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Lasting Connections

14 Stunden Doba použití až 14 hodin

TH 3
zertifiziert

Spolehlivá ochrana    

dýchacích cest

Regulovatelný proud vzduchu pro 
optimá lní proudění v čelní oblasti 

BÖHLER GUARDIAN 62/62F AIR COMPLETE

Ventilační systém pro ochranu dýchání

BÖHLER Air je vent ilační systém pro ochranu dýchání (PAPR-System), který umožňuje ochranu svářeče před část icemi
a plyny vznikajícími při svařování a broušení. Zabezpečuje svářeči konstantní přívod vzduchu.                                           
Systém disponuje audio-vizuálním alarmem s vibracemi, informujícím o nutnost i výměny f ilt ru nebo baterie.
BÖHLER Air je cert if ikován dle EN 12941 a splňuje požadavky nejvyšší t řídy TH3.

Jednoduchá výměna filtru plynů 
pro rozšířenou ochranu proti 
škodlivým zplodinám

Pro Vaši bezpečnost  
audio-vizuá lní alarm 
s vibracemi

Ramenní popruh pro ergonomické 
nošení, komfort a optimá lní        
rozložení hmotnosti

180-230 l

Nastavitelný průtok vzduchu 
dle individuá lních požadavků

Dva centrální výdechy pro 
optimá lní přívod vzduchu 
do oblasti dýchání

Vzduch zbavený 99,8 % částic

Výhody pro uživatele

Částicový filtr P R SL - nejvyšší filtrační standard, 
volitelně použití filtru plynů (A1B1E1 P R SL)

Předfiltr - filtruje větší částice a prodlužuje

tím dobu použitelnosti hlavního filtru

Ochrana před jiskrami
& zakrytí filtru chrání
filtr před jiskrami
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Technická specifikace

» 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: audiovizuá lní 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 napětí baterie

» vysoce jakostní bezkartáčový motor s uložením v kuličkových ložiscích 

» vyměnitelná Li-Ion baterie 7.4 V / 7.800 mAh / 57,72 Wh - 6 článků

» doba nabíjení 8-9 hod., pokles kapacity na 80% po 500 nabíjecích cyklech

» Univerzá lní nabíječka 100-240 V (50/60 Hz) řízená mikroprocesorem pro zamezení přebíjení 

Kompletní systém: BÖHLER Air a helma Guardian62 Air 

v hodnotné nylonové tašce                                             
       56997

Kompletní systém: BÖHLER Air a helma Guardian62F Air

v hodnotné nylonové tašce               
       57003

Ventilátorová jednotka, flexibilní hadice, výkonná baterie,
nabíječka, bederní a ramenní popruh, částicový filtr,            57 037
předfiltr, ochrana před jiskrami, tester průtoku

BÖHLER Guardian62 Air Complete              Art.Nr

BÖHLER Guardian62 Air

Complete

BÖHLER Guardian62F Air

Complete

BÖHLER Air                                                                                                                                                 
(Complete Blower Kit)

            

BÖHLER Guardian62 Air Svářečská helma s nastavitelným prouděním                          57007
                                                       vzduchu, zakrytím obličeje a hadicovou přípojkou

BÖHLER Guardian62F Air Odklápěcí svářečská helma s nastavitelným prouděním 57029
                                                       vzduchu, zakrytím obličeje a hadicovou přípojkou

Spotřební díly

Artikl  Art. Nr.  balení

předfiltr 57097 20 ks v sáčku

                                                                              57099 40 ks v sáčku

částicový filtr P R SL (TH3) 57106                                                4 ks v krabici

                                                                              57120 16 ks v krabici

filtr plynů A1B1E1 P R SL 57127 2 ks v krabici

BÖHLER Guardian62 Air Complete
s helmou BÖHLER Guardian 62 Air

» samozatmavovací kazeta:
ochrana: 4, 5-9/9-13
výhled: 62 x 98 mm

» CE klasifikace 1/1/1/2

BÖHLER Guardian62F Air Complete   
s helmou BÖHLER Guardian 62 Air:

» samozatmavovací kazeta:   
ochrana: 4, 5-9/9-13
výhled: 62 x 98 mm

» CE klasifikace 1/1/1/2

» kazeta na výklopném štítu při  

     brusném módu 

BÖHLER Air (Complete Blower Kit)

Proč Böhler Welding?

» Böhler Welding je partner s kompletním sortimentem pro 

všechny příležitosti ve svařovacím procesu s nejvyšší 

kvalitativní úrovní.

» Obchodní partner je pro nás nejdůležitější prodejní  

    cestou a jako takový je u nás na prvním místě.

» Kontinuá lně vyvíjíme a rozšiřujeme portfolio našich     

výrobků  

» Nabízíme vynikající poměr ceny a výkonu a jednotnou 
cenovou politiku


