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Przyłbica spawalnicza Kemppi Beta e90 SFA 

 

 

Przyłbica spawalnicza Beta e90A jest lekka, a przy tym zapewnia znakomitą ochronę
oczu i twarzy. Nadaje się do spawania, cięcia, szlifowania i inspekcji. Cechuje się
wytrzymałą konstrukcją skorupy zewnętrznej, komfortowym nagłowiem i odchylanym
filtrem samościemniającym. Filtr SA 60B wykorzystuje technologię LiFE+ Color, która

poprawia precyzję pracy i ogranicza zmęczenie oczu.

Pole widzenia: 100 x 60 mm
Stopień zaciemnienia: 3.5, 5, 9-13 DIN
Technologia kolorów: LIFE+ Color

Tryb szlifowania: Tak + unoszony filtr
Klasa optyczna: 1/1/1/1
Masa przyłbicy: 505 g

 

45%
oszczędź

CENA KATALOGOWA: 945 ZŁ

CENA Z VOUCHEREM: 519 ZŁ

OSZCZĘDZASZ: 425 ZŁ

PFU 210e to elektryczny moduł filtrujący o maksymalnym natężeniu przepływu powietrza 
210 l/min. Oferuje najwyższą skuteczność filtrowania. Dzięki niemu spawacz może pracować 

i swobodnie oddychać czystym i bezpiecznym powietrzem. Dzięki zastosowaniu ogniw
litowo-jonowych akumulatory ładują się szybko oraz zapewniają  wystarczającą moc, aby
chronić użytkownika także przy zastosowaniu filtra cząstek stałych lub filtra mieszanego 

z pochłaniaczem gazowym  A1B1E1.
 

Przyłbica spawalnicza Kemppi Beta e90A 

 

 

 

z systemem PFU 210e i torbą
 CENA KATALOGOWA: 5 400 ZŁ

CENA Z VOUCHEREM: 2 970 ZŁ

OSZCZĘDZASZ: 2 430 ZŁ
 

Pole widzenia: 100 x 60 mm
Stopień zaciemnienia: 3.5, 5, 9-13 DIN
Technologia kolorów: LIFE+ Color

Tryb szlifowania: Tak + unoszony filtr
Klasa optyczna: 1/1/1/1
Masa przyłbicy: 680 g

System wymuszonego przepływu powietrza PFU 210e
 

https://spawalnictwo.pl/panel/product-edit.php?idt=3403
https://spawalnictwo.pl/panel/product-edit.php?idt=3403
https://spawalnictwo.pl/panel/product-edit.php?idt=3403


Przyłbice Gamma oferują maksymalną widoczność i bezpieczeństwo. Przełącznik GapView
pozwala otworzyć szybkę spawalniczą i uzyskać wąską szczelinę, która doskonale

sprawdza się podczas ustawiania elementu spawanego lub sczepiania przed spawaniem.
Zintegrowane zdalne sterowanie filtra ADF podnosi użyteczność. Regulator osi pozwala

ustawić szybkę przyłbicy tak, aby spawacz mógł uzyskać idealne pole widzenia, nawet gdy
zmienia pozycję spawania z pułapowej na podolną. Filtr SA 60 Gamma zapewnia duże 
i wyraźne pole widzenia. Aparaty oddechowe Gamma GTH3 oferują najwyższy poziom

ochrony dróg oddechowych przewidziany w UE – TH3, co oznacza, że chronią przed 99,8%
oparów i cząstek stałych.

Przyłbica spawalnicza Kemppi Gamma GTH3 SFA 

 

 

Jeden voucher umożliwia zakup jednej z powyższych przyłbic w specjalnej cenie. 
Voucher jest przyznawany do każdej sztuki dowolnego urządzenia marki Kemppi
zakupionego w firmie Figel. Ważność vouchera wynosi 60 dni od dnia zakupu
urządzenia, do którego został wydany. Promocja obowiązuje od 01.05.2022 do

31.12.2022.  Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
 

Warunki promocji

Pole widzenia: 102 x 60 mm
Stopień zaciemnienia: 4-5, 8-13 DIN
Technologia kolorów: LIFE+ Color
Tryb szlifowania: Unoszony filtr

Klasa optyczna: 1/1/1/2
Masa przyłbicy: 1000 g

System wymuszonego przepływu powietrza PFU 210e
 

 

z systemem PFU 210e i torbą
 CENA KATALOGOWA: 6 030 ZŁ

CENA Z VOUCHEREM: 3 320 ZŁ

OSZCZĘDZASZ: 2 710 ZŁ
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