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SVÁŘEČSKÁ HELMA BÖHLER GUARDIAN62 LA CATRINA
 - LIMITOVANÁ EDICE

RESPIRAČNÍ JEDNOTKA BÖHLER AIR COMPLETE
 - S HELMAMI GUARDIAN62 A GUARDIAN62F

Böhler Guardian62 La Catrina
Volba expertů. Jasnost kazety  nejlepší ve své třídě, nízká
hmotnost 490 gramů, věrné barvy.

Specifikace svářečských helem
» Vysoce pevná nylonová skořepina
»  Guardian62, Guardian62 La Catrina - nízká hmotnost 490 gramů
» Guardian62F - kazeta na výklopné štítu při častém střídáním svařování a broušení 
» Komfortní hlavový kříž s podélným nastavením a nastavením sklonu
» Hladký povrch
» Samozatmívací filtry (ADF): základní ztmavení 4, nastavení 5-9 /  9-13
» Průzor 62x98, jasnost nejlepší ve své třídě
» Věrné barvy
» 4 senzory
» Klasifikace CE 1/ 1/ 1/ 2
» Brusný mód externím t lačítkem

Respirační jednotka Böhler Air Complete » 2letá záruka 
s helmou Guardian62 AIR

Specifikace respirační jednotky
» Filtr částic (P R SL) nebo volitelně použití s fitrem plynů (A1B1E1 P R SL)
» Standard: EN 12941 třída ochrany TH3
» Provozní doba: Až 14 hod. díky vysoce výkonné baterii s kapacitou 7.800 mAh 
   (nový P R SL filtr, plně nabitá baterie, první stupeň nastavení průtoku vzduchu) 
» průtok vzduchu 180 - 230 l/ min - nastavitelný v 6 stupních
» varovný systém: audiovizuální alarm s vibracemi při nízkém proudění vzduchu 
   a /  nebo nízkém nabití baterie
» systém řízení průtoku vzduchu zajišťuje konstantní proudění i při zaplněném 
   filtru nebo nízkém napět í baterie
» vysoce jakostní bezkartáčový motor s uložením v kuličkových ložiskách
» vyměnitelná Li-Ion baterie 7,4 V /  7 800 mAh /  57,72 Wh - 6 článků
» nabíječka 100-240 V 50/ 60 Hz řízená mikroprocesorem pro zamezení přebíjeníRespirační jednotka Böhler Air Complete 

s helmou Guardian62F AIR (kazeta na odklopném štítu)
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