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ALFA
Kevyt, mukava ja tehokas

• Soveltuu hitsaukseen, hiontaan ja
polttoleikkaukseen
• Erittäin alhainen paino, alkaen 467 g
• Nostettava hitsauslasi, jossa on kurkistusasento
• Kattava suojaus kasvoille ja kaulalle
• Saatavilla automaattinen tai passiivinen hitsauslasi
• Miellyttävä kiinnityspanta
• Nahkainen kaulasuoja lisävarusteena
• Suurentavan hitsauslasin kehys
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ALFA-HITSAUSKYPÄRÄT

Valinnaiset kaulasuojukset
Nahkainen kaulasuoja on saatavilla lisävarusteena
kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa e- ja Beta e -malleihin.
Helppo kiinnitys ja irrotus painonappien avulla.
Erillinen nahkainen kaula- ja hartiasuojain on
saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin.

ALFA
Täydellisesti tasapainotettu ja
erinomainen istuvuus
Jos keveys, mukavuus ja suojausteho ovat sinulle tärkeitä, olet löytänyt etsimäsi. Alfa-malleissa paino alkaen 467 g. Ne
edustavat kaikkein kompakteimpia ja kevyimpiä hitsausmaskeja Kempin suojavarustevalikoimassa. Ne tarjoavat kestävän
ja edullisen vaihtoehdon kevyisiin ja keskiraskaisiin hitsaustöihin. Alfa-mallit ovat helppokäyttöisiä hitsausmaskeja silmien
ja kasvojen suojaukseen kaikissa tavallisissa hitsaus- ja hiontakohteissa. Kypärä on muotoilultaan tilava, se tarjoaa kasvoille
hyvän suojan valokaaren säteilyä vastaan mahdollistaen samalla hyvän pääsyn ahtaisiin työkohteisiin. Hitsauslasi kääntyy
sopivaan kulmaan työkohteen tarkastusta varten ennen hitsausta ja sen jälkeen.

Mallit ja ominaisuudet
• Alfa e60P ja Alfa e60A
• Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen, hiontaan ja
tarkastukseen
• Valittavana passiivinen tai automaattinen hitsauslasi.
• Ylös nostettava hitsauslasi ja GapView-asetus
• ComFlex-pääpanta mahdollistaa täydellisen istuvuuden
• Nahkainen kaulasuoja lisävarusteena
• Kevyt – vain 467 g
• Sertifioitu standardin EN 175 B mukaisesti (Alfa e60A)
• Sertifioitu standardien EN 175 B ja AS/NZS 1337.1 mukaisesti (Alfa e60P)

Alfa e60A -mallissa on
automaattinen
SA 35 -hitsauslasi, jossa
tummuudet 4, 9-13 sekä
katselualue 35 x 96 mm.

ALFA-HITSAUSKYPÄRÄT
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BETA
Parempi näkyvyys, parempi suojaus
Erittäin kevyet Beta-hitsauskypärät tarjoavat suojauksen
silmille ja kasvoille kaikessa hitsauksessa, polttoleikkauksessa,
hionnassa, talttauksessa ja tarkistustyössä. Hitsauksen
ammattilaisille suunnitellut Beta-kypärät on sertifioitu
standardin EN175 B mukaisesti. Ne on varustettu joko
passiivisella tai automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla.
Kaikissa Beta-malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne,
mukava pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys
suurentavalle lasille. Yhdessä Kempin puhallinyksikön kanssa
Beta FA -mallit tarjoavat TH2-luokan suojauksen keuhkoille.

• Soveltuu hitsaukseen, hiontaan ja
polttoleikkaukseen
• Erittäin alhainen paino, alkaen 473 g
• Nostettava hitsauslasi, jossa on kurkistusasento
• Kattava suojaus kasvoille ja kaulalle
• Saatavilla automaattinen tai passiivinen hitsauslasi
• Miellyttävä kiinnityspanta
• Nahkainen kaulasuoja lisävarusteena
• Suurentavan hitsauslasin kehys

4

BETA-TUOTESARJA

Hitsauskypärät

Beta e90P/e90A/e90X
Kevyet maskit hitsaukseen ja hiontaan.
Nostettava passiivinen tai automaattinen
hitsauslasi, hyvän näkyvyyden tarjoava visiiri,
kurkistusasento ja mukava kiinnityspanta.

Valinnaiset kaulasuojukset
Nahkainen kaulasuoja on saatavilla lisävarusteena
kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa e- ja Beta e -malleihin.
Helppo kiinnitys ja irrotus painonappien avulla. Erillinen
nahkainen kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin
Kempin hitsauskypäriin.

Raitisilmajärjestelmät

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden

Raitisilmajärjestelmä, joka liitetään hengitysilman

suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että

syöttöverkkoon. Soveltuu hitsaukseen, hiontaan ja

kaasusuodattimia. Soveltuu hitsaukseen,

tarkastustyöhön. Saatavilla erilaisia automaattisesti

hiontaan ja tarkastustyöhön. Saatavilla

tummuvia hitsauslaseja.

erilaisia automaattisesti tummuvia
hitsauslaseja.

Keveyttä, mukavuutta ja luotettavaa
suojausta silmille, kasvoille ja keuhkoille
BETA-TUOTESARJA
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BETAHITSAUSKYPÄRÄT
Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut Beta-kypärät on sertifioitu standardien EN175 B ja AS/NZS 1337.1 mukaisesti
hitsaukseen, leikkaukseen ja hiontaan. Tuotesarjaan kuuluu kolme erilaista mallia, joissa on joko passiivinen tai
automaattinen hitsauslasi. Kaikissa Beta-malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukava pääpanta, hitsauslasin
kurkistusasento sekä kehys suurentavalle lasille. Kypärä on muotoilultaan tilava, se tarjoaa kasvoille hyvän suojan
valokaaren säteilyä vastaan mahdollistaen samalla hyvän pääsyn ahtaisiin työkohteisiin.

Mallit ja ominaisuudet
• Beta e90P/e90A/e90X
• Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen,
hiontaan ja tarkastukseen
• Valittavana passiivinen tai automaattinen hitsauslasi.
• Beta e90X -mallissa on automaattinen
LiFE+ Color -hitsauslasi XA 47 (tummuusasteet 14 ja 15)
• Beta e90A -mallissa on automaattinen
LiFE+ Color -hitsauslasi SA 60B
(katselualue 60 cm²)
• Suojaa tehokkaasti kasvojen sivuja
• Miellyttävä kiinnityspanta
• Kevyt – Beta e90P vain 473 g
• Paikka suurentavalle hitsauslasille
• Mallien tiedot on sivulla 46
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BETA-HITSAUSKYPÄRÄT

Beta-malleissa on useita ADF-hitsauslasivaihtoehtoja
sekä valinnaisia suurentavia laseja.

BETARAITISILMAJÄRJESTELMÄT
Beta-raitisilmajärjestelmät puhaltavat hengitysalueelle puhdasta, raikasta ilmaa hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä
RSA 230 -yksiköllä tai akkukäyttöisellä PFU 210e -puhallinyksiköllä, joka tarjoaa hitsaajalle rajoittamattoman liikkuvuuden.
Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikkumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa
hitsaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman. Beta FA -kypärien suurin sertifioitu sisäänvuoto on kaksi
prosenttia. PFU 210e -puhallinyksikön kanssa käytettynä niillä on mahdollista suodattaa sekä hiukkasia että kaasua.

Mallit ja ominaisuudet
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen,
hiontaan ja tarkastukseen
• Akkukäyttöinen puhallinyksikkö tai hengitysilman
syöttöjärjestelmään liitettävä paineilmasäädin
• XFA -mallissa on automaattinen LiFE+ Color -hitsauslasi
(tummuusasteet 14 ja 15)
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 ja AS/NZS 1716
• Hiukkas- ja kaasusuodatin asennettavissa
• Nopeasti ladattavat akut puhallinyksikköön
• Nahkavyö ja metallinen solki
• Miellyttävä kiinnityspanta
• Kevyt – Beta e90 PFA vain 650 g
• Paikka suurentavalle hitsauslasille

XA 47 -hitsauslasissa on
LiFE+ Color -ominaisuus
ja tummuusasteet
5, 8, 9-13, 14, 15, sekä
hionta- ja leikkaustila.

SA 60B -hitsauslasissa on
LiFE+ Color -ominaisuus
ja tummuusasteet
3.5/9-13 sekä hionta- ja
leikkaustila.

BETA-RAITISILMAJÄRJESTELMÄT
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin
teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla
asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin
liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

