Bezpieczeństwo
W każdym kierunku patrzenia czy to podczas
spawania nad głową, w pozycji leżącej czy z boku
i we wszystkich metodach spawania.
Z niezawodnym zaciemnieniem dokładnie według
Twoich upodobań.

Codzienność
spawacza

wymaga solidności i długiego okresu użytkowania.
Jeśli do tego wzornictwo przyłbicy jest fajne i można
w niej dobrze wyglądać, tym lepiej.

Okienko

Perfekcyjny widok na rezultat spawania wymaga
dużego pola widzenia, idealnego oddawania barw
i niezawodnej szybkości zamykania kasety ﬁltra
automatycznego.

Ergonomia

Wyważona, z perfekcyjnym osadzeniem
i możliwościami dopasowania dla zapewnienia
spawania bez zmęczenia, również przez dłuższy
czas.

Elastyczność

Łatwa wymiana części eksploatacyjnych, możliwość
dopasowania widoku optycznego do osobistych
preferencji i możliwość rozbudowy o liczne
akcesoria - od ochraniacza klatki piersiowej po
osłonę karku.

Stosunek ceny
do wydajności
Bezpieczeństwo nie może być przywilejem.

Dane techniczne
Przyłbica spawalnicza APR 900
z automatycznym ﬁltrem ADF APR C850

Pole widzenia

98 x 62 mm / 3,86” x 2,5”

Klasyﬁkacja

1|1|1|1 (klasa optyczna, światło rozproszone, jednorodność, zależność kątowa)

Widok z dokładnym oddaniem
Tak
kolorów
Tryb szlifowania

Tak (z możliwością przełączania z zewnątrz centralnym przyciskiem szlifowania)

Ochrona UV/IR

Trwały poziom ochrony DIN 14

Poziom ochrony (jasno | ciemno)

Poziom ochrony DIN 3 | DIN 5-8 (cięcie) / DIN 9-14 (spawanie)

Czas przełączania
(jasno na ciemno)

0,2 ms w temperaturze pokojowej
0,1 ms w temp. +55°C

Układ czujników

4 czujniki

Kontrola czułości

Cyfrowa (1-9)

Kontrola opóźnienia

Cyfrowa (0,1-0,95)

Klasyﬁkacja TIG

> 2A

Zasilanie energią elektryczną

2 x CR2032 (wymienne)

Żywotność baterii

> 4000 godzin (praca)

Zał/Wył

W pełni automatycznie, tryb czuwania po 30 minutach bez źródła światła

Temperatura pracy

-5°C do +55°C / 23°F do 131°F

Temperatura przechowywania -20°C do +70°C / -4°F do 158°F
Standardy i normy

CE EN379:2009 ANSI Z87.1-2020
CSA Z94.3-2020 AS/NZS1338.1-2012

Masa całkowita przyłbicy

650 g

Obszary zastosowań

Wszystkie metody spawania łukowego: spawanie elektrodowe (Stick
Welding, SMAW) / MIG/MAG (półautomatyczne spawanie metali w osłonie
gazów obojętnych, GMAW) / GMAW spawanie o wysokiej wydajności /
spawanie z użyciem drutu rdzeniowego / spawanie TIG (TIG, GTAW) /
spawanie plazmowe / spawanie mikroplazmowe / cięcie plazmowe /
szlifowanie. Odpowiednia do spawania nad głową. Nie nadaje się do
spawania laserowego.

Zakres dostawy

1 przyłbica spawalnicza APR 900, 1 szybka nasadzana, 1 wewnętrzna szybka
ochronna, 1 ściereczka do czyszczenia, 2 baterie, 1 podręcznik obsługi
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Co odróżnia „jakąś” przyłbicę
spawalniczą od „Twojej”?

TWOJA PRZYŁBICA:
APR 900.
Elastyczna. Bezpieczna. Indywidualna.
www.apr900.com

Profesjonalna
przyłbica dla
profesjonalnego
spawacza.
APR 900.
Przyłbica, która w pełni dostosowuje się do Ciebie,
wspiera Cię w Twojej pracy i zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo. W 100% Twoja przyłbica. Twoja
przyłbica nie tylko wyposażona jest w ﬁltr automatyczny
na absolutnie wzorcowym poziomie, ale obejmuje
również liczne inne praktyczne rozwiązania, które
połączone są spójnie według jednej koncepcji.

„Noszę
APR 900 z
przekonania.“

Przycisk szlifowania
Dedykowany przycisk szlifowania pośrodku
przyłbicy: gumowany przycisk szlifowania
zamontowany centralnie, na pozycji łatwej do
zlokalizowania również przez osoby leworęczne.
Umożliwia on przełączenie na tryb szlifowania bez
konieczności zdejmowania przyłbicy. Położenie
w zagłębieniu dobrze chroni go przed uszkodzeniami.
Widok klasyczny

Filtr automatyczny

Widok z dokładnym
oddaniem kolorów dzięki
APR 900

Technik do spraw zastosowań

Oddawanie barw / widok ogólny: ﬁltr automatyczny
w bezwzględnie najwyższej klasie optycznej (1,1,1,1),
dokładne oddanie kolorów, bardzo duże pole widzenia
i bardzo duży zakres stopni ochrony (3, 5-9, 10-14).
Trwałość baterii: 4000 h przy użyciu powszechnie
dostępnych w handlu baterii CR2032 (2 szt.). Baterie
umieszczone są wewnątrz obudowy i chronione
przed pyłem.
Akcesoria: Specjalna szybka nasadzana w odcieniu
żółtym do imitacji „miękkiego” efektu kolorystycznego
klasycznych ﬁltrów automatycznych.

Używam jej codziennie i codziennie potwierdza
swoją wyjątkową wydajność. Prosta i elastyczna
obsługa przyłbicy mówi sama za siebie - również
w rękawicach mogę bardzo szybko przełączyć
z trybu spawania na tryb szlifowania.
Obsługa i tryby pracy: nastawianie trybów pracy,
poziomu ochrony, opóźnienia i czułości umożliwiają
wyraźnie zaznaczone przyciski z wyświetlaczem
możliwym do odczytania w każdej sytuacji. W czasie
pracy można wybrać tryb spawania (poziom ochrony
10-14), tryb szlifowania (poziom ochrony 3) oraz
tryb cięcia (poziom ochrony 5-9).

Stopnie ochrony
Najwyższa klasyﬁkacja
bezpieczeństwa dla przyłbic
spawalniczych: skorupa przyłbicy spełnia
wymagania normy europejskiej EN 175 B.

Pełna elastyczność dla
perfekcyjnego osadzenia

Stopnie ochrony
3/5-9/10-14

Bogate możliwości nastawiania dla każdej głowy:
nastawianie obwodu głowy zapadkowym przyciskiem
ustalającym na potylicy, podwójne taśmy dla
zintegrowanego, stabilnego osadzenia i wzdłużne
przestawianie przyłbicy w celu dopasowania do
indywidualnego kształtu twarzy i preferencji.

„Podparcie czteropunktowe”
Bezpieczne odkładanie, perfekcyjna obsługa,
optymalne zabezpieczenie przed zarysowaniami:
najlepszy ﬁltr automatyczny nic nie daje, jeśli
porysowana szybka nasadzana tylko dodatkowo
odbija łuk spawalniczy. Twoją przyłbicę można
stabilnie odłożyć na boku. Sam wizjer jest
przy tym zabezpieczony przed zetknięciem
z podłożem i zadrapaniami.
Miły efekt uboczny: taśmy przeciwpotne
opaski na głowę chronione są przed
pyłem i zabrudzeniami na powierzchni
i schną szybko.

Opaski przeciwpotne dla czoła i potylicy:
pojedyncze chłonne i wyściełane taśmy przeciwpotne
wokół opaski na głowę.

Zewnętrzna szybka nasadzana z solidnego
odlewu ciśnieniowego z innowacyjnym złączem
szybkomocującym: najwyższa osiągalna klasa
optyczna. Certyﬁkowana zgodnie z normą EN 175 B.

Martin John

Pozycje zablokowane w górnym i dolnym
położeniu: Przyłbica wyposażona jest w górnym
i dolnym położeniu w mechanizm zatrzaskowy,
który utrzymuje ją na danej pozycji. Niezależnie od
tego można nastawić „prędkość”, z jaką przyłbica
się zamyka.

Przyłbica APR 900 jest praktyczna, perfekcyjnie
osadzona i daje mi poczucie bezpieczeństwa.
W życiu ma się tylko dwoje oczu i należy je
chronić - bez kompromisów.

