3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Kupte 9100XXi a získejte k
nákupu svářečské mušlové
chrániče v hodnotě 770 Kč
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Objednávku je nutné
označit kódem
“Akce xxi”

ušlové ch

* Bez DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Přesnost na
nové úrovni

Automatické
funkce

Kazeta s automatickým stmíváním
3M™ Speedglas™ 9100XXi poskytuje
stejně široký výhled a rozsah nastavení
jako ostatní kazety série 9100, ale díky
vylepšené optice vám 9100XXi umožní
lépe rozpoznat barvy ve srovnání s
našimi ostatními modely. Nová úroveň
optické čirosti vám může pomoci lépe
se soustředit na přípravu svařování,
svářecí techniku, přesné broušení a
kontrolu právě dokončených svarů.

Nově navržená přední stříbrná krycí
část včetně svářečské kazety 3M™
Speedglas™ 9100XXi zahrnuje vnější
ovládací prvek, který umožňuje rychlý
a snadný přístup k režimu broušení a
k individuálním uloženým pamětem
pro svařování. Nový pohybový senzor
okamžitě zapne svařovací filtr, při
jakémkoliv pohybu. Pokaždé, když si
nasadíte štít, kazeta 9100XXi okamžitě
přepne na nastavení, které bylo
naposledy používáno. V případě, že
sensor nedetekuje pohyb po určitý
čas, automaticky kazetu vypne.

Rychlé přepínání
mezi svářením
a broušením
Nasazení a sklopení štítu...
a stlačením pouze jediného tlačítka je
zafixováno v odstínu 3 - připraveno
na broušení. Jedno stlačení externího
ovládání vrátí kazetu do svářečského
módu, tudíž si nemusíte ani sundávat
rukavice!

Nakupujte kterýkoli z následujících produktů
3M™ Speedglas™ se samozatmívací kazetou 9100XXi,
a jako dárek od nás získáte prémiové svářečské
mušlové chrániče*!
Produkty obsahující 3M™ Speedglas™ 9100XXi
3M Speedglas 9100XXi

50 00 26

3M Speedglas 9100XXi kazeta s automatickým
stmíváním - úrovně stmívání: 5/8/9-13

52000195355

3M Speedglas 9100XXi

50 01 26

3M Speedglas 9100XXi kazeta s automatickým
stmíváním - úrovně stmívání: 5/8/9-13,
+ 9100XXi stříbrný přední panel

52000195363

3M Speedglas 9100
+ 9100XXi

50 18 26

3M Speedglas svářečská kukla 9100 + kazeta 9100XXi

52000195371

3M Speedglas 9100 Air
+ 9100XXi + Adflo

56 77 26

3M Speedglas svářečská kukla 9100 Air + kazeta
9100XXi + jednotka Adflo

52000195389

3M Speedglas 9100 Air
+ 9100XXi + V-500E

56 85 26

3M Speedglas svářečská kukla 9100 Air + kazeta
9100XXi + jednotka 3M™ Versaflo™ V-500E

52000195397

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3m.cz/OOPP
www.Safetyportal.cz

© 3M 2017.
Všechna práva vyhrazena.
Prosím, recyklujte.
3M a Speedglas jsou ochrannými známkami
společnosti 3M používány dceřinými
a sesterskými společnostmi na základě
licence.

