BESCHERM HET
BELANGRIJKSTE:
UZELF
Werkveiligheid en toebehoren

VOLLEDIG BESCHERMD VAN HELM TOT VOET.
Uw veiligheid komt op de eerste plaats – ook voor Lorch. Of het nu gaat om Elektrode, TIG of MIG-MAG, bij ons vindt u de juiste werkkleding en de nodige accessoires voor elk soort laswerk. Te beginnen met de juiste lashelm, die bovenal uw ogen beschermt - een must
voor elke lasser. Maar wie vertellen we het!

Autoprotect Flex-Pro 8-12
De helm biedt optimaal zicht en bescherming bij Elektrode-,
MIG-MAG- en TIG-lassen. De beschermingsniveaus kunnen
van DIN 8 tot DIN 12 worden ingesteld en worden in het
LED-scherm weergegeven. Het voorzetscherm van het 44 x
93 mm grote gezichtsveld kan makkelijk worden vervangen.
De flexibele hoofdband en het uitstekende draagcomfort zijn
belangrijk voor langer durende lastoepassingen.

Automatische lashelm RED by Lorch
Flex 9-13
RED is de professionele helm voor elektrode- en MIG-MAG-lassen met de veiligheidsniveaus DIN 9 tot DIN 13.
Het 40 x 96 mm grote gezichtsveld zorgt voor de juiste
doorkijk bij optimale bescherming. Bovendien behoren
een solarpanel en schuurmodus tot de uitrusting.

WEDDEN, DAR DEZE LASSERKLEDING
PRECIES DE BREEDTE VAN UW KRAAG IS.
Een professionele uitstraling staat iedereen goed.
En dat is gegarandeerd met onze uitstekende laskleding. Omdat het ontwikkeld is door
lassers voor lassers. En ze weten wat belangrijk is: namelijk uitstekend vakmanschap,
veel praktische details en een moderne snit. U wilt er tenslotte ook goed uitzien terwijl
u werkt. Ook de materialen voldoen aan de hoogste normen: Een speciaal vezelmengsel
met Proban-FR afwerking en een katoengehalte van 75% combineert de maximaal mogelijke veiligheid met een uitstekend vormbehoud en maximaal draagcomfort. Dat is echte
Lorch kwaliteit.

Wilt u alle highlights zien in één
oogopslag? Alstublieft:
 uitstekende bescherming tegen hitte en vuur dankzij de
Proban-FR afwerking

Lasmantel
In antraciet/rood.
Extra diepe zakken links en
rechts met voldoende ruimte
voor bijv. uw lasdraadtang.

 hoog draagcomfort door speciale stof van 75 % katoen
en 25 % polyester
 robuuste kwaliteit met een materiaaldikte van ca. 360
g/m2
 zeer resistente speciale naden
 optimale UV-bescherming
 uitstekend vormbehoud
 schitterende kleuren
 moderne snit
 veel slimme en nuttige details

Geteste kwaliteit met systeem
DIN EN ISO 11611
Beschermende kleding voor het lassen en aanverwante processen

DIN EN ISO 11612
Beschermende kleding tegen hitte en vuur

5-pocket-lasser-jeans
In anthraciet.
Combineert de snit van een echte

DIN EN 61482-1-2 Klasse 1
Kleding tegen thermische gevaren gefahren
van een elektrische vlamboog

Industrieel
wasgoed
geschikt
Industrial
laundering

DIN EN ISO 15797
Kleding voor industrieel wassen en uitrustingprocessen

jeans met de beschermende
kenmerken van professionele
laskleding.

Automatische lashelm
RED by Lorch Flex 9-13

 Beschermingsniveau’s DIN
9 – 13
 Zichtveld 40 × 96 mm
 mit schuurmodus
 mit solarpanel
De combinatie van opstaande kraag
en laskap voorkomt het binnendringen van lasspatten

Lasmantel

in het nek gebied.

In antraciet/rood.
Met
opstaande kraag voor
afsluitbaar.

Geïntegreerde borstzak met verborgen opening ter bescherming tegen
spatten. Groot genoeg voor een
smartphone.

Praktisch pennenzakje op de linkermouw, waarmee u altijd een pen
of ander gereedschap met houderklem bij de hand hebt.

Veiligheidsreflectoren aan beide zijden voor en achter voor een betere
zichtbaarheid, b.v. 's avonds
bij het fabrieksvervoer.

Drukknoppenlijst gedekt over de
gehele lengte
met stevige metalen knopen.

De mouwen zijn de meest belaste
zones tijdens het lassen, dus geniet
u hier van dubbele bescherming
met dubbele lagen stof.

Verstelbare manchetten voor bescherming tegen hitte en spatten.
Extra breedteverstelling op de lasmantel door middel van metalen drukknopen op de tailleband van de jas.

Lasbroek
In antraciet/rood.
Rechts met grote beenzak met
zijvouw, afsluitbaar met metalen
drukknopen.
Op het linkerbeen met praktische duimstokzak.

