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ROBUST, PRAKTISK OG ALLSIDIG

Beta 90X

EFFEKTIVT ANSIKTSVERN FOR SVEISING, SKJÆRING
OG SLIPING
Beta-sveisehjelmene – er laget for profesjonelle sveisere og er sertifisert i henhold til EN175 B for sveising, skjæring og sliping – og fås
i fem modeller med enten passive eller automatiske sveiseglass. Alle Beta-modellene har den samme, lette vekten, men en robust
skallkonstruksjon, et komfortabelt hodebånd, GapView-vippeglass og ramme for forstørrelsesglass.
Beta 90X er toppmodellen i serien med Beta sveisehjelmer. Den har et XA 47 ADF-sveiseglass med LiFE+ Color-optikk for å forbedre
arbeidsnøyaktigheten, redusere øyebelastningen og beskytte synet. Vippeglasset har tre faste stillinger: helt lukket, helt åpent eller den
praktiske GapView-posisjonen som gir begrenset klar sikt til arbeidsområdet – perfekt til montasje og heftsveising.
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HOVEDFORDELER

EKSTRA BESKYTTELSE
OG KOMFORT
Beta 90X gir høy
beskyttelsesgrad under sveising
og sliping. Dyp utforming sikrer
ekstra ansikts- og
halsbeskyttelse, og hodebåndet
er svært komfortabelt og enkelt å
justere.

BEDRE SIKT
Beta 90X har et XA 47 ADFsveiseglass med LiFE+ Coloroptikk for å forbedre
arbeidsnøyaktigheten, redusere
øyebelastningen og beskytte
synet.
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Egnet for MIG/MAG-, TIG-, MMA-sveising samt plasma-, skjære- og slipeoppgaver
XA 47-sveiseglasset har nedblending 5, 9–13 og 14–15 for sveising med høyere strøm
LiFE+ Color ADF-teknologi øker arbeidsnøyaktigheten
Dyp utforming øker ansiktsbeskyttelsen
Vippevisir med inspeksjonsglass
Robust, svært justerbart og behagelig hodebånd
Praktisk GapView‑posisjon i vippeglass
Slagbeskyttelse i samsvar med EN EN175 B
Alternativ med forstørrelsesglass
Lav vekt
Fire forskjellige Beta-modeller: 60P, 60A, 90P, 90A
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FORDELER

KLAR SIKT
Sveisehjelmer med autoblend glass (ADF) beskytter øynene mot det intense
lyset fra lysbuen og UV-/IR-stråling.
Sveiseglass som har LiFE+ Color ADF-teknologi, gir bedre sikt og bedre
arbeidsnøyaktighet, noe som reduserer belastningen på øynene. LiFE+ Colorglass forbedrer fargegjenkjenning og optisk kvalitet og kontrast.

KOMFORT OG GODE JUSTERINGSMULIGHETER
Beta sveisehjelmer er lette og godt balanserte. Hodebåndet gir en jevn
vektfordeling over hele hodet, og er svært enkelt å justere for optimal komfort.
Ved presisjonsarbeid kan forstørrelsesglass raskt settes på og stilles inn
nøyaktig, slik at du får optimal sikt uansett hvilken stilling du sveiser i.
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Produktkode

9873045, 9873046, 9873047

Vekt

663 g

Driftstemperatur

−5 … +55 °C

EN 175

S-B

Sveiseglass

XA 47

Visningsstørrelse

97 × 47 mm

Sveiseglassdimensjon

110 × 90 mm

Blendingsområde

9–15

Autoblend-klarhet
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Autoblend-veksletid

0,1 ms

LiFE+ Color (ja/nei)

Ja

Slipefunksjon (ja/nei)

Ja
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er en foregangsbedrift i sveiseindustrien. Det er vår oppgave
å utvikle løsninger som hjelper deg å styrke virksomheten din.
Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter over 800
sveiseeksperter i 17 land, og har en omsetning på mer enn 150
millioner euro. Sortimentet vårt inkluderer sveiseløsninger – intelligent
utstyr, sveiseprogramvare og eksperttjenester – både for krevende
industrioppgaver og enklere sveisejobber. Lokal ekspertise er
tilgjengelig via vårt globale nettverk av partnere i 60 land.

