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ALFA
Lätt, bekväm, effektiv

• Skydd för svetsning, slipning och skärning
• Superlätt, från 467 gram
• Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för
tittläge (GapView)
• Extra skydd för ansikte och hals
• Modeller med ADF- och passiva svetsglas
• Komforthuvudband
• Läderskydd för hals som tillval
• Hållare för förstoringsglas
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ALFA SVETSHJÄLMAR

Halsskydd som tillval
Haklapp i läder finns tillgänglig för användning
med alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta
av och sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat
skydd av läder för hals och skuldror finns som tillval
till alla Kemppis personliga skyddsutrustningar.

ALFA
Perfekt balans och utmärkt passform
Om du fokuserar på vikt, bekvämlighet och skydd behöver du inte titta mer. Alfa-modellerna väger bara från 467 g.
De representerar den mest kompakta och lättaste svetshjälmen i Kemppis utbud av personlig skyddsutrustning för
svetsare. En hållbar, billig lösning för enklare svetsarbeten. Alfa-modellerna är enkla-att-bära och erbjuder skydd för ögon
och ansikte vid allmän svetsning och slipning. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd
mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen. Kassetten med det
uppfällbara svetsglaset är perfekt placerad för inspektion före och efter svetsningen.

Modeller och funktioner
• Alfa e60P och Alfa e60A
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande
svetsglas (ADF).
• Uppfällbart svetsglas med inställning av tittläge
(GapView)
• ComFlex huvudband ger en perfekt passform
• Läderskydd för hals som tillval
• Lätt – endast 467 g
• Godkänd enligt EN 175 B (Alfa e60A)
• Godkänd enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A innehåller ett
SA 35 ADF-svetsglas med
täthetsgraderna 4, 9-13
och synfältet 35x96 mm.

ALFA SVETSHJÄLMAR
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BETA
Bättre sikt, bättre skydd
Beta svetshjälmar är lätta och ger ett ypperligt skydd för
ögon och ansikte vid all slags svetsning, skärning, slipning
och inspektioner. Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B. I utbudet av Beta svetshjälmar ingår passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas.
Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruktion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med
tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Modellerna
i Beta FA erbjuder andningsskydd i klass TH2, när de sätts
ihop till ett Kemppis PAPR-system.

• Skydd för svetsning, slipning och skärning
• Superlätt, från 473 gram
• Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för
tittläge (GapView)
• Extra skydd för ansikte och hals
• Modeller med ADF- och passiva svetsglas
• Komforthuvudband
• Läderskydd för hals som tillval
• Hållare för förstoringsglas
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BETA PRODUKTSORTIMENT

Svetshjälmar

Beta e90P/e90A/e90X
Lätta svetshjälmar för svetsning och slipning. Modeller med uppfällbara passiva
eller automatiskt nedbländande svetsglas,
stort klart visir, inställning av GapView
(tittläge), komforthuvudband.

Halsskydd som tillval
Haklapp i läder finns tillgänglig för användning med
alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta av och
sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat skydd
av läder för hals och skuldror finns som tillval till alla
Kemppis personliga skyddsutrustningar.

Andningsskydd

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

PAPR-paket i klass TH2, med alternativ

Andningsskydd för anslutning till and-

för partikel- och gasfilter. Lämpligt för

ningsbar tryckluft. Lämpliga för svets-

svetsnings-, slipnings- och inspektionsar-

nings-, slipnings- och inspektionsarbeten.

beten. Olika automatiska nedbländande

Olika automatiskt nedbländande svetsglas

svetsglas att välja mellan.

att välja mellan.

Lätta, bekväma skydd
för ögon, ansikte och lungor
BETA PRODUKTSORTIMENT
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BETA
SVETSHJÄLMAR
Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 för svets-, skär- och
sliparbeten. Beta svetshjälmar består av tre modeller utrustade med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas.
Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruktion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med
tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd
mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen.

Modeller och funktioner
• Beta e90P/e90A/e90X
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande
svetsglas (ADF).
• Beta e90X är utrustad med ett XA 47 LiFE+ Color ADF
inklusive täthetsgrad 14 och 15
• Beta e90A är utrustad med ett SA 60B LiFE+ Color ADF
med 60 cm² synfält
• Djupare skydd för ansiktets sidor
• Komforthuvudband
• Lätt - Beta e90P väger endast 473 g
• Förstoringsglas finns som tillbehör
• Modellspecifikationer finns på sidan 46
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BETA SVETSHJÄLMAR

I Beta-modellerna finns ett utbud av automatiskt
nedbländande svetsglas och förstoringsglas som
tillbehör.

BETA
ANDNINGSSKYDD
Beta FA andningsskydd tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det
möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras
i regulatorn RSA 230. Även om rörelsemöjligheterna är begränsade till ett mindre område, så passar denna lösning för
applikationer i trånga utrymmen där halterna av svetsrök och skyddsgaser kan byggas upp till den grad att de tränger undan
inandningsluften. Beta FA-modellerna är godkända för ett maximal luftinläckage på 2 %. När de ansluts till filterenheten PFU
210e kan även en kombinerad partikel- och gasfiltrering ske.

Modeller och funktioner
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Modeller med batteridrivna PAPR-enheter eller
tryckluftsanslutna enheter
• I XFA-modellen finns LiFE+ Color ADF-teknologi med
täthetsgraderna 14 och 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
• Både partikel- och gasfilter i sortimentet
• Snabbladdade batterier i PAPR-enheten
• Läderbälte med metallspänne
• Komforthuvudband
• Lätt - Beta e90 PFA väger endast 650 g inkl.
ansiktstätning
• Förstoringsglas finns som tillbehör

XA 47 innehåller LiFE+
Color ADF-teknologi
och inställning av
täthetsgraderna 5, 8,
9-13, och 14, 15 samt
lägen för slipning och
skärning.

SA 60B innehåller LiFE+
Color ADF-teknologi
och inställning av
täthetsgraderna 3,5, 9-13
samt lägen för slipning
och skärning.

BETA ANDNINGSSKYDD

7

006SV20

WWW.KEMPPI.COM
Kemppi är det vägledande företaget inom svetsbranschen. Vår uppgift är att
utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt
huvudkontor i Lahti i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder
och en omsättning på över 150 miljoner euro. Vårt utbud består av svetslösningar –
intelligent hårdvara, programvara för svetsdokumentation och experttjänster – för
alltifrån krävande industriella tillämpningar till produkter för enklare svetsning. Lokala
experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnernätverk

