WARRIOR™ Tech 9-13

Automatisk DIN 9-13 svejsehjelm med stort synsfelt
og behageligt hovedbånd
WARRIOR™ Tech 9-13 er en automatisk nedblændende svejsehjelm til professionel svejsning
ved alle strømstyrker. Hjelmen vejer blot 520
gram, har et synsfelt på hele 98x48mm og
svejsekassetten indstilles trinløst fra DIN 9-13 på
den udvendige drejeknap.
Hjelmskal og hovedbånd
WARRIOR™ Tech svejsehjelmen er med sine blot 520
gram en særdeles let svejsehjelm som findes i 2 flotte
farver: Gul og sort. Højglans farverne sikrer et flot og
moderne udseende og hjælper samtidig med at reflektere
strålevarmen, så svejsehjelmen er endnu bedre beskyttet.
Hovedbåndet er udformet efter hovedets naturlige form.
Det let vinklede pandestykke og det sænkede nakkestykke
vil således give en perfekt pasform. Desuden kan hjelmens
afstand til ansigtet justeres, hvilket gør det muligt at påvirke
både synsfelt og vægtfordeling efter brugerens ønske.
De henholdsvis gule og
sorte højglans farver
er
både flotte og
praktiske,
da
højglansen reflekterer lys
og strålevarme.

Svejsekassetten
Synsfeltet er i forhold til forgængeren Origo™ Tech øget
næsten 15% til hele 98 x48 mm. Kassetten kører på
lysenergi og den oplades løbende under svejsning. Derfor
skal der aldrig skiftes batteri. En stabil lukningsfunktion
klares med hele 4 sensorer, som sikrer at kassetten lukker
blot 0,0003 sekund efter sensorerne opfanger lysbuen.
Dette er langt hurtigere end øjet kan nå at opdage lyset!
Mørkhedsgrad: Svejsekassetten indstilles let og trinløst
mellem DIN 9-13 på den udvendige justeringsknap,
således mørkhedsgraden let kan justeres selv med
svejsehandsker på.
På hjelmens inderside kan de øvrige indstillinger tilpasses:

Det nyudviklede hovedbånd
sikrer en optimal, ergonomisk
pasform samt mulighed for at
justere svejsehjelmens afstand
til ansigtet.
• Aktiv svejsehjelm til MIG/MAG-, MMA- og TIG
svejsning. Lukker automatisk ved svejsningens start.
• Synsfelt på hele 98x48 mm

Følsomhed: Her kan indstilles hvor meget lys der skal til,
før svejsekassetten lukker. Arbejdes der i et område med
andre svejsere, kan en lav følsomhed være optimalt, da
kassetten ellers kan reagere på ‘naboens’ lysbue.

• Justerbar mørkhedsgrad DIN 9–13.
• Justerbar følsomhed og forsinkelse giver mulighed for
nemt at lave korrekt indstilling til hver situation.
• Lav vægt, den komplette svejsehjelm vejer kun 520 g.

Forsinkelse: Denne indstilling angiver hvor hurtigt
svejsekassetten skal ‘åbne’ efter endt svejsning. Specielt
ved høje strømstyrker kan det være en fordel at kassettens
svejsefilter er lukket et par sekunder efter svejsning.

• Robust og ergonomisk hovedbånd med mulighed for
at justere svejsekassettens afstand til ansigtet.
• 2 højglans farver: Klassisk sort eller ESAB-gul
• Indbygget batteri som oplades af solceller. Batteriet
holder hele svejsehjelmens levetid
• Nem montering af forstørrelsesglas.
• CE-godkendt ihht. både EN 379 og EN 175.

Tekniska data
Udsyn størrelse, B x H:
Totalvægt:
Mørkhedsgrad:
Mørkhedsgrad inaktiv:
Mørkhedsgrad justering:
Følsomhed justering:
Forsinkelse justering:
Reaktionstid :
Anvendelsesområde:

Energiforsyning:
Hjelmskal klassificering:
CE-godkendelse ihht.:
Klassificering ihht. EN 379:

96 x 48 mm
520 gram
DIN 9-13
DIN 4
Justeres på hjelmens yderside
Knap på kassettens inderside
Knap på kassettens inderside
0,0003 ms
MIG/MAG-svejsning
MMA-svejsning
TIG-svejsning
Indbygget batteri. Oplades af solceller.
Klasse B (Medium impact)
EN 379 og EN 175
1–2–1–2

Product picture
Placed left or right
depending on angle

Bestillingsinformation
0700 000 400
0700 000 401

Tilbehør
Forstørrelsesglas
Styrke +1,0
Styrke +1,5
Styrke +2,0
Styrke +2,5

0367 951 001
0367 951 002
0367 951 003
0367 951 004

Ekstra læderbeskyttelse
Brystbeskyttelse i læder
Hoved- og nakkebeskyttelse i læder

0700 000 062
0700 000 063

Reserve- og sliddele
1 Svedbånd 2 stk./pk.
2 Hovedbånd
3 Ramme til svejsekassette
4 Indvendigt beskyttelsesglas
5 Kassetteholder
6 Udvendigt beskyttelsesglas standard
6 Udvendigt beskyttelsesglas ridsefast

0700 000 244
0700 000 415
0700 000 419
0700 000 416
0700 000 418
0700 000 010
0700 000 370

WARRIOR™ Tech svejsekassette
og hjelmskal sælges ikke separat.

A/S ESAB
Nordager 22
6000 Kolding
Tel. 36 30 01 11
Email esab@esab.dk

www.esab.dk

Forstørrelsesglas monteres på indersiden
af svejsekassetten, hvor holdere gør det
nemt at indsætte glasset uden adapter.

Ekstra læderbeskyttelse
kan nemt monteres på alle
ESAB svejsehjelme.
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WARRIOR™ Tech 9-13 sort
WARRIOR™ Tech 9-13 gul

