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ALFA
Letvægts, komfortabel og effektiv
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Maksimalt udsyn til svejsning, slibning og eftersyn
Super letvægt starter ved blot 467 g
vippeglas med GapView visningstrinposition
Ekstra beskyttelse til ansigt og hals
ADF og passive glasmodeller
Komfort hovedrem
Halsbeskyttelse i læder som tilvalg
Forstørrelsesglasramme

ALFA SVEJSEHJELME

Halsbeskyttelse i læder som
ekstraudstyr
Svejsesmæk i læder kan leveres til brug med alle
Alfa e og Beta e modeller. Trykknapper til nem
påsættelse og aftagning. Særskilt læderbeskyttelse
til hals og skuldre kan leveres som tilvalg til brug
sammen med alle personlige værnemidler fra

ALFA

Kemppi.

Perfekt balance og fremragende pasform
Hvis vægt, komfort og beskyttelse er dine fokusparametre, behøver du ikke at søge længere. Alfa modeller starter ved
kun 467g. De udgør det mest kompakte letvægts ansigtsskjold i Kemppis udvalg af værnemidler til svejsere. En holdbar
lavprisløsning til lette og mellemstore svejseopgaver. Alfa er et bærevenligt øjen-og ansigtsværn til alle almindelige
svejse- og slibeformål. Skalkonstruktionen har komfortable mål og giver fremragende beskyttelse af ansigtsområderne
mod stråling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsområder. Klap-op-svejseglassets kassette er perfekt
placeret til eftersyn før og efter svejsning.

Modelvalg og funktioner
• AL e60P og AL e60A
• Egnet til svejsning, hæftesvejsning, skæring, slibning og
inspektionsopgaver
• Valg af passive eller ADF svejseglas
• Opklappeligt svejseglas med GapView-instillinger
• ComFlex hovedrem muliggør perfekt tilpasning
• Halsbeskyttelse i læder som ekstraudstyr
• Let vægt – kun 467 g
• Certificeret til EN 175 B (Alfa e60A)
• Certificeret til EN 175 B og AS/NZS 1337.1(Alfa e60P)

Alfa e60A har SA 35 ADF
filter med nedblændingsområdet 4, 9-13 pg et synsfelt på
35x96 mm.

ALFA SVEJSEHJELME
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BETA
Bedre udsyn, bedre beskyttelse
Beta svejsehjelme giver fremragende letvægtsbeskyttelse
af øjne og ansigt til alle svejse-, skære-, slibe- og
inspektionsopgaver. Beta serien af svejsehjelme er designet
til professionelle svejsere og certificeret til EN175 B, og
der medfølger enten passive glas eller svejsefiltre med
automatisk nedblænding.
Alle Beta modeller har samme lette men stærke
skalkonstruktion, et behageligt hovedbånd, GapView- og
vippeglasfunktion samt forstørrrelsesglasfunktion. Når de
er samlet og udgør et Kemppi PAPR system, har Beta FA
modellerne TH2 åndedrætsværn til dine lunger.
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Maksimalt udsyn til svejsning, slibning og eftersyn
Super letvægt starter ved blot 473 g
Vippeglas med GapView visningstrinposition
Ekstra beskyttelse til ansigt og hals
ADF og passive glasmodeller
Komfort hovedrem
Halsbeskyttelse i læder som tilvalg
Forstørrelsesglasramme

BETA PRODUKTSORTIMENT

Svejsehjelme

Beta e90P/e90A/e90X
Letvægts svejse- og slibeskærme.
Opklappelige passive eller automatiske
svejseglasmodeller, stort visir med
klart udsyn, indstilling af fugevisning,
komfortabel hovedrem.

Halsbeskyttelse i læder som
ekstraudstyr
Svejsesmæk i læder kan leveres til brug med alle Alfa e
og Beta e modeller. Trykknapper til nem påsættelse og
aftagning. Særskilt læderbeskyttelse til hals og skuldre
kan leveres som tilvalg til brug sammen med alle
personlige værnemidler fra Kemppi.

Friskluftapparater

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

TH2 ratede PAPR pakker med løsninger

Svejseråndedrætsværn for tilslutning til en leveret

til både partikel- og gasfiltrering. Egnet til

kilde med indåndingsluft. Egnet til svejsning,

svejsning, slibning og eftersynsopgaver

slibning og eftersynsopgaver Muligheder for

Muligheder for automatiske svejseglas.

automatiske svejseglas.

Letvægtskomfort og beskyttelse
til øjne, ansigt og åndedræt
BETA PRODUKTSORTIMENT
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BETA
SVEJSEHJELME
Beta serien af svejsehjelme er designet til professionelle svejsere, de er certificeret til EN175 B og AS/NZS 1337.1 til
svejse-, slibe- og skærearbejder, de omfatter tre modeller med enten passive glas eller automatiske ADF-glas. Alle Beta
modeller har samme lette men stærke skalkonstruktion, et behageligt hovedbånd, GapView- og vippeglasfunktion
samt forstørrrelsesglasfunktion. Skalkonstruktionen har komfortable mål og giver fremragende beskyttelse af
ansigtsområderne mod stråling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsområder.

Modelvalg og funktioner
• Beta e90P/e90A/e90X
• Egnet til svejsning, hæftesvejsning, skæring, slibning og
inspektionsopgaver
• Valg af passive eller ADF svejseglas
• Beta e90X har XA 47 LiFE+ Colour ADF teknologi inkl.
nedblænding 14 og 15
• Beta e90A har SA 60B LiFE+ Color ADF med 60 cm²
synsområde
• Dybere beskyttelse af ansigtssider
• Komfort hovedrem
• Let vægt – Beta e90P kun 473 g
• Forstørrelsesglas som tilvalg
• Se modelspecifikationerne på side 46
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BETA SVEJSEHJELME

Beta modellerne har dog et område af automatiske
svejsefiltre plus de valgfrie forstørrelsesglas.

BETA
FRISKLUFTMODELLER
Beta FA friskluftapparaterne giver kølig og ren indåndingsluft fra enten en PFU 210e batteridrevet filterenhed, der giver
optimal bevægelsesfrihed omkring arbejdsstedet, eller et friskluftsystem, hvor luftflowet reguleres fra RSA 230-enheden.
Selvom bevægelsesfriheden er begrænset til et lokalt område, passer friskluftsystemerne til formål, hvor svejse- og
beskyttelsesgasser kan ansamle sig og fortrænge indåndingsluften. Beta FA modellerne er certificeret til et højeste
indadgående lækageniveau på 2 %, og ved tilkobling til PFU 210e filterenheden er der mulighed for en kombineret filtrering
af partikler og gasser.

Modelvalg og funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Egnet til svejsning, hæftning, skæring, slibning, eftersyn
Batteridrevne PAPR- eller luftslangeforsynede modeller
XFA-modellen har LiFE+ Colour ADF teknologi inkl.
nedblænding 14 og 15
EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 and AS/NZS 1716
Valgmuligheder for partikel- og gasfiltre.
Hurtigt opladede PAPR batteripakker
Læderbælte og metalspænde
Komfort hovedrem
Let vægt – Beta e90 PFA med ansigtstilslutning kun
650 g
Forstørrelsesglas som tilvalg

XA47 har LiFE+
Color teknologi og
nedblændingsgrad
5, 8, 9-13 plus 14,
15 samt slibe- og
skærefunktioner.

SA 60B har LiFE+
Color-teknologi og
nedblændingsjustering
3,5, 9-13, plus slibning og
skæringsfunktioner.

BETA FRISKLUFTMODELLER
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er den førende virksomhed inden for svejseindustrien. Det er vores rolle
at udvikle løsninger, der giver din virksomhed succes. Med hovedkvarter i Lahti,
Finland, beskæftiger Kemppi over 800 svejseeksperter i 17 lande og har en omsætning på mere end 150 mio. euro. Vi tilbyder svejseløsninger – intelligent udstyr, software til svejsestyring og ekspertbistand – til både krævende industrielle anvendelsesområder og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder lokal ekspertise via vores globale
partnernetværk, der dækker over 60 lande.

