.
» Vyrobená z pravej kože
» Cer fikácia CE / EN 175
» Hmotnosť s chráničom krku 387 g, hmotnosť bez chrániča krku 314 g
Objednávkové číslo: 145 001 s chráničom krku
Objednávkové číslo: 145 002 bez chrániča krku

Zváračská kukla Evolve Base

Zváračská kukla Evolve bola navrhnutá s ohľadom na potreby používateľa. Poskytuje vynikajúcu ochranu a pohodlie pre
profesionálnych zváračov. Evolve Base má klasický zváračský ﬁlter.
Kukla Evolve je tvarovaná tak, aby odrážala lietajúce iskry a 150 mm široký brúsny priezor ponúka skvelé zorné pole,
pokiaľ nie je potrebné zatemnenie.
Držiak filtra sa dá vysunúť na vrch kukly, čo zvyšuje pohodlie. Výhodou opro klasickým otváracím mechanizmom je,
že mechanizmus tejto kukly op malizuje ťažisko, zlepšuje zorné pole a zmenšuje priestorovú náročnosť kukly.
» Filter 90 x 110 mm
» Brúsny priezor 90 x 150 mm
» Výborné vyváženie
» Kukla je vyrobená z pro požiarneho polyamidu PA66
» Vyrobené vo Fínsku
» Cer fikácia CE / EN 175 / EN 166
» Hmotnosť 613 g
Objednávkové číslo: 400 000

3

Zváračská kukla Evermatic s prilbou
Zváračská kukla Everma c sa dá pomocou adaptéra kombinovať s ochrannou
prilbou. Zostava je pevná a vyvážená, chráni hlavu používateľa pred
nebezpečenstvami zo zvárania a inými.
Kombinácia kukly a prilby sa často vyžaduje na stavbách. Kukla sa dodáva s
ochrannou prilbou Peltor G3000. Prilba je k dispozícii v rôznych farbách a od
kukly sa dá odpojiť behom niekoľkých sekúnd.
Kukla je ež k dispozícii iba s adaptérom bez ochrannej prilby.
» Veľkosť ﬁltra 60 x 110 mm
» Cer fikácia CE / EN 175
» Vyrobené vo Fínsku
Objednávkové čísla:
Zváračská kukla Everma c s ochrannou prilbou
125 002 Everma c + ochranná prilba Peltor G3000
Zváračská kukla Everma c so samostmievacím ﬁltrom a ochrannou prilbou
125 003 Everma c EN10 + ochranná prilba Peltor G3000
125 004 Everma c EN11 + ochranná prilba Peltor G3000
Zváračská kukla Everma c s adaptérom na ochrannú prilbu (prilba nie je súčasťou dodávky)
125 005 model Everma c (adaptér)
125 006 model Everma c Auto. DIN 10 (adaptér)
125 007 model Everma c Auto. DIN 11 (adaptér)

Zváračská kukla Maskilo10 s prilbou
Zváračská kukla Maskilo M10 sa dá pomocou adaptéra kombinovať s ochrannou prilbou.
Zostava je pevná a vyvážená, chráni hlavu používateľa pred nebezpečenstvami zo zvárania
a inými.
Kukla sa dodáva s ochrannou prilbou Peltor G3000. Prilba je k dispozícii v rôznych farbách
a od kukly sa dá odpojiť behom niekoľkých sekúnd.
Kukla je ež k dispozícii iba s adaptérom bez ochrannej prilby.

» Veľkosť ﬁltra 90 x 110 mm
» Cer fikácia CE / EN 175
» Vyrobené vo Fínsku
Objednávkové čísla:
Zváračská kukla Maskilo M10 s ochrannou prilbou
600 017 Maskilo M10 + ochranná prilba Peltor G3000
Zváračská kukla Maskilo M10 so samostmievacím ﬁltrom a ochrannou prilbou
600 018 Maskilo M10 DIN10 + ochranná prilba Peltor G3000
600 019 Maskilo M10 DIN11 + ochranná prilba Peltor G3000
600 020 Maskilo M10 V9-13DS + ochranná prilba Peltor G3000
Zváračská kukla Maskilo M10 s adaptérom na ochrannú prilbu (prilba nie je súčasťou dodávky)
600 016 model Maskilo M10 (adaptér)
600 021 model Maskilo M10 aut. DIN10 (adaptér)
600 022 model Maskilo M10 aut. DIN11 (adaptér)
600 023 model Maskilo M10 aut. V9-13DS (adaptér)
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SAMOSTMIEVACIE KUKLY
Samostmievacia kukla Evermatic
Everma c je samostmievacia kukla s pevným od eňom. Pri oblúku
automa cky stmavne v závislos od modelu na EN 10 alebo EN 11.
Táto kukla je vynikajúca najmä pri opravách a údržbe, pri ktorých
sa používa technika SMAW alebo MIG/MAG.
Kukla je vybavená solárnymi článkami, kazeta sa automa cky
ak vuje svetlom, takže nie je potrebný žiadny vypínač ani batérie.
Samostmievacia kukla Everma c sa dá kombinovať s PAPR,
ochrannou prilbou alebo chráničmi sluchu.

» Filter 60 x 110 mm
» Tmavosť ﬁltra EN 10 tai DIN 11
» Svetlý stav EN 3
» Op cká trieda 1/1/1
» Cer fikácia CE / EN 175
» Vyrobené vo Fínsku
Objednávkové číslo: 130 004 (EN 10)
Objednávkové číslo: 137 004 (EN 11)

Samostmievacia kukla Nahkis
Nahkis je samostmievacia zváračská kukla pre s esnené priestory. Pri
oblúku automa cky stmavne v závislos od modelu na EN 10 alebo EN
11. Táto kukla je vynikajúca najmä pri opravách a údržbe, pri ktorých
sa používa technika SMAW alebo MIG/MAG.
Kukla je vybavená solárnymi článkami, kazeta sa automa cky akt ivuje
svetlom, takže nie je potrebný žiadny vypínač ani batérie. Kukla je k
dispozícii s chráničom krku aj bez neho.

» Veľkosť ﬁltra 60 x 110 mm
» Tmavosť ﬁltra EN 10 tai EN 11
» Svetlý stav EN 3
» Op cká trieda 1/1/1
» Cer fikácia CE / EN 175
» Vyrobená z pravej kože
Objednávkové číslo: 145 004 (EN 10, bez chrániča krku)
Objednávkové číslo: 145 005 (EN 10, s chráničom krku)
Objednávkové číslo: 145 006 (EN 11, bez chrániča krku)
Objednávkové číslo: 145 008 (EN 11, s chráničom krku)
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Samostmievacia kukla Evolve Auto
Zváračská kukla Evolve bola navrhnutá s ohľadom na potreby používateľa.
Poskytuje vynikajúcu ochranu a pohodlie pre profesionálnych zváračov.
Evolve Auto má samostmievací zváračský ﬁlter.
Kukla je vybavená solárnymi článkami, kazeta sa automa cky ak vuje
svetlom, takže nie je potrebný žiadny vypínač ani batérie. Kukla Evolve je
tvarovaná tak, aby odrážala lietajúce iskry a 150 mm široký brúsny priezor
ponúka skvelé zorné pole, pokiaľ nie je potrebné zatemnenie.
Držiak filtra sa dá vysunúť na vrch kukly, čo zvyšuje pohodlie. Výhodou
opro klasickým otváracím mechanizmom je, že mechanizmus tejto kukly
op malizuje ťažisko, zlepšuje zorné pole a zmenšuje priestorovú
náročnosť kukly.
»
»
»
»
»
»

Veľkosť ﬁltra 90 x 110 mm
Op cká trieda 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
Možnos ovládania v modeloch V9-13DS a ADC
Veľkosť brúsneho priezoru 90 x 150 mm
Cer ﬁkácia CE / EN 175
Vyrobené vo Fínsku

Objednávkové číslo: 400 003 (DIN 10)
Objednávkové číslo: 400 004 (DIN 11)
Objednávkové číslo: 400 005 (V9-13DS)
Objednávkové číslo: 400 006 (ADC)

Samostmievacia kukla Maskilo
Samostmievacia kukla Maskilo sa môže používať pri všetkých metódach
zvárania, tak ež pri rezaní plazmou alebo brúsení.
Automatická kazeta je vybavená solárnymi článkami a automa cky sa ak vuje
svetlom, takže nie je potrebný žiadny vypínač a vďaka solárnym článkom
nedochádza k žiadnym zbytočným výmenám batérie.
Model Maskilo EN 9-13 má vynikajúce možnos nastavenia hodnôt, čo významne
pomáha a urýchľuje prácu zvárača. Tmavosť je možné nastaviť od DIN 9 do EN 13 a
k dispozícii je ež nastavenie úrovne citlivos a oneskorenia.
Samostmievacia kukla Maskilo je k dispozícii s ochranou dýchania, ochrannou
prilbou alebo s chráničmi sluchu.

»
Veľkosť ﬁltra v samostmievacej kukle Maskilo je 90 x 110 mm
»
Nastaviteľná tmavosť v modeli V9-13DS je medzi EN 9 - EN 13
»
Op cká trieda 1/1/1
»
Dobrá kvalita op ky zaručuje jasný a ostrý výhľad na pracovný cieľ
»
Jednoduché používanie a údržba
»
Vyrobené vo Fínsku
» Cer fikácia CE / EN 175
Objednávkové čísla:
600 003 Samostmievacia kukla Maskilo EN 10
600 004 Samostmievacia kukla Maskilo EN 11
600 005 Samostmievacia kukla Maskilo EN9-13DS
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TECHNICKÉ ÚDAJE SAMOSTMIEVACÍCH FILTROV
Samostmievací ﬁlter 60 x 110 mm DIN 10 a DIN 11
Samostmievací ﬁlter
DIN 10
Čas stmievania
0,0005 s (23 °C)
Čas rozjasnenia
0,2 s
UV / IR ochrana
UV 15 / IR 14
Svetelný š t
DIN3
Zváračský š t
DIN10
Veľkosť a hmotnosť
60 x 110 mm / 45 g
Senzory
1 op cký senzor
Prevádzková teplota
-10 °C - +55 °C
Teplota skladovania
-10 °C - +40 °C
Detekcia TIG
Dobrá
Cer fikácia
CE / EN169 a EN379
Op cká trieda
1/1/1
Záruka
2 roky

DIN 11
0,0005 s (23 °C)
0,2 s
UV 15 / IR 14
DIN3
DIN11
60 x 110 mm / 45 g
1 op cký senzor
-10 °C - +55 °C
-10 °C - +40 °C
Dobrá
CE / EN169 a EN379
1/1/1
2 roky

Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm DIN 10 a DIN 11
Samostmievací ﬁlter
DIN 10
Čas stmievania
0,0005 s (23 °C)
Čas rozjasnenia
0,2 s
UV / IR ochrana
UV 15 / IR 14
Svetelný š t
DIN 3
Zváračský š t
DIN 10
Veľkosť a hmotnosť
90 x 110 mm / 75g
Senzory
2 op cké senzory
Prevádzková teplota
-10 °C - +55 °C
Teplota skladovania
-10 °C - +40 °C
Detekcia TIG
Dobrá
Cer fikácia
CE / EN169 a EN379
Op cká trieda
1/1/1
Záruka
2 roky

DIN 11
0,0005 s (23 °C)
0,2 s
UV 15 / IR 14
DIN 3
DIN 11
90 x 110 mm / 75g
2 op cké senzory
-10 °C - +55 °C
-10 °C - +40 °C
Dobrá
CE / EN169 a EN379
1/1/1
2 roky

Nastaviteľný samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm DS a ADC
Samostmievací ﬁlter
V9-13DS
Čas stmievania
0,00015 s (23 °C)
Čas rozjasnenia
0,2 - 0,8 s
UV / IR ochrana
UV 15 / IR 14
Svetelný š t
DIN 4
Zváračský š t
DIN 9-13
Veľkosť a hmotnosť
90 x 110 mm / 95g
Senzory
2 op cké senzory
Prevádzková teplota
-10 °C - +55 °C
Teplota skladovania
-10 °C - +40 °C
Detekcia TIG
Dobrá
Cer fikácia
CE / EN169 a EN379
Op cká trieda
1/1/1
Záruka
2 roky

ADC
0,00015 s (23 °C)
0,2 - 0,8 s
UV 15 / IR 14
DIN 4
DIN 9-13
90 x 110 mm / 95 g
2 op cké senzory
-10 °C - +55 °C
-10 °C - +40 °C
Dobrá
CE / EN169 a EN379
1/1/1/2
2 roky

Objednávkové čísla:
131 004 Samostmievací ﬁlter 60 x 110 mm EN10(M10)
136 004 Samostmievací ﬁlter 60 x 110 mm EN10(M11)
132 005 Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN10(F10)
132 006 Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN11(F11)
132 015 Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN9-13 (článok a batéria)
132 007 Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN V9-13DS
132 008 Samostmievací filter 90 x 110 mm EN V9-13ADC
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ZVÁRAČSKÉ KUKLY PRE PAPR (respirátor s čistením nasávaného vzduchu) CLEAN AIR
Zváračská kukla Evermatic Air

Everma c Air je ľahká zváračská kukla s ochranou dýchania
pre profesionálne použi e. Dodáva sa kompletne
zmontovaná, vrátane tex lných krytov a vzduchového
potrubia. Pretlak vo vnútri kukly zabraňuje vstupu
škodlivých čas c do dýchacej zóny. Kukla chráni
používateľa pred čas cami, akými sú pevné a tekuté
aerosóly, výpary zo zvárania a prach.
Everma c Air je založená na zváračskej kukle Everma c. Je
možné ju kombinovať s ochranou sluchu.
» Veľkosť ﬁltra 60 x 110 mm
» Vyrobené vo Fínsku

Zváračská kukla Maskilo M10 Air

Maskilo M10 Air je univerzálna zváračská kukla s ochranou
dýchania. Pretlak vo vnútri kukly účinne zabraňuje vstupu
škodlivých čas c do dýchacej zóny. Kukla chráni používateľa
pred čas cami, akými sú pevné a tekuté aerosóly, výpary zo
zvárania a prach.
Maskilo M10 Air sa dodáva kompletne zmontovaná,
vrátane vzduchového potrubia a ochranného tesnenia.
Zostava je ľahká a odolná. Maskilo M10 Air je založená na
zváračskej kukle Maskilo.
Je možné ju kombinovať s ochranou sluchu.
» Veľkosť ﬁltra 90 x 110 mm
» Vyrobené vo Fínsku
Objednávkové čísla: Kukly bez jednotky PAPR

Objednávkové čísla: Kukly bez jednotky PAPR
160 003 Everma c Air 60 x 110 mm EN 9
130 003 Everma c Air 60 x 110 mm so
samostmievacím ﬁltrom EN 10
130 005 Everma c Air 60 x 110 mm so
samostmievacím ﬁltrom EN 11

600 002 Maskilo M10 Air 90 x 110 mm EN 10
600 006 Maskilo M10 Air 90 x 110 mm so samostmievacím
ﬁltrom EN 10
600 007 Maskilo M10 Air 90 x 110 mm so samostmievacím
ﬁltrom EN 11
600 008 Maskilo M10 Air 90 x 110 mm so samostmievacím
ﬁltrom V9-13DS
600 027 Maskilo M10 Air 90 x 110 mm so samostmievacím
ﬁltrom 9-13 ADC
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Zváračská kukla Evolve Air

Zváračská kukla Evolve sa dodáva zmontovaná, vrátane ochranných tesnení a vzduchového potrubia. Zváračská kukla
Evolve bola navrhnutá s ohľadom na potreby používateľa. Poskytuje vynikajúcu ochranu a pohodlie pre profesionálnych
zváračov. Evolve Auto má samostmievací zváračský ﬁlter.
Kukla je vybavená solárnymi článkami, kazeta sa automa cky ak vuje svetlom, takže nie j e potrebný žiadny vypínač
ani batérie. Kukla Evolve je tvarovaná tak, aby odrážala lietajúce iskry a 150 mm široký brúsny š t ponúka skvelé zorné pole ,
pokiaľ nie je potrebné zatemnenie.
Držiak filtra sa dá vysunúť na vrch kukly, čo zvyšuje pohodlie. Výh odou opro
klasickým otváracím mechanizmom je, že mechanizmus tejto kukly op malizuje ťažisko, zlepšuje zorné pole a zmenšuje
priestorovú náročnosť kukly.
»
»
»
»
»
»

Veľkosť samostmievacieho ﬁltra 90 x 110 mm
Veľkosť brúsneho priezoru 90 x 150 mm
Výborné vyváženie
Vyrobená z pro požiarneho polyamidu PA66
Vyrobené vo Fínsku
Cer fikácia CE / EN 175 / EN 166

Objednávkové čísla: Kukly bez jednotky PAPR
400 011 Evolve Air 90 x 110 mm EN10
400 012 Evolve Air 90 x 110 mm Auto EN9-13
400 013 Evolve Air 90 x 110 mm Auto EN10
400 014 Evolve Air 90 x 110 mm Auto EN11
400 015 Evolve Air 90 x 110 mm Auto ENV9-13DS
400 016 Evolve Air 90 x 110 mm Auto ENV9-13ADC
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Euromaski CA-28

CA-28 Euromaski je navrhnutá na použi e s jednotkami PAPR CleanAIR® alebo leteckými systémami CleanAIR® na
ochranu dýchacích ciest, tváre a očí pred škodlivým ultraﬁalovým/infračerveným žiarením a rozstrekmi.
Predstavuje ergonomické a ľahké riešenie pre väčši nu zváracích procesov. Vďaka stabilnému výklopnému zváraciemu
š tu poskytuje vynikajúcu ochranu pri zváraní a následných čis acich a brúsnych činnos ach.
Široký zakrivený ochranný š t zaisťuje nerušený výhľad vo všetkých smeroch a spĺňa požiadavky deﬁ nované v EN 166
týkajúce nárazu čas c so strednou energiou „B“.
Oblas použi a
Vhodná pre väčšinu spôsobov zvárania a následných čis acich a brúsnych činnos .
»
»
»
»
»

Široký zakrivený ochranný š t
Výborné vyváženie
Vyrobená z pro požiarneho polyamidu, š ty z polykarbonátu
Ľahká - len 560 g
Cer fikácia EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B

Objednávkové čísla:
702 800 CA-28 Euromaski EN1,7+8
702 801 CA-28 Euromaski EN1,7+10
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Produkty CleanAIR

CA-40GW
Kombinácia brúsneho a zváracieho š tu s ochrannou prilbou a integrovaným systémom distribúcie vzduchu.
Zaisťuje ochranu hlavy, dýchacích ciest, očí, tváre a sluchu vo veľmi náročných prostrediach.
Vyrobená pre najnáročnejšie priemyselné prostredia (automobilový priemysel, stavba lodí, stavba budov) - všade
tam, kde je potrebné vykonávať prípravné práce (upínanie, polohovanie, preprava) alebo kde bezprostredne po
zváraní nasleduje ďalšie povrchové spracovanie (brúsenie, čistenie atď.)

»
»
»
»
»
»
»

Ochrana očí, tváre, uší, hlavy a dýchacích ciest
Výborne vyvážená, pohodlná
Vysoká mechanická odolnosť
Výklopný zvárací š t
Kompa bilná so samostmievacími alebo pasívnymi ﬁltrami 110 × 90 mm
Široký zakrivený polykarbonátový š t
Cer fikácia EN 12941 TH2, EN 14594 2B, EN 397, EN 175 S, B, EN 166 A

Objednávkové číslo:
704 200 Ochranná prilba CA-40GW s brúsnym a zváracím š tom
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CA-40

Táto prak cká kombinácia zváračského š tu a ochrannej prilby s integrovaným systémom distribúcie vzduchu zaisťuje
ochranu hlavy, dýchacích ciest, očí, tváre a sluchu pri zváraní vo veľmi náročnom prostredí.
Vlastnos a výhody
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Viacnásobná ochrana - 5 úrovní ochrany naraz: ochrana očí, tváre, hlavy, dýchacích ciest a voliteľná ochrana sluchu
Systém, ktorý sa ľahko nosí, ľahko používa a jednoducho udržiava
Kompa bilný s pasívnymi ﬁltrami 110 × 90 mm
Sférický priezor jedinečnej kvality zaručuje vynikajúce zorné pole
Povrchová úprava pro zahmlievaniu zabraňuje zahmlievaniu priezoru
Povrchová úprava pro poškriabaniu zvyšuje mechanickú odolnosť priezoru
K dispozícii sú priezory Shade 4, Shade 5 a v žltom prevedení
Vylepšená robustnosť - ochrana pred vysokorýchlostnými čas cami s vysokou energiou
Zabudovaný systém distribúcie vzduchu
Najvyšší štandard v ochrane dýchacích ciest - TH3

Oblas použi a
»
»
»
»

Automobilový priemysel
Stavba budov
Stavba lodí
Údržba pri vysokom zaťažení

Objednávkové číslo:
704 000

Ochranná prilba CA-40 so zváračským š tom

CA-3 Brúsny priezor
Ľahký ochranný š t s ľahko vymeniteľným vysokokvalitným priezorom
poskytuje vynikajúcu ochranu dýchania a tváre pri brúsnych
činnos ach.
Plne nastaviteľný náhlavný kríž poskytuje pohodlné a bezpečné
uchytenie. Polykarbonátový panorama cký priezor zaisťuje jasné a
široké zorné pole. Podľa EN 166 poskytuje ochranu pred nárazmi čas c
so strednou energiou.

Oblas použi a
» Prašné prostredie bez nutnos ochrany krku a ramien
» Prostredia s nízkymi požiadavkami na chemickú odolnosť
» Ťažké priemyselné prostredie - brúsenie, povrchové úpravy
» Stavebný priemysel
»
»
»
»

Veľký brúsny priezor
Výborné vyváženie
Ľahký - 520 g
Cer fikácia EN 12941 a EN 166

Objednávkové číslo:
710 300

Brúsny priezor

CA UniMask

UniMask
Ľahký univerzálny tvárový š t poskytujúci najvyšší komfort a bezpečnosť. Najvyššia úroveň ochrany dýchania s vylepšenou
vnútornou reguláciou prúdenia vzduchu a priezorom s vynikajúcimi op ckými
a mechanickými vlastnosťami robia z tohto univerzálneho ľahkého tvárového š tu skutočného lídra vo svojej triede.
UniMask je ľahký (iba 380 g) a ponúka vynikajúci komfort pre používateľa - vnútorná regulácia prietoku vzduchu
umožňuje používateľovi nastaviť smer a intenzitu privádzaného vzduchu do tváre alebo priamo do dýchacej zóny.
Používatelia sa môžu rozhodnúť pre mäkké tex lné alebo neoprénové tesnenie na tvár podľa vlastných preferencií. Priezor
poskytuje jasný a nerušený výhľad najvyššej kvality (trieda 1 podľa EN 166), vysokú mechanickú odolnosť a ochranu pro
zahmlievaniu. UniMask sa ľahko používa a udržiava. Všetky náhradné diely sú rýchlo a ľahko odnímateľné, čo umožňuje
rýchlu a jednoduchú údržbu.
Objednávkové číslo:
72 03 00.01 Ochranný tvárový š t UniMask, sivý,
72 03 00.02 Ochranný tvárový š t UniMask, modrý
2 03 00.04 Ochranný tvárový š t UniMask, červený 7
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CleanAIR AerGO

CleanAIR® AerGO® –
univerzálne poháňaný respirátor na čistenie vzduchu určený na ochranu dýchacích ciest v prašnom priemyselnom prostredí
vrátane oblas s kontaminantmi vo forme plynov a pár.
Jednotka je vybavená riadiacim systémom konštantného prúdenia vzduchu a pokročilým elektronickým systémom na varovanie
používateľa v prípade náhleho poklesu prietoku vzduchu alebo nízkeho stavu nabi a batérie. Ergonomický dizajn, nízka
hmotnosť a š hly proﬁl jednotky zaručujú vysokú úroveň používateľského komfortu aj v prostrediach s obmedzenými
možnosťami pohybu. Jednotka je kompa bilná so širokou škálou náhlavných súprav CleanAIR® pre rôzne priemyselné aplikácie.
»
»
»
»

Prašné priemyselné prostredie vrátane oblas s kontaminantmi vo forme plynov a pár
Automobilový priemysel, lodiarsky priemysel
Zváranie, brúsenie a povrchové úpravy
Stavebný priemysel

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Vlastnos a výhody
Ergonomický dizajn a nízka hmotnosť – len 980 g
Š hly proﬁl jednotky – len 65 mm
Univerzálne použi e – ﬁltrácia pevných čas c, plynov a pár
Prevádzková doba presahuje 20 hodín s batériou Heavy Duty alebo 10 hodín so štandardnou batériou
Krátka doba nabíjania batérie, menej ako 3 hodiny (štandardná batéria)
Nastaviteľné prúdenie vzduchu (160 l/min a 210 l/min)
Konštantná regulácia prietoku vzdu chu bez ohľadu na stav ﬁltra a kapacitu batérie
Audiovizuálny a vibračný alarm indikujúci nízky prietok vzduchu a nízke nabi e batérie
Jednoduché ovládanie jediným tlačidlom
Ergonomický a pohodlný pás, ktorý sa dá ľahko vymeniť
Jedinečné riešenie tesnenia ﬁltra, ktoré zaisťuje dokonalé utesnenie jednotky po každej výmene ﬁltra
Cer fikácia EN 12941 TH3

Objednávkové čísla:
300 000PA
CleanAIR AerGO vrátane príslušenstva (pohodlný opasok, nabíjačka, batéria, čas cové ﬁltre, indikátor prúdenia)
300 000PHA
CleanAIR AerGO vrátane príslušenstva (pohodlný kožený opasok, nabíjačka, batéria, čas cové ﬁltre, indikátor
prúdenia)
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CleanAIR Basic EVO

Ľahká, kompaktná, inovovaná jednotka – CleanAIR® Basic EVO
Jednotka PAPR Basic poskytuje účinnú ochranu v prostredí s nebezpečnými čas cami vo forme pevných a
kvapalných aerosólov (ako je prach, dym, plyny a vlákna).
Je vybavená lí um-iónovou batériou, elektronickým ovládaním konštantného prúdenia vzduchu a pokročil ým
systémom na varovanie používateľa v prípade nízkeho prietoku vzduchu. Prietok vzduchu je samostatne
nastaviteľný (od 170 l/min do 240 l/min) a dá sa ľahko upraviť jediným tlačidlom. Vďaka novo navrhnutému
ovládaciemu LED panelu sú všetky relevantné informácie dobre viditeľné.
Oblas použi a
»
»
»
»
»

Zváranie, brúsenie, povrchové úpravy
Prašné priemyselné prostredie
Automobilový a lodiarsky priemysel
Stavby budov
Potravinársky priemysel

Vlastnos
»
Ľahká a kompaktná jednotka
»
Lí um-iónová batéria
»
Nastaviteľné prúdenie vzduchu v pia ch úrovniach (170–240 l/min)
»
Elektronický systém konštantného prúdenia vzduchu
»
Audiovizuálny alarm
»
Indikácia upcha a ﬁltra a nabi a batérie
»
Novo navrhnutý ovládací LED panel
»
Jednoduché ovládanie jediným tlačidlom
»
Nový a jednoduchý systém zaistenia zacvaknu m krytu ﬁltra

Objednávkové čísla:
810 000CA

CA Basic EVO vrátane štandardného pohodlného opasku, nabíjačky batérií s viacerými
zástrčkami (EUR, UK, US, AUS), lí um-iónovej batérie, čas covým ﬁltrom a indikátorom
prúdenia

810 000LA

CA Basic EVO vrátane pohodlného koženého opasku, nabíjačky batérií s viacerými
zástrčkami (EUR, UK, US, AUS), lí um-iónovej batérie, čas covým ﬁltrom a indikátorom
prúdenia
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CleanAIR Chemical 2F / 2F Ex
Nová generácia poháňaných respirátorov na čistenie vzduchu určené na ﬁltráciu kontaminantov vo forme plynov, pár, čas c a
ich kombinácií. Napriek svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnos má jednotka Che mical 2F vysokú mechanickú,
chemickú a odolnosť voči UV žiareniu.
Konštrukcia jednotky umožňuje ľahkú dekontamináciu v sprche vďaka ochrane pro vniknu u IP65. Jedinečný systém
automa ckého zatvárania zabraňuje nechcenej kontaminácii jednotky čas cami pri výmene ﬁltrov.
Plne farebný displej jasne zobrazuje všetky potrebné informácie.
Oblas použi a
•
Chemický priemysel
•
Laboratóriá
•
Farmaceu cký priemysel
•
Sanačné práce
Vlastnos a výhody
•
Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť
•
Vysoká mechanická a chemická odolnosť
•
Odolnosť voči UV žiareniu
•
Odolnosť pro vniknu u kvapalín a pevných čas c - IP64
•
Jedinečný systém automa ckého zatvárania
•
Pokročilý elektronický výstražný systém
•
Plne farebný TFT displej jasne zobrazuje všetky potrebné informácie
•
Samostatné pracovné režimy KUKLA/MASKA
•
Prúdenie vzduchu 120–235 l/min
•
Lí um-iónová batéria a rýchlonabíjačka (doba nabíjania menej ako 3 hodiny)
Objednávkové čísla:
510 000
CleanAIR® Chemical 2F vrátane batérie
510 000FCA
CleanAIR® Chemical 2F vrátane príslušenstva (pohodlný opasok, nabíjačka, batéria, indikátor prúdenia)
51E000FC
CleanAIR® Chemical 2F Ex - vrátane ﬂexibilnej hadice QL, pohodlného opasku Ex, nabíjačky

CleanAIR Chemical 3F
Nová generácia poháňaných respirátorov na čistenie vzduchu určené na ﬁltráciu kontaminantov vo forme plynov,
pár, čas c a ich kombinácií.
Vysoká úroveň výkonu, mechanická a chemická odolnosť, odolnosť voči UV žiareniu a kry e IP64 zaručujú
dostatočnú ochranu používateľa aj v ťažkom priemyselnom prostred í, chemickom priemysle, laboratóriách a
farmaceu ckom priemysle. Plne farebný displej jasne zobrazuje všetky potrebné relevantné informácie.
Oblas použi a
•
•
•
•
•

Najnáročnejšie prostredia
Chemický priemysel
Laboratóriá
Farmaceu cký priemysel
Sanačné práce

Vlastnos a výhody
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká mechanická a chemická odolnosť
Odolnosť pro vniknu u kvapalín a pevných čas c - IP64
Pokročilý elektronický výstražný systém
Plne farebný TFT displej jasne zobrazuje všetky potrebné informácie
Používateľské režimy KUKLA/MASKA
Prúdenie vzduchu 120–235 l/min
Lí um-iónová batéria a rýchlonabíjačka (doba nabíjania menej ako 3 h)

Objednávkové čísla:
520 000
CA Chemical 3F, 3F vrátane batérie a indikátora prúdenia
520 000FCA
CA Chemical 3F, vrátane príslušenstva (pohodl ný opasok, nabíjačka, batéria, indikátor prúdenia)
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CleanAIR Asbest

Výnimočne ľahký a kompaktný poháňaný respirátor na čistenie vzduchu, ktorý je určený na ak vnu ochranu dýchacích ciest a
tváre pri sanácii materiálov obsahujúcich azbest
Kompletný systém s celotvárovou maskou Shigematsu a vysoko účinným čas covým ﬁltrom zaručuje vysoký nominálny
ochranný faktor (NPF 2000), dostatočný prietok vzduchu a jednoduchú dekontamináciu.
Osobitný dôraz bol kladený na nízku hmotnosť, jednoduchú obsluhu a dlhú životnosť systému. Vďaka svojej konštrukcii sa dá
respirátor pripojiť priamo k celotvárovej maske alebo pomocou adaptéra (dodávaného s respirátorom) umiestneného na opasku
a spojeného s hadicou
Oblas použi a
» Stavebný priemysel
» Sanačné práce
Vlastnos a výhody
» Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť – 385 g
» Jednoduchá obsluha
» Možnosť priameho spojenia s maskou
» Dekontaminovateľný sprchou – Ochrana pro vniknu u IP65
» Prevádzková životnosť až 5 hodín
» Vysoký nominálny ochranný faktor NPF 2000
Objednávkové čísla ASBEST:
590 000
CleanAIR® Asbest bez batérie a ﬁltra
590 002
CleanAIR® Asbest vrátane batérie, ﬁltra, hadice s držiakom, nabíjačky – bez masky

TVÁROVÉ MASKY SHIGEMATSU GX02
Objednávkové čísla:
710 600S
Celotvárová maska GX02 - veľkosť S
710 600M
Celotvárová maska GX02 - veľkosť M
710 600L
Celotvárová maska GX02 - veľkosť L

TVÁROVÉ MASKY SHIGEMATSU CF02
Objednávkové čísla:
720 600M
Celotvárová maska CF02 - veľkosť M
720 600L
Celotvárová maska CF02 - veľkosť L
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CleanAIR Pressure
Riešenie pre pracoviská s možnosťou pripojenia na centrálny rozvod stlačeného vzduchu alebo kompresor.
Základná verzia CleanAIR® Pressure dokáže regulovať množstvo dodávaného vzduchu a udržiavať ho na konštantnej úrovni bez
ohľadu na akékoľvek zmeny vstupného tlaku.

•
•
•
•

Automobilový priemysel– zváranie, brúsenie, povrchové úpravy
Prostredie ťažkého priemyslu
Chemický priemysel
Laboratóriá

•
•
•

Nízka hmotnosť
Nákladovo efek vna prevádzka
Vysoká úroveň prúdenia vzduchu

Objednávkové čísla PRESSURE:
630 000 CleanAIR® Pressure vrátane príslušenstva (opasok a indikátor prúdenia)

CA-1, kukla, krátka
Krátka kukla CA-1 sa dá používať v kombinácii s respirátorom na čistenie
vzduchu Clean Air Basic 2000 DF. Vzduchová hadica je pripojená k zadnej
čas kukly ľahko použiteľným bajonetovým kĺbom. Veľký priezor poskytuje
široké zorné pole a viaceré možnos nastavenia zaisťujú dokonalé
prispôsobenie. Okrem ochrany dýchacích ciest chráni CA-1 tvár a vlasy
pred ľahkým rozstrekom.
Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ven l pre vydychovaný vzduch a
úprava pro zahmlievaniu zaisťujú, že priezor zostane priehľadný. Ľahká
kukla CA-1, ideálna na dlhodobé a každodenné použi e, je k dispozícii v
oranžovej a modrej farbe.

» Hmotnosť 180 g
» Priehľadný priezor
» Cer ﬁkácia EN 12941
Objednávkové číslo: 710 100 (oranžová)
Objednávkové číslo: 710 100B (modrá)
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CA-2 kukla, dlhá

Dlhá kukla CA-2 sa dá používať v kombinácii s respirátorom na čistenie
vzduchu Clean Air Basic 2000 DF. Vzduchová hadica je pripojená k zadnej
čas kukly ľahko použiteľným bajonetovým kĺbom.
Veľký priezor poskytuje široké zorné pole a viaceré možnos nastavenia
zaisťujú dokonalé prispôsobenie. Okrem ochrany dýchacích ciest
chráni CA-2 aj hlavu, krk, ramená a hrudník pred ľahkým rozstrekom.
Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ven l pre vydychovaný vzduch
a úprava pro zahmlievaniu zaisťujú, že priezor zostane priehľadný.
K dispozícii v oranžovej a modrej farbe

» Hmotnosť 250 g
» Priehľadný priezor
» Cer fikácia EN 12941
Objednávkové číslo: 710 200 (oranžová)
Objednávkové číslo: 710 200B (modrá)

CA-10 kukla

Stredne dlhá kukla CA-10 sa dá používať v kombinácii s respirátorom na
čistenie vzduchu Clean Air Basic 2000 DF. Je vybavená dvojitým tesnením,
ktoré zaisťuje správnu tesnosť.
Veľký priezor poskytuje široké zorné pole a viaceré možnos nastavenia
zaisťujú dokonalé prispôsobenie. Okrem ochrany dýchacích ciest chráni CA -10
celú oblasť hlavy pred ľahkým rozstrekom.
Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ven l pre vydychovaný vzduch a úprava
pro zahmlievaniu zaisťujú, že priezor zostane priehľadný. Ľahká kukla CA -10,
ideálna na dlhodobé a každodenné použi e, je k dispozícii v oranžovej a modrej
farbe.

» Hmotnosť 225 g
» Priehľadný priezor
» Dvojité tesnenie
» Cer fikácia EN 12941
Objednávkové číslo: 711 000 (oranžová)
Objednávkové číslo: 711 000B (modrá)
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PASÍVNE CHRÁNIČE SLUCHU SILENTA
PASÍVNE CHRÁNIČE SLUCHU
Pasívne chrániče sluchu sú najprak ckejšou a ekonomicky najvýhodnejšou alterna vou, keď práca nevyžaduje vzájomnú komunikáciu
a stlmenie zvukov v okolí nevytvára riziko. Vďaka pokročilej štvordrôtovej štruktúre čelenky sú chrániče sluchu Silenta odoln é a
pohodlné na nosenie. V našej rozsiahlej ponuke nájdete chrániče sluchu aj pre to najnáročnejšie prostredie. Chrániče sluchu, ktoré sa
dajú pripevniť na prilby, sú kompa bilné s bežnými prilbami a kuklami na trhu. Pasívne chrániče sluchu si môžete vybrať zo š tyroch
rôznych tried tlmenia: vynikajúce, vysoké, stredné a nízke utlmenie.
Chrániče sluchu sú vyrobené z ľahkého a odolného ABS.
Vankúšiky odporúčame meniť podľa potreby, minimálne však každých 6 mesiacov. Odporúčaná maximálna životnosť je 5 rokov od
uvedenia do prevádzky.

SUPERMAX
» Jasné a reﬂexné farby pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť
» Navrhnuté pre extrémne hlučné prostredie s úrovňou nad 100 dB
» Účinne tlmí aj pri nízkych frekvenciách
» Pohodlné používanie po dlhšiu dobu
» Najlepšie držanie zaručuje ľahká čelenka z pružinového drôtu , ktorá zaisťuje rovnomerný tlak na uši
» Široké a ﬂexibilné utesnenie uší
» Vysoká viditeľnosť, zelené Silenta p/n 9906600
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Mušle z ABS plastu
» Hmotnosť, ne o 230 g, bru o 310 g
» Tlmenie: SNR 36 dB / NRR 30 dB.
Objednávkové čísla:
9 900 000
Supermax čierne
9 906 600
Supermax s vysokou viditeľnosťou

ERGOMAX ČIERNE
» Dielektrické chrániče sluchu sa môžu používať v prostredí s vysokým napä m
» Ocenený dizajn
» Pohodlné používanie po dlhšiu dobu
» Účinne tlmí aj pri nízkych frekvenciách
» Teleskopické nastavenie bez previsov v 9 polohách
» Mušle z ABS plastu
» Hmotnosť, ne o 231 g, bru o 310 g
» Tlmenie SNR 33 dB / NRR 26 dB

Objednávkové číslo:
9 800 000
Ergomax čierne

SPLENDOR
» Klasický dizajn
» Ľahká a odolná konštrukcia
» Kombinácia nízkej hmotnos , rovnomerného napnu a čelenky a mäkkých vankúšikov na uši umožňuje príjemné nosenie po dlhšiu
dobu.
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Hmotnosť, ne o 212 g, bru o 290 g
» Mušle z ABS plastu
» Tlmenie: SNR 31 dB / NRR 25 dB / SLC80 31dB
Objednávkové čísla:
8 900 000
Splendor čierne
8 906 600
Splendor s vysokou viditeľnosťou, zelené
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SPLENDORMIL HIGH VISIBILITY
» Klasický dizajn, o niečo tenšie mušle ako pri modeli Splendor
» Š hly dizajn uľahčuje používanie Splendormil v kombinácii s iným vybavením na ochranu hlavy
» Jasné a reﬂexné farby pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť
» Ľahká a odolná konštrukcia
» Ergonomický dizajn poskytuje vynikajúci komfort pre používateľa
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Mušle z ABS plastu
» Tlmenie: SNR 27 dB / NRR 21 dB.
Objednávkové číslo:
8 606 600
Splendormil s vysokou viditeľnosťou, zelené

AURORAMIL ČIERNE
» Klasický dizajn, o niečo tenšie mušle ako pri modeli Aurora
» Ľahká a odolná konštrukcia
» Kombinácia nízkej hmotnos , rovnomerného napnu a čelenky a mäkkých vankúšikov na uši umožňuje príjemné nosenie po dlhšiu
dobu.
» Čierne, len počúvanie, 3,5 mm audio konektor, SNR 26, Silenta p/n 5100000
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Mušle z ABS plastu
» Tlmenie: SNR 27 dB / NRR 21 dB
Objednávkové číslo:
5 600 000
Auroramil čierne

CHRÁNIČE SLUCHU S MONTÁŽNYM RAMENOM NA PRILBU A SYSTÉMOM JEDNODUCHO PRIPNUTEĽNÉHO
ADAPTÉRA
AURORAMIL CAP ČIERNE + 733N II ADAPTÉR (KOMPATIBILNÉ S PELTOR G3000)
» Rameno na pripevnenie na prilbu a systém jednoducho pripnuteľného adaptéra umožňuje pripevnenie na väčšinu prilieb na trhu
» Pracovná a parkovacia poloha
» Klasický dizajn, o niečo tenšie mušle ako pri mod eli Aurora
» Ľahká a odolná konštrukcia
» Jedinečný pružinový dizajn poskytuje rovnomerné napnu e, vďaka čomu sa chrániče Auroramil Cap príjemne nosia
» Hmotnosť 240 g
» Sila čelenky 11,2 N
» Mušle z ABS plastu
» Tlmenie: SNR 29 dB / NRR 22 dB SLC80 28dB
Objednávkové číslo:
5 610 000
Auroramil Cap čierne + adaptér 733N II (kompa bilné s Peltor G3000)

SPLENDORMIL CAP ČIERNE + 733N II ADAPTÉR (KOMPATIBILNÉ S PELTOR G3000)
» Rameno na pripevnenie na prilbu a systém jednoducho pripnuteľného adaptéra umožňuje pripevnenie na väčšinu prilieb na trhu
» Pracovná a parkovacia poloha
» Klasický dizajn, o niečo tenšie mušle ako pri modeli Splendor
» Ľahká a odolná konštrukcia
» Jedinečný pružinový dizajn poskytuje rovnomerné napnu e, vďaka čomu sa chrániče Splendormil Cap príjemne nosia.
» Hmotnosť 234 g
» Sila čelenky 8,7 N
» Mušle z ABS plastu
» Tlmenie: SNR 29 dB / NRR 22 dB
Objednávkové číslo:
8 610 000
Splendormil Cap čierne + adaptér 733N II (kompa bilné s Peltor G3000)
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KOMUNIKAČNÉ CHRÁNIČE SLUCHU
Komunikačné chrániče sluchu sú dôležitým bezpečnostným faktorom vo viacerých pracovných prostrediach. Elektronické čas
chráničov sluchu Silenta sú chránené unikátnou technológiou odlievania, vďaka ktorej sú náhlavné súpravy o dolné aj v náročných
podmienkach. Ticho nie je vždy najbezpečnejšou alterna vou v hlučnom pracovnom prostredí. S pomocou elektronických chráničov
sluchu budete môcť chrániť svoj sluch bezpečne a zároveň si uvedomovať svoje okolie a možné alarmy. Budete mô cť efek vne
pokračovať v práci a so svojimi kolegami komunikovať pomocou telefónu alebo rádiotelefónu bez toho, aby ste museli opus ť
hlučnú oblasť. Pohodlnosť produktu zvyšujú aj vyladené detaily a funkcie.
Vankúšiky odporúčame meniť podľa potreby, min imálne však každých 6 mesiacov. Odporúčaná maximálna životnosť je 5 rokov od
uvedenia do prevádzky.

SILENTEX FM RADIO SNB 26 DB
Chránič sluchu s prijímačom FM rádia. Vysoko kvalitný zvuk a priestranné mušle zaisťujú pohodlné nosenie aj počas dlhšieho
časového obdobia. Utesnená elektronika umožňuje spoľahlivé fungovanie v najnáročnejších podmienkach. Hladina akus ckého
tlaku zo slúchadiel je obmedzená na bezpečných 82 dB. Je to op málna voľba pre mnohé priemyselné aplikácie a dielne.
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria - až 80 hodín počúvania na jedno nabi e
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e, ak nestlačíte ovládacie tlačidlá do 5 hodín
» Automatické vyhľadávanie kanálov
» Automatické prepnu e zo sterea na mono pre nerušený príjem v oblas ach so slabým signálom
» Pamäť naposledy zvolenej úrovne hlasitos a nastavenia kanála
» Skladacie, s krátkou anténou - ľahko sa prenášajú a skladujú
» Nabíjačka je súčasťou balenia a nabíjačka do auta je k dispozícii ako príslušenstvo
» Skladacie
» Hmotnosť 315 g
Objednávkové číslo:
5 400 000
Silentex FM Radio SNB 26 dB

SILENTEX FM RADIO SNB 31 DB
Chrániče sluchu s vysokým tlmením a FM rádiom. FM Radio 31 je op málnou voľbou pre najnáročnejšie hlučné prostredia, ako sú
mnohé priemyselné aplikácie a dielne. Vysoko kvalitný zvuk a priestranné mušle zaisťujú pohodlné nosenie aj počas dlhšieho
časového obdobia. Utesnená elektronika umožňuje spoľahlivé fungovanie v najnáročnejších podmienkach. Hladina akus ckého tlak u
zo slúchadiel je obmedzená na bezpečných 82 dB.
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria - až 80 hodín počúvania na jedno nabi e
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e, ak nestlačíte ovládacie tlačidlá do 5 hodín
» Funkcia obľúbených kanálov ukladá až 5 kanálov
» Pamäť naposledy zvolenej úrovne hlasitos a nastavenia kanála
» Krátka anténa
» Skladacia čelenka - ľahko sa prenášajú a skladujú
» Nabíjačka je súčasťou balenia, nabíjačka do auta je k dispozícii ako príslušenstvo
» Testované podľa EN 352, ANSI S3.19-1974 a AS/NZS 1270:2002
Objednávkové číslo:
6 400 000
Silentex FM Radio SNB 31 dB
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MODELY S NÁKRČNÍKOM
SILENTEX FM RADIO SNB 26DB NECKBAND
Silentex FM Radio NB je vynikajúcou voľbou vždy, keď nie je vhodné nosiť modely s čelenkou. Tieto chrániče sú vybavené rovnakými
skvelými funkciami ako Silentex Radio FM, ale vďaka š hlemu dizajnu mušieľ a nákrčníkom sú slúchadlá FM Radio NB vhodné na
nosenie s inými ochrannými pomôckami hlavy, akými sú zváračské kukly a ochranné prilb y. Vďaka vysoko kvalitnej reprodukcii zvuku
a vynikajúcemu ergonomickému dizajnu sa slúchadlá FM Radio príjemne nosenia aj po dlhšiu dobu.
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria - až 80 hodín počúvania na jedno nabi e
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e, ak nestlačíte ovládacie tlačidlá do 5 hodín
» Automatické vyhľadávanie kanálov
» Automatické prepnu e zo sterea na mono pre nerušený príjem v oblas ach so slabým signálom
» Pamäť naposledy zvolenej úrovne hlasitos a nastavenia kanála
» Krátka anténa, skladacie - ľahko sa prenášajú a skladujú
» Nabíjačka je súčasťou balenia, nabíjačka do auta je k dispozícii ako príslušenstvo

Objednávkové číslo:
5 435 000
Silentex FM Radio SNB26dB Neckband

SILENTEX FM RADIO SNB 31DB NECKBAND
Chrániče sluchu s vysokým tlmením a FM rádiom. FM Radio 31 je op málnou voľbou pre najnáročnejšie hlučné prostredia, ako sú
mnohé priemyselné aplikácie a dielne.
Vysoko kvalitný zvuk a priestranné mušle zaisťujú pohodlné nosenie aj počas dlhšieho časového obdobia. Utesnená elektronika
umožňuje spoľahlivé fungovanie v najnáročnejších podmienkach. Hladina akus ckého tlaku zo slúchadiel je obmedzená na
bezpečných 82 dB.
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria - až 80 hodín počúvania na jedno nabi e
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e, ak nestlačíte ovládacie tlačidlá do 5 hodín
» Funkcia obľúbených kanálov ukladá až 5 kanálov
» Pamäť naposledy zvolenej úrovne hlasitos a nastavenia kanála
» Krátka anténa
» Skladacia čelenka - ľahko sa prenášajú a skladujú
» Nabíjačka je súčasťou balenia, nabíjačka do auta je k dispozícii ako príslušenstvo
» Testované podľa EN 352, ANSI S3.19-1974 a AS/NZS 1270:2002
Objednávkové číslo:
6 430 000
Silentex FM Radio SNB 31dB Neckband
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CHRÁNIČE SLUCHU S BLUETOOTH
SILENTEX ACOM BT

» Kvaliﬁkované zariadenie Bluetooth na bezdrôtové pripojenie k mobilnému telefónu alebo komunikačnému rádiu.
» Dosah bezdrôtového prenosu približne 10 m
» Proﬁly A2DP, HFP a HSP a majú funkciu stereo hudobné ho prehrávača
» Push-To-Talk (Stlač a hovor) - na mušli
» Jednoduché pripojenie pomocou funkcie jednoduchého párovania
» Jedinečná technika odlievania kvôli ochrane elektroniky
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria a nabíjačka sú súčasťou balenia, doba prevádzky 100 h alebo 20 h, keď je Bluetooth ak vne
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e po 5 hodinách
» Robustný ﬂexibilný mikrofón s vynikajúcim potlačením okolitého hluku
» Gélová výplň a vypchatá čelenka a priestrannými mušľami pre maximálny komfort používateľa
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Mušle z ABS plastu
» Označenie CE a testované podľa EN 352, ANSI S3.19-1974 a AS/NZS 1270:2002
» Tlmenie: SNR 33 dB / NRR 26 dB

Objednávkové číslo:
9 000 310
Silentex A-Com BT

SILENTEX NATURAL XPB BT A
» Kvaliﬁkované zariadenie Bluetooth na bezdrôtové pripojenie k mobilnému telefónu alebo komunikačnému rádiu
» Dosah bezdrôtového prenosu približne 10 m
» Proﬁly A2DP, HFP a HSP a majú funkciu stereo hudobného prehrávača
» Push-To-Talk (Stlač a hovor) na mušli
» Jednoduché pripojenie pomocou funkcie jednoduchého párovania

Závislé od úrovne
» Ak vna reprodukcia okolitého zvuku chráni váš sluch pred škodlivým hlukom, pričom budete počuť varovné signály, reč,
pokyny a ďalšie signály s nižšou úrovňou hluku.
» Chrániče zvyšujú bezpečnosť tým, že neizolujú používateľa od okolia
» Maximálna hladina akus ckého tlaku zo slúchadiel je obmedzená na 82 dB.

Výhody
» Jedinečná technika odlievania kvôli ochrane elektroniky
» Nabíjateľná lí um-iónová batéria a nabíjačka sú súčasťou balenia, doba prevádzky 60 h alebo 20 h, keď je Bluetooth ak vne
» Upozornenie na vybitú batériu a automa cké vypnu e po 5 hodinách
» Robustný ﬂexibilný mikrofón s vynikajúcim potlačením okolitého hluku
» Gélová výplň a vypchatá čelenka a priestrannými mušľami pre maximálny komfort používateľa

Podrobnosti o produkte
» Silenta p/n 7000000, čierne
» Skladacie, ľahko sa prenášajú a skladujú
» Mušle z ABS plastu
» Označenie CE a testované podľa EN 352, ANSI S3.19-1974 a AS/NZS 1270:2002
» Tlmenie: SNR 33 dB / NRR 26 dB.
Objednávkové číslo:
7 000 000
Silentex Natural XPB BT A
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NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO
Zváračské ﬁltre
VEĽKOSŤ 60 X 110 MM
Klasické zváračské ﬁltre s vysokou tepelnou odolnosťou.
Vynikajúca ochrana pro UV a IR žiareniu.
Objednávkové čísla:
104 001 Zváračský ﬁlter EN 8
105 001 Zváračský ﬁlter EN 9
106 001 Zváračský ﬁlter EN 10
107 001 Zváračský ﬁlter EN 11
108 001 Zváračský ﬁlter EN 12
109 001 Zváračský ﬁlter EN 13
VEĽKOSŤ 90 X 110 MM
Klasické zváračské ﬁltre s vysokou tepelnou odolnosťou.
Vynikajúca ochrana pro UV a IR žiareniu.
Objednávkové čísla:
104 014 Zváračský ﬁlter EN 8
104 011 Zváračský ﬁlter EN 9
104 016 Zváračský ﬁlter EN 10
104 012 Zváračský ﬁlter EN 11
104 013 Zváračský ﬁlter EN 12
104 017 Zváračský ﬁlter EN 13

Sklá proti rozstreku
VEĽKOSŤ 60 X 110 MM
Priehľadné sklá pro rozstreku na ochranu klasických aj
samostmievacích ﬁltrov. Odporúča sa meniť minimálne raz za týždeň alebo ihneď v prípade poškodenia.
Objednávkové čísla:
102 001 Sklo pro rozstreku, sklenené
103 002 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 0,5 mm
103 001 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 1,0 mm
103 003 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 1,5 mm
VEĽKOSŤ 90 X 110MM
Priehľadné sklá pro rozstreku na ochranu klasických aj samostmievacích ﬁltrov.
Odporúča sa meniť minimálne raz za týždeň alebo ihneď v prípade poškodenia.
Objednávkové čísla:
105 004 Sklo pro rozstreku, sklenené
104 015 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 0,5 mm
105 002 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 1,0 mm
105 003 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 1,5 mm
105 005 Sklo pro rozstreku, polykarbonátové 1,0 mm bez zahmlievania, tvrdý povlak
ĎALŠIE SKLÁ PROTI ROZSTREKU
Priehľadné sklá pro rozstreku na ochranu klasických aj
samostmievacích ﬁltrov. Odporúča sa meniť minimálne raz za týždeň alebo ihneď v prípade poškodenia.
Objednávkové čísla:
103 004 sklo pro rozstreku, polykarbonátové 51 x 107 x 1,0 mm (Používa sa ako vnútorná ochrana pre automa cký
ﬁlter veľkos 90 x 110)
104 004 sklo pro rozstreku, polykarbonátové 50 x 105 x 1,0 mm
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Zväčšovacie sklíčka Evermatic
ZVÄČŠOVACIE SKLÍČKO, VEĽKOSŤ 51 X 108 MM
Zváračské kukly Everma c môžu byť vybavené zväčšovacím sklíčkom kvôli lepšiemu
výhľadu na uľahčenie práce. Sklíčka sú vyrobené z ľahkého polykarbonátu s povlakom
odolným pro poškriabaniu.
Tenké okraje uľahčujú montáž.

Objednávkové čísla:
110 013
Zväčšovacie sklíčko 1,0 diopt., zväčšenie asi 25 %
110 010
Zväčšovacie sklíčko 1,5 diopt., zväčšenie asi 35 %
110 011
Zväčšovacie sklíčko 2,0 diopt., zväčšenie asi 50 %
110 012
Zväčšovacie sklíčko 2,5 diopt., zväčšenie asi 65 %
110 014
Zväčšovacie sklíčko 3,0 diopt., zväčšenie asi 75 %

Sklá s UV ochranou
Sklá s UV ochranou EN 1.7 pre kukly s držiakom ﬁltra, ktorý disponuje pozíciou na
pozeranie.
Objednávkové čísla:
110 001
UV ﬁlter 60 x 110 mm
110 003
UV ﬁlter 90 x 110 mm
101 000
UV ﬁlter 30 x 110 mm

Priezory
PRIEZORY EVOLVE
Priehľadný brúsny priezor z polykarbonátu.
Objednávkové čísla:
191 000
Brúsny priezor Evolve-base FT
191 001
Brúsny priezor Evolve-auto BT
191 002
Brúsny priezor Evolve 1,0 mm, bez zahmlievania, tvrdý povlak

Sprej na masku
SPREJ NA MASKU
Udržiava prilby a priezory čisté. Zanecháva an sta cký povlak, ktorý odpudzuje
prach a nečistoty a zabraňuje zahmlievaniu.
» 220 ml
» Vyrobené vo Fínsku
Objednávkové číslo:
172 000 Sprej na masku
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Potné pásiky
Potný pásik
Pripevňuje sa k náhlavnému krížu zváračskej kukly. Rýchla a jednoduchá výmena.
Vyrobený zo synte ckej jelenice pre väčšie pohodlie.
POTNÝ PÁSIK MASKILO M10 AIR
Potný pásik pre kuklu Maskilo M10 Air. Pripevňuje sa k náhlavnému krížu
pomocou suchého zipsu kvôli rýchlej a jednoduchej výmene. Vyrobený zo
synte ckej jelenice pre väčšie pohodlie.
POTNÝ PÁSIK VELOUR
Pripevňuje sa k náhlavnému krížu kukly pomocou suchého zipsu kvôli
rýchlej a jednoduchej výmene. Príjemný a mäkký materiál.

Objednávkové čísla:
118 001 Potný pásik
118 002 Potný pásik Maskilo Air
700 003 Potný pásik Velour

OCHRANNÉ ODEVY PRE ZVÁRAČOV
KOŽENÁ ZÁSTERA
Vyrobená zo š epenky, odolná a trvanlivá pri používaní. Vynikajúca ochrana pred
iskrami, rozstrekom a teplom. Jednoduché obliekanie a vyzliekanie pomocou prak ckých
rýchloupínacích spôn na krku a bedrových popruhov.
Objednávkové číslo:
152 008 Kožená zástera, 100 cm

TEXTILNÉ ZVÁRAČSKÉ RUKÁVY
Vyrobené z materiálu spomaľujúceho horenie Proban. Vynikajúca ochrana pred
iskrami, rozstrekom a teplom. Krátke rukávy majú elas cké konce, dlhé rukávy sa
zapínajú na spony.
K dispozícii v pároch
Objednávkové čísla:
152 009 Tex lné zváračské rukávy, krátke 40 cm
152 010 Tex lné zváračské rukávy, dlhé 70 cm

KOŽENÉ ZVÁRAČSKÉ RUKÁVY
Vyrobené z extrémne odolnej š epenky pre maximálnu ochranu pred iskrami,
rozstrekom a teplom. Krátke rukávy majú elas cké konce, dlhé rukávy sa zapínajú na spony. K
dispozícii v pároch
Objednávkové čísla:
152 004 Kožené zváračské rukávy, krátke 40 cm
152 005 Kožené zváračské rukávy, dlhé 70cm

27

Zváračské kapucne
ZVÁRAČSKÁ KAPUCŇA
Vyrobené z materiálu spomaľujúceho horenie Proban. Vynikajúca ochrana hlavy a
krku zvárača. Účinne zabraňuje vniknu u iskier a rozstreku. Vďaka zapínaniu na
suchý zips vpredu sa jednoducho nasadzuje a dáva dole.
Objednávkové číslo:
152 003 Zváračská kapucňa

ZVÁRAČSKÁ KAPUCŇA COMFORT
Obsahuje elas cký Protex, ktorý je príjemný na dotyk a ľahko sa
nasadzuje. Žiadne zapínanie na patentové gombíky. Vyrobená z látky
spomaľujúcej horenie, ktorá účinne zabraňuje vniknu u iskier a
rozstreku.
Jedna veľkosť pre všetkých.
Objednávkové číslo:
152 003 Zváračská kapucňa Comfort

Zváračské chrániče krku
CHRÁNIČ KRKU
Vyrobený z materiálu spomaľujúceho horenie Proban.
Vynikajúca ochrana krku, líc a uší zvárača. Pripevňuje sa k
náhlavnému krížu zváračskej kukly.
Objednávkové číslo:
117 002 Chránič krku

CHRÁNIČ KRKU COMFORT
Vyrobený z materiálu spomaľujúceho horenie Proban a elas ckého
Protexu. Vynikajúca ochrana krku, líc a uší zvárača. Pripevňuje sa k
náhlavnému krížu zváračskej kukly. Elas cký Protex zaisťuje pohodlné
nosenie na tvári. Veľkosť otvoru na tvár je možné prispôsobiť.
Objednávkové číslo:
152 013 Chránič krku Comfort

KOŽENÝ CHRÁNIČ KRKU
Pre náročné aplikácie. Pripevňuje sa k okraju zváračskej kukly s adaptabilným
tesnením. Kompa bilný so všetkými kuklami Everma c a väčšinou kukiel iných
značiek. Vynikajúca ochrana pred iskrami.

Objednávkové číslo:
117 002 Chránič krku, kožený
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Zváračský plášť Evermatic
ZVÁRAČSKÝ PLÁŠŤ EVERMATIC
Vyrobený z materiálu spomaľujúceho horenie. Jednoduché obliekanie a vyzliekanie.
Dve veľké vrecká vpredu na rukavice alebo náradie a vzadu otvorený na
vetranie. Rýchloupínacia spona na bedrovom páse. K dispozícii v dvoch
veľkos ach.
Objednávkové čísla:
152 007 Zváračský plášť M/L
152 011 Zváračský plášť XL/XXL

Zváračská plachta Evermatic
ZVÁRAČSKÁ PLACHTA EVERMATIC
Vyrobená z materiálu odolného voči teplu a iskrám. Vynikajúca ochrana pred iskrami pri
zváraní a brúsení, troskou a roztaveným kovom. S očkami na oboch koncoch je vhodná
na použi e
ako zváracia opona alebo deliaca stena. Tepelne odolná až do +550 °C. Štandardná veľkosť
100 x 180 cm; iné veľkos sú k dispozícii na objednávku.
Objednávkové číslo:
152 020 Zváračská plachta 100 x 180 cm
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Náhradné diely
NÁHRADNÉ DIELY NA ZVÁRAČSKÚ KUKLU MASKILO, MASKILO ADC, MASKILO M10 S PRILBOU A
MASKILO M10 AIR
115 004
116 002
611 001
700 003
110 003
105 005
105 002
104 016
172 000
105 004
104 015
105 003
104 014
104 011
104 012
104 013
104 017
132 005
132 006
132 007
132 008
103 004
6 111 004
115 005
149 004
150 003
114 000
118 002
700 457
169 006
151 003

Š t Maskilo
Pružinová súprava š tu Maskilo
Náhlavný kríž M10 s rýchloupínacími háčikmi na pripevnenie ochrany sluchu
Potný pásik, čierny velúr
UV-ﬁlter 90 x 110 mm EN1,7
Polykarb. sklo pro rozstreku, bez zahmievania, tvrdý povlak 90 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 1,0 mm
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN10
Čis aci sprej na masku
Sklo pro rozstreku, sklenené 90 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 0,5mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 1,5mm
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN8
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN9
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN11
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN12
Zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN13
Samostmievací zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN10
Samostmievací zváračský ﬁlter 90 x 110 mm EN11
Samostmievací zváračský ﬁlter 90 x 110 mm V9-13DS
Samostmievací zváračský ﬁlter 90 x 110 mm 9-13ADC
Polykarb. sklo pro rozstreku, samostmievací ﬁlter 51 x 107 x 1,0 mm
Ochranná pribla Peltor G3000
Náhlavný kríž so vzduchovým kanálom
Súprava tesnení Maskilo
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Súprava na suchý zips
Potný pásik
Bajonetový kĺb
Závitový konektor, priliehavý
Závitový konektor vzduchový (žiarovkový závit)
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NÁHRADNÉ DIELY NA ZVÁRAČSKÚ KUKLU EVERMATIC, EVERMATIC S
PRILBOU, SAMOSTMIEVACIU KUKLU EVERMATIC A EVERMATIC AIR
115 001
121 002
116 001
111 001
118 001
110 001
103 001
102 001
103 002
103 003
172 000
104 001
105 001
106 001
107 001
108 001
109 001
131 004
136 004
155 006
116 005
149 003
150 003
700 003
700 457
196 006
151 003
6 111 004

Š t Everma c
Š t Everma c Base
Pružinová súprava š tu
Náhlavný kríž
Potný pásik
UV ﬁlter 60 x 110 mm (Everma c)
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110mm 1,0
Sklo pro rozstreku, sklenené 60 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110 x 0,5 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110 x 1,5 mm
Čis aci sprej na masku
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN8
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN9
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN10
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN11
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN12
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN13
Samostmievací ﬁlter EN 10
Samostmievací ﬁlter EN 11
Vzduchový kanál, Everma c Air
Náhlavný kríž so vzduchovým kanálom
Súprava tesnení, Everma c Air
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Potný pásik, čierny velúr
Bajonetový kĺb
Závitový konektor, priliehavý
Závitový konektor vzduchový (žiarovkový závit)
Ochranná pribla Peltor G3000

NÁHRADNÉ DIELY NA ZVÁRAČSKÚ KUKLU EVOLVE-BASE, EVOLVE AIR A EVOLVE- AUTO
111 008
111 001E
111 007
700 003
105 005
105 002
105 004
104 015
105 003
191 000
172 000
104 014
104 011
104 016
104 012
104 013
104 017
155 006
700 457
169 006
151 003
181 003
702 153
103 016
191 001
132 005
132 006
132 007
132 008
132 015

Zostava zváračského veka, Evolve
Náhlavný kríž
Súprava skru ek, Evolve
Potný pásik, čierny velúr
Polykarb. sklo pro rozstreku, bez zahmievania, tvrdý povlak 90 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 1,0 mm
Sklo pro rozstreku, sklenené 90 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 0,5mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 90 x 110 x 1,5mm
Polykarb. brúsny priezor Evolve FT
Čis aci sprej na masku
Zváračský ﬁlter EN 8
Zváračský ﬁlter EN 9
Zváračský ﬁlter EN 10
Zváračský ﬁlter EN 11
Zváračský ﬁlter EN 12
Zváračský ﬁlter EN 13
Vzduchový kanál
Bajonetový kĺb
Závitový konektor, priliehavý
Závitový konektor vzduchový (žiarovkový závit)
Pružinový držiak ﬁltra, Evolve
Lícové tesnenie, Evolve Air
Sklo pro rozstreku, vnútorné 47 x 91 x 1,0 mm (článok a batéria)
Brúsny priezor Evolve Auto BT
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 10
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 11
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm V 9-13 DS
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm ADC
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm ENV9-13 (článok a batéria)
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NÁHRADNÉ DIELY NA ZVÁRAČSKÚ KUKLU NAHKIS A SAMOSTMIEVACIU KUKLU NAHKIS
115 001
116 001
110 001
103 001
105 001
102 001
103 002
103 003
172 000
104 001
105 001
106 001
107 001
108 001
109 001
131 004
136 004

Š t Nahkis
Pružinová súprava š tu
UV ﬁlter 60 x 110 mm EN1,7
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110 x 1,0 mm
Zváračský ﬁlter 60 x 110 mm EN9
Sklo pro rozstreku, sklenené 60 x 110 mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110 x 0,5mm
Polykarb. sklo pro rozstreku 60 x 110 x 1,5 mm
Čis aci sprej na masku
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN8
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN9
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN10
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN11
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN12
Zváračské sklo 60 x 110 mm EN13
Samostmievací ﬁlter EN 10
Samostmievací ﬁlter EN 11

NÁHRADNÉ DIELY NA CA -40GW
704 060
704 102
704 040
704 041
704 042
704 043
704 041x
704 080
103 004
704 120
172 000
132 005
132 006
132 007
132 008

Lícové tesnenie
Náhradný brúsny priezor
Chránič sluchu č. 8
Chránič sluchu č. 10
Chránič sluchu č. 12
Skrutky, 2 ks
Náhlavný kríž CA-40
Sklo pro rozstreku CA-40 10 ks/balenie
Sklo pro rozstreku, vnútorné 51 x 107 x 1,0 mm
Ochranná fólia pre brúsny priezor CA-40 (balenie 10 ks)
Čis aci sprej na masku
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 10
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 11
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm V 9-13 DS
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm ADC

NÁHRADNÉ DIELY NA CA -40
704 060
704 040
704 041
704 042
704 043
704 041x
704 080
103 004
704 120
172 000
132 005
132 006
132 007
132 008

Lícové tesnenie
Chránič sluchu č. 8
Chránič sluchu č. 10
Chránič sluchu č. 12
Skrutky, 2 ks
Náhlavný kríž CA-40
Sklo pro rozstreku CA-40 10 ks/bal.
Sklo pro rozstreku, vnútorné 51 x 107 x 1,0 mm
Ochranná fólia pre brúsny priezor CA-40 (balenie 10 ks)
Čis aci sprej na masku
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 10
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm EN 11
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm V 9-13 DS
Samostmievací ﬁlter 90 x 110 mm ADC
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NÁHRADNÉ DIELY NA EUROMASKI CA -28
4028-202
4028-205
4028-206
4028-215
4028-219
702 153
700 003
172 000

Hlavný priezor CA-28 Euromaski – enenie 1,7
Vyklápací priezor CA-28 Euromaski – enenie 8
Vyklápací priezor CA-28 Euromaski – enenie 10
Montážna súprava pre náhlavný kríž CA-28 Euromaski
Hlavný priezor CA-28 Euromaski – priehľadný
Lícové tesnenie
Potný pásik, čierny velúr
Čis aci sprej na masku

NÁHRADNÉ DIELY NA BRÚSNY PRIEZOR CA -3
710 330
702 153
710 320
700 003
172 000

Náhradný priezor CA-3, polykarb.
Lícové tesnenie
Ochranná fólia CA-3,10 ks/balenie (nový model)
Potný pásik, čierny velúr
Čis aci sprej na masku

PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR BASIC EVO
710 030
810 017
150 003
710 092
720 093
810 015
810 020
800 010/2
800 010/20
810 030
710 060
700 060
700 085

Nabíjačka lí um-iónových batérií, CA Basic EVO
7,2 V/5,2 Ah lí um-iónová batéria
Kryt hadice, odolný voči rozstreku
Pohodlný opasok, široký
Kožený pohodlný opasok
Predﬁlter (súprava 10 ks)
Filter s ak vnym uhlím (súprava 10 ks)
Čas cový ﬁlter P3 2 ks/balenie
Čas cový ﬁlter P3 20 ks/balenie
Kryt ﬁltra CA Basic EVO
Flexibilná hadica QuickLock - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CARD40 - bajonetová spojka

PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR AerGO
310 013
310 023
150 003
310 030
300 010/ 2
300 357
300 364
300 015
300 020
300 025
300 030
320 092
300 092
700 060
700 085
710 060

14,4 V/2,6 Ah lí um-iónová batéria štandardná
14,4 V/5,2 Ah lí um-iónová batéria Heavy Duty
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Nabíjačka batérií, viac typov zástrčiek
Čas cový ﬁlter P R SL (balenie 2 párov)
Kombinovaný ﬁlter AerGO® A1P R SL (súprava 2 ks)
Kombinovaný ﬁlter AerGO® A1B1E1P R SL (súprava 2 ks)
Predﬁlter CleanAIR® AerGO® (súprava 10 ks)
Lapač iskier (súprava 10 ks)
Zápachový ﬁlter (balenie 10 ks)
Ochranná súprava (2× predﬁlter, 2× lapač iskier, 2× kryt)
Kožený pohodlný opasok CleanAIR® AerGO®
Pohodlný vypchatý opasok CleanAIR® AerGO®
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - bajonetová spojka
Flexibilná hadica QuickLock - CA40x1/7´´

PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR CHEMICAL 2F
510 010
710 092
150 003
520 044.1
510 030EUR
500 048
500 157
500 167
500 168
700 060
700 085
710 060

14,4 V/2,6 Ah lí um-iónová batéria štandardná
Pohodlný vypchatý opasok 2F
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Pohodlný vypchatý postroj 2F/3F
Nabíjačka batérií CA Chemical
Čas cový ﬁlter P3 RD40x1/7”
Filter A2P3
Filter A2B2P3
Filter A2B2E2K2P3
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - bajonetová spojka
Flexibilná hadica QuickLock - CA40x1/7´´
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PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR CHEMICAL 3F
520 010
520 043.1
150 003
520 044.1
510 030EUR
500 048
500 157
500 167
500 168
700 060
700 085
710 060

14,4 V/2,6 Ah lí um-iónová batéria CA Chemical 3F
Pohodlný vypchatý opasok 3F
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Pohodlný vypchatý postroj 2F/3F
Nabíjačka batérií CA Chemical
Čas cový ﬁlter P3 RD40x1/7”
Kombinovaný ﬁlter A2P3
Kombinovaný ﬁlter A2B2P3
Kombinovaný ﬁlter A2B2E2K2P3
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - bajonetová spojka
Flexibilná hadica QuickLock - CA40x1/7´´

PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR ASBEST
500 108
560 010
590 013
590 030
700 097
700 087CA
150 003

Kryt ﬁltra CA Asbest
Filter P R SL pre CleanAIR® Asbest
7,2 V/2,2 Ah lí um-iónová batéria
Nabíjačka batérií CA Asbest (EURO zástrčka)
Opasok pre CA Asbest
Flexibilná hadica CA Asbest
Kryt hadice, odolný voči iskrám

PRÍSLUŠENSTVO KU CLEAN AIR PRESSURE
710 095
710 093
610 050
610 010
610 030
610 046
630 010
150 003
700 060
700 085
710 060

Opasok, úzky
Pohodlný vypchatý opasok
Filtračná stanica tlakového vzduchu so stojanom CleanAIR®
Filtračná stanica tlakového vzduchu Filtr pro CleanAIR®
Štandardná 10 m hadica pre CAP
Špirálová 10 m hadica pre CAP, mechanicky odolná
Tlmič hluku
Kryt hadice, odolný voči iskrám
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - CA40x1/7´´
Flexibilná hadica CA40x1/7´´ - bajonetová spojka
Flexibilná hadica QuickLock - CA40x1/7´´

NÁHRADNÉ DIELY NA KUKLU CA-1
700 120
700 003
172 000

Ochranná fólia (CA-1, CA-2 a CA-10), balenie 10 ks
Potný pásik, čierny velúr
Čis aci sprej na masku

NÁHRADNÉ DIELY NA KUKLU CA-2
700 120
700 003
172 000

Ochranná fólia (CA-1, CA-2 a CA-10), balenie 10 ks
Potný pásik, čierny velúr
Čis aci sprej na masku

NÁHRADNÉ DIELY NA KUKLU CA-10
700 120
700 003
172 000

Ochranná fólia (CA-1, CA-2 a CA-10), balenie 10 ks
Potný pásik, čierny velúr
Čis aci sprej na masku

34

Veľké Kozmálovce 373,
935 21 Veľké Kozmálovce
Slovakia
Mobile : 0948 731 170
www.zvarmont.sk

