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ALFA

ALFA SVEISEMASKER

Lett, komfortabel, effektiv

• Beskyttelse ved sveising, sliping og skjæring
• Superlett, helt fra bare 467 g
• Vippeglass med trinnvis GapView-innstilling
• Ekstra beskyttelse av ansikt og hals
• Modeller med autoblend-glass og ordinært glass
• Komfort-hodebånd
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn
• Ramme for forstørrelsesglass
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ALFA

ALFA SVEISEMASKER

Perfekt balanse og fremragende passform

Hvis du verdsetter lav vekt, komfort og beskyttelse, har du funnet det du trenger. Alfa-modellene veier helt nede i 467 g. 
De utgjør de mest kompakte og lette sveisemaskene i Kemppis sortiment for beskyttelse av sveisere. En slitesterk løsning 
med lav pris for lette til middels tunge sveiseoppgaver. Alfa-modellene beskytter øyne og ansikt på en fjærlett måte, 
og passer for all vanlig sveising og sliping. Skalldesignen har romslige mål, gir ansiktet fremragende beskyttelse mot 
lysbuestråling, og gjør det samtidig lett å komme til for å jobbe i trange rom. Sveiseglasset med vipperamme passer 
perfekt for inspeksjoner før og etter sveising. 

Modellvalg og funksjoner
• Alfa e60P og Alfa e60A
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Velg mellom ordinært sveiseglass eller autoblend-glass
• Hengslet sveiseglass med GapView-innstilling
• ComFlex-hodering gir perfekt passform
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn
• Lav vekt – kun 467 g
• Sertifisert til EN 175 B (Alfa e60A)
• Sertifisert til EN 175 B og AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn er tilgjengelig for bruk med alle 

Alfa e- og Beta e-modeller. Trykknapper forenkler 

av- og påkledning. Separat beskyttelse i skinn for 

hals og skuldre er tilgjengelig for bruk med alt 

personlig verneutstyr fra Kemppi.

Alfa e60A har SA 35 
autoblend-glass med 
blendingsområde 4, 9–13 
og synsfelt 35x96 mm.
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BETA
Bedre sikt, bedre beskyttelse
Beta sveisemasker er svært lette og gir fremragende 
beskyttelse av øyne og ansikt for alle typer sveising, 
skjæring, sliping og inspeksjon. Beta-serien er konstruert for 
profesjonelle sveisere og sertifisert til EN175 B. Sveisemasker 
i Beta-serien leveres med enten ordinært glass eller 
autoblend-glass.

Alle Beta-modeller har den samme lette, men sterke 
skallkonstruksjonen, et komfortabelt hodebånd, vippeglass 
med GapView-funksjon og ramme for forstørrelsesglass. I 
kombinasjon med et Kemppi PAPR-system gir Beta FA-
modellene TH2-beskyttelse av lungene dine. 

BETA PRODUKTSERIE

• Beskyttelse ved sveising, sliping og skjæring
• Superlett, helt fra bare 473 g
• Vippeglass med trinnvis GapView-innstilling
• Ekstra beskyttelse av ansikt og hals
• Modeller med autoblend-glass og ordinært glass
• Komfort-hodebånd
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn
• Ramme for forstørrelsesglass
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BETA PRODUKTSERIE

Fjærlett komfort og beskyttelse  
av øyne, ansikt og lunger

Beta e90P/e90A/e90X
Lette masker for sveising og sliping. 

Autoblend eller ordinære sveiseglass i 

vipperamme, store visirer med klar sikt, 

GapView-innstilling, 

komforthodebånd. 

Sveisemasker

Åndedrettsvern for sveising

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2-merkede PAPR-pakker med 

løsninger for filtrering av både partikler 

og gass. Egnet for sveising, sliping og 

inspeksjonsoppgaver. Velg mellom 

autoblend glass. 

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Åndedrettsvern for sveisere for tilkobling 

til friskluft under trykk. Egnet for sveising, 

sliping og inspeksjonsoppgaver. Velg 

mellom autoblend glass. 

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn er tilgjengelig for bruk med alle 

Alfa e- og Beta e-modeller. Trykknapper forenkler 

av- og påkledning. Separat beskyttelse i skinn for hals 

og skuldre er tilgjengelig for bruk med alt personlig 

verneutstyr fra Kemppi.
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BETA 
SVEISEMASKER

BETA SVEISEMASKER

Beta-serien er konstruert for profesjonelle sveisere og sertifisert til EN175 B og AS/NZS 1337.1 for arbeid med sveising, 
sliping og skjæring. Denne sveisemasken leveres i tre modeller med enten ordinært glass eller autoblend-glass. Alle Beta-
modeller har den samme lette, men sterke skallkonstruksjonen, et komfortabelt hodebånd, vippeglass med GapView-
funksjon og ramme for forstørrelsesglass. Skalldesignen har romslige mål, gir ansiktet fremragende beskyttelse mot 
lysbuestråling, og gjør det samtidig lett å komme til for å jobbe i trange rom.

Modellvalg og funksjoner
• Beta e90P/e90A/e90X
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Velg mellom ordinært sveiseglass eller autoblend-glass
• Beta e90X har autoblend-glasset XA 47 LiFE+ Color

med blending 14 og 15
• Beta e90A har autoblend-glasset SA 60B LiFE+ Color

med 60 cm² synsfelt
• Dypere beskyttelse for kinnene
• Komfort-hodebånd
• Lav vekt – Beta e90P veier kun 473 g
• Kan leveres med forstørrelsesbriller
• Se modellspesifikasjon på side 46

Beta-modeller leveres med en rekke autoblend-
sveiseglass, og de kan utstyres med forstørrelsesglass.
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Beta FA åndedrettsvern sørger for kjølig og ren friskluft, enten fra en PFU 210e batteridrevet filterenhet som gir optimal 
bevegelsesfrihet i arbeidsområdet, eller en løsning med tilført friskluft som reguleres med RSA 230. Selv om bevegelsen er 
begrenset til et mindre område, passer løsninger med tilført luft godt på områder hvor sveiserøyk og dekkgass kan bygge 
seg opp og fortrenge friskluften. Beta FA-modeller er godkjent med en maksimal innadrettet lekkasje på 2 %, og når de er 
tilkoblet PFU 210e-filterenheten, kan de filtrere både partikler og gass.

Modellvalg og funksjoner
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Modeller med batteridrevet PAPR eller trykkluftledning
• XFA-modellen er utstyrt med autoblend-teknologien

LiFE+ Color og har mørkhet DIN 14 og 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716
• Alternativer for partikkel- og gassfiltre
• PAPR hurtigladende batteripakker
• Lærbelte og metallspenne
• Komfort-hodebånd
• Lav vekt – Beta e90 PFA med ansiktspakning veier

kun 650 g
• Kan leveres med forstørrelsesbriller

BETA  
ÅNDEDRETTSVERN 

XA 47 er utstyrt med 
LiFE+ Color-teknologi 
og blendingsjustering 
5, 8, 9–13 og 14, 15 
pluss modeller for 
sliping og skjæring.

SA 60B har LiFE+ 
Color-teknologi og 
blendingsjustering 3, 5, 
9–13, pluss modus for 
sliping og skjæring.
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er det ledende selskapet innen sveisebransjen. Vår rolle er å utvikle løsninger 
som gjør at du styrker virksomheten. Kemppi har hovedkvarter i Lahti i Finland, og 
har over 800 ansatte sveiseeksperter i 17 land samt en omsetning på mer enn 150 
millioner euro. Våre tilbud inkluderer sveiseløsninger, intelligent utstyr, programvare 
for sveiseadministrasjon og eksperttjenester, for både krevende industrioppgaver 
og behovsbaserte sveiseoppgaver. Lokal ekspertise er tilgjengelig via vårt globale 
partnernettverk som dekker over 60 land.
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