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ALFA
Lichtgewicht, comfortabel, efficiënt
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Bescherming voor lassen, slijpen en snijden
Extreem lichtgewicht, vanaf slechts 467 gram
Opklapbare lens met zichtstandopening
Extra bescherming voor gezicht en hals
ADF- en passieve lensmodellen
Comfortabele hoofdband
Optionele lederen nekbescherming
Frame voor vergrootglas

ALFA-LASHELMEN

Optionele nekbescherming
Er is een optionele lederen nekbescherming
beschikbaar voor gebruik in combinatie met Alfa een Beta e-modellen. Door de drukknoppen is het
aanbrengen of verwijderen eenvoudig. Er is een
losse lederen beschermingsoptie voor de nek en
schouders verkrijgbaar voor gebruik in combinatie
met alle persoonlijke beschermingsmiddelen van

ALFA

Kemppi.

Perfecte balans en uitstekende pasvorm
Als gewicht, comfort en bescherming uw belangrijkste overwegingen zijn, hoeft u niet verder te zoeken. Alfa-modellen
zijn er al vanaf slechts 467 gram. Dit zijn de meest compacte, lichtgewicht lasmasker in Kemppi’s assortiment van
lasbescherming. Een duurzame, voordelige oplossing voor lichte tot middelzware laswerkzaamheden. Alfa-modellen
bieden een makkelijk draagbare oog- en gezichtsbescherming voor alle algemene las- en slijptoepassingen. Het ontwerp
van de helmconstructie is ruim bemeten, zodat het gezichtsoppervlak uitstekend beschermd is tegen boogstraling,
terwijl krappe werkruimtes goed toegankelijk zijn. De opklapbare laslenscassette is perfect gepositioneerd voor inspecties
voor en na het lassen.

Modelopties en kenmerken
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Alfa e60P en Alfa e60A
Voor lassen, hechtlassen, snijden, slijpen en inspectie
Opties voor passieve of ADF-laslens
Opklapbare laslens met GapView-instelling
ComFlex-hoofdband levert perfecte pasvorm
Optionele lederen nekbeschermers
Lichtgewicht – slechts 467 gram
Gecertificeerd conform EN 175 B (Alfa e60A)
Gecertificeerd conform EN 175 B en AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A is voorzien van
SA 35 ADF-filter met
tintkeuze 4, 9-13 en een
kijkoppervlak van
35x96 mm.

ALFA-LASHELMEN

3

BETA
Betere zichtbaarheid, betere bescherming
Beta-lashelmen leveren superieure lichtgewicht
bescherming voor het gezicht en de ogen bij alle las-, snijd-,
slijp- en inspectiewerkzaamheden. Beta-lashelmen zijn
ontworpen voor professionele lassers en zijn gecertificeerd
volgens EN175 B. Ze zijn uitgerust met passieve glazen filters
of automatisch verduisterende lasfilters.
Alle Beta-modellen hebben dezelfde lichtgewicht
maar toch sterke helmconstructie, een comfortabele
hoofdband, en opklapvenster met kijkhoekstand en een
frame voor een vergrootglas. Wanneer Beta FA-modellen
worden gecombineerd als PAPR-systeem, bieden ze TH2ademhalingsbescherming voor uw longen.
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Bescherming voor lassen, slijpen en snijden
Extreem lichtgewicht, vanaf slechts 473 gram
Opklapbare lens met zichtstandopening
Extra bescherming voor gezicht en hals
ADF- en passieve lensmodellen
Comfortabele hoofdband
Optionele lederen nekbescherming
Frame voor vergrootglas

BETA-PRODUCTASSORTIMENT

Lashelmen

Beta e90P/e90A/e90X
Lichtgewicht las- en slijpmaskers.
Opklapbare passieve of automatische
laslensmodellen, groot vizier met goed
zicht, instelbaar kijkvenster, comfortabele
hoofdband.

Optionele nekbescherming
Er is een optionele lederen nekbescherming beschikbaar
voor gebruik in combinatie met Alfa e- en Beta e-modellen.
Door de drukknoppen is het aanbrengen of verwijderen
eenvoudig. Er is een losse lederen beschermingsoptie voor
de nek en schouders verkrijgbaar voor gebruik in combinatie
met alle persoonlijke beschermingsmiddelen van Kemppi.

Verseluchtsystemen

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

PAPR-pakketten met TH2-keuring, met

Lasluchttoestellen die kunnen worden

oplossingen voor het uitfilteren van zowel

aangesloten op een ademluchtbron. Geschikt

vaste deeltjes als gassen. Geschikt voor

voor lassen, slijpen en inspectie. Opties voor

lassen, slijpen en inspectie. Opties voor

automatische laslens.

automatische laslens.

Lichtgewicht comfort en bescherming
voor de ogen, het gezicht en de longen
BETA-PRODUCTASSORTIMENT
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BETA
LASHELMEN
Beta-lashelmen zijn ontworpen voor professionele lassers en zijn gecertificeerd volgens EN175 B en AS/NZS 1337.1 voor
las-, slijp- en snijprocessen. De reeks bestaat uit drie modellen met passieve glazen filters of automatische ADF-lenzen.
Alle Beta-modellen hebben dezelfde lichtgewicht maar toch sterke helmconstructie, een comfortabele hoofdband,
en opklapvenster met kijkhoekstand en een frame voor een vergrootglas. Het ontwerp van de helmconstructie is ruim
bemeten, zodat het gezichtsoppervlak uitstekend beschermd is tegen boogstraling, terwijl krappe werkruimtes goed
toegankelijk zijn.

Modelopties en kenmerken
•
•
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Beta e90P/e90A/e90X
Voor lassen, hechtlassen, snijden, slijpen en inspectie
Opties voor passieve of ADF-laslens
Beta e90X is voorzien van XA 47 LiFE+ Color ADF
incl. tint 14 en 15
Beta e90A is voorzien van SA 60B LiFE+ Color ADF met
60 cm²
kijkoppervlak
Diepere bescherming voor de zijkanten van het gezicht
Comfortabele hoofdband
Lichtgewicht – Beta e90P weegt slechts 473 gram
Optioneel vergrootglas
Zie pagina 46 voor de specificatie van de modellen

BETA-LASHELMEN

Voor Beta-modellen is er een reeks automatische
lasfilters, plus optionele vergrootglazen.

BETAADEMHALINGS
BESCHERMINGSYSTEMEN
Beta FA-luchttoestellen leveren koele en schone in te ademen lucht via een PFU 210e-filterhulpmiddel met batterijvoeding,
voor optimale bewegingsvrijheid, of via een ademluchtbron, waarbij de luchtstroom wordt geregeld op de RSA 230.
Hoewel de beweging beperkt is tot de omgeving ter plaatse, zijn ademluchtbronnen geschikt voor toepassingen
waarbij las- en beschermgassen zich kunnen ophopen en de in te ademen lucht kunnen verdringen. Beta FA-modellen
hebben een gecertificeerde maximale lekkage naar binnen van 2 % en wanneer ze worden aangesloten op een PFU
210e-filterhulpmiddel, bieden ze de mogelijkheid van gecombineerde deeltjes- en gasfiltratie.

Modelopties en kenmerken
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Beta e90 PFA/SFA/XFA
Voor lassen, hechtlassen, snijden, slijpen, inspectie
Modellen met PAPR op batterij of Airline
XFA-model is voorzien van LiFE+ Color ADF-technologie
incl. tint 14 en 15
EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 en AS/NZS 1716
Opties voor rook- en gasfilters
Snel oplaadbare PAPR-batterijpakketten
Lederen riem en metalen gesp
Comfortabele hoofdband
Lichtgewicht – Beta e90 PFA met gelaatsafdichting
weegt slechts 650 gram
Optioneel vergrootglas

XA 47 is voorzien
van LiFE+ Colorkleurentechnologie en
tintkeuze 5, 8, 9-13 plus
14, 15, plus modi voor
slijpen en snijden.

SA 60B is voorzien
van LiFE+ Colorkleurentechnologie en
tintkeuze 3,5, 9-13 plus
modi voor slijpen en
snijden.

BETA-LUCHTTOESTELMODELLEN
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie dat oplossingen ontwikkelt
waarmee bedrijven winnaars worden. Ons bedrijf, dat is gevestigd in Lahti in Finland,
heeft meer dan 800 lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en heeft een
jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. We leveren lasoplossingen, waaronder
intelligente lasapparatuur, lasbeheersoftware en gespecialiseerde diensten, voor
zowel complexe industriële processen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast
is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde
partnernetwerk.

