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Shine Lashelmen

5000

Ideaal als je niet de hele dag last, maar wel wilt werken met producten van hoge kwaliteit.
Voorzien van een donkerkleurend lasﬁlter met interne bediening. Voorzien van True color
technologie.
Speciﬁcaties:
•
Optische keuringsklasse van 1/1/1/2 op de EN379
•
True color technologie cassette
•
4 boog sensoren
•
Zichtveld van 4032mm2
•
Instelbare kleur van DIN 9/13 (intern)
•
Instelbare vertraging en sensitiviteit van sensoren (intern)
•
Slijpfunctie (kleur DIN 4) (intern)
•
Zonnecellen en interne batterij
•
Voorzien van de HG-2003 hoofdband voor ultiem draagcomfort
•
Voorzien van lasvergrootglashouder
Voldoet aan keuringen: EN175B EN166B EN379
Bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met externe bediening •
Geschikt voor lage amperage TIG (vanaf 5 Ampère)
voor DIN 9-13 kleur en slijpen op het donkerkleurend lasﬁlter. Groot zichtveld •
en voorzien van True color technologie.
Artikelnummer: 233.01.301.035
Speciﬁcaties:
•
Optische keuringsklasse van 1/1/1/2 op de EN379
•
True color technologie cassette
•
4 boog sensoren
•
Zichtveld van 6000mm2
•
Instelbare kleur van DIN 9/13 (extern)
•
Instelbare vertraging en sensitiviteit van sensoren (intern)
•
Slijpfunctie (kleur DIN 4) (extern)
•
Zonnecellen en vervangbare batterij CR2450
•
Voorzien van de HG-2003 hoofdband voor ultiem draagcomfort
•
Voorzien van lasvergrootglashouder
De meest populaire lashelm in zijn soort met de alle hoogwaardige speciﬁcaties.
•
Voldoet aan keuringen: EN175B EN166B EN379
Externe bediening van kleur, vertraging, gevoeligheid en slijpfunctie op een 90 x 110mm
•
Uitermate geschikt voor lage amperage TIG (vanaf 3 Ampère)
donkerkleurend lasﬁlter. Groot zichtveld en voorzien van True color technologie.
Artikelnummer: 233.01.301.030
Speciﬁcaties:
•
Binnenvizier verkrijgbaar in kleur: Blank, DIN 2, DIN 3 & DIN 5
•
Buitenvizier verkrijgbaar in kleur: DIN 5 & DIN 8 (d.m.v. opklapklip)
•
Gekeurd volgens EN166 & EN169
•
Te combineren met half gelaatsmasker
•
Te combineren met gehoorbescherming
•
Alle vizieren zijn vervaardigd uit polycarbonaat.
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€ 90,-

€ 110,-

Artikelnummer: 233.01.301.010

€ 140,-

* Tijdelijk met gratis slijtdelen!
2x zweetband 1301012
10x buitenruit 1301013
5x Binnenruit 1301015/1301104
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€ 995,-

* Tijdelijk met gratis slijtdelen!
2x zweetband 1301012
10x buitenruit 1301013
5x Binnenruit 1301015/1301104
2x Binnenvizier
1x Hoofdﬁlter
5x Voorﬁlter
SPARX
SINGLE
AIR
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Revolutionaire opklapbare las- & slijphelm met automatisch donkerkleurend lasﬁlter.
Uitgevoerd met OLED Bluetooth afstandsbediening voor het instellen van uw cassette.
Ongekende kleurentechnologie zorgt voor een echte visuele wereld. Milieuvriendelijk
ontwerp met oplaadbare accu in zowel cassette als afstandsbediening, op te laden door
middel van een mini USB laadkabel.
Lichtgewicht en slank ontwerp om eventuele nekklachten te voorkomen.
Een donkerkleurend lasﬁlter die zó is ontwikkeld dat hij 27% dunner is en daardoor 20%
lichter.
Speciﬁcaties:
•
Hoogste optische keuringsklasse van 1/1/1/1 op de EN379
•
True color technologie cassette
•
4 boog sensoren
•
Zichtveld van 6000mm2
•
Bluetooth afstandsbediening voor het instellen van:
1.
Instelbare kleur van DIN 5/9 en 9/13
2.
Instelbare vertraging en sensitiviteit van sensoren
3.
Slijpfunctie (kleur DIN 4)
4.
Snijfunctie (kleur DIN 5)
•
Zonnecellen en oplaadbare Li-ion accu in cassette en afstandsbediening
•
Voorzien van de HG-2003 hoofdband voor ultiem draagcomfort
•
Voorzien van lasvergrootglas houder
•
Verwisselbare slijpruit
•
Voldoet aan keuringen: EN175B EN166B EN379
•
Uitermate geschikt voor lage amperage TIG (vanaf 3 Ampère)
Artikelnummer: 233.01.303.200

Multifunctionele slijp-,las- en snijhelm met eenvoudig te wisselen
onderdelen.
Mix & Match zodat u een product creëert naar de wensen van uw werkzaamheden. Of het nu gaat om slijpen, snijden of lassen, de SparX Single
kan het allemaal. Het binnen- en buitenvizier kan gecombineerd worden
om tot een DIN kleur te komen om te gebruiken tijdens het lassen.
Speciﬁcaties:
•
Binnenvizier verkrijgbaar in kleur: Blank, DIN 2, DIN 3 & DIN 5
•
Buitenvizier verkrijgbaar in kleur: DIN 5 & DIN 8 (d.m.v.
opklapklip)
•
Gekeurd volgens EN166 & EN169
•
Te combineren met half gelaatsmasker
•
Te combineren met gehoorbescherming
•
Alle vizieren zijn vervaardigd uit polycarbonaat.
Artikelnummer: 233.01.303.400

* Tijdelijk met gratis slijtdelen!
2x zweetband 1301012
2x Transparant Binnenvizier
1x Hoofdﬁlter
5x Voorﬁlter

€ 650,-
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