
Gamma GTH3
Najwyższej klasy ochrona dla spawaczy
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Gamma GTH3 XFA
Zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, samościemniający filtr ADF z technologią LiFE+ Color, 

oświetlenie robocze LED 70 lumenów

Gamma GTH3 SFA Zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, samościemniający filtr ADF z technologią LiFE+ Color

Gamma GTH3 PFA Zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, pasywny filtr spawalniczy o stopniu zaciemnienia 11

Gamma GTH3 SFA Airline Reduktor powietrza doprowadzanego RSA 230 i samościemniający filtr ADF z technologią LiFE+ Color

Gamma GTH3 PFA Airline Reduktor powietrza doprowadzanego RSA 230 i filtr spawalniczy o stopniu zaciemnienia 11

Gamma 100A Komfortowa przyłbica spawalnicza Gamma ze spawalniczym filtrem samościemniającym SA 60

Gamma 100P Komfortowa przyłbica spawalnicza Gamma ze spawalniczym filtrem pasywnym o stopniu zaciemnienia 11

Gamma – bezpieczeństwo i komfort spawacza
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Przyłbice 

spawalnicze

Najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych: TH3

Ochrona dróg oddechowych z systemami powietrza 

doprowadzanego



GAMMA GTH3

• Świeże, chłodne i bezpieczne powietrze 

przez cały dzień pracy

• Do spawania łukowego, cięcia, 

szlifowania, żłobienia i inspekcji

• Dla profesjonalnych spawaczy 

i pracowników działu produkcji
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Skuteczna ochrona, maksymalny komfort

Znakomita ochrona 

dróg oddechowych
Do wszystkich procesów spawalniczych, cięcia plazmowego, 

szlifowania ręcznego oraz prac przygotowawczych i inspekcji 

po spawaniu



Najwyższej klasy ochrona płuc

• Najwyższa klasa ochrony wg standardów 

europejskich: TH3

• Chroni przed 99,8% oparów i cząstek w powietrzu

• Nadciśnienie wewnątrz przyłbicy chroni przed 

wnikaniem oparów spawalniczych

• Szybkie ładowanie standardowych i wysoko 

pojemnych akumulatorów Li-ion
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Znakomita ochrona 

dróg oddechowych

Krótki czas 

ładowania 

akumulatora
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• Technologia LiFE+ Color w filtrach ADF 

zapewnia wyraźne i komfortowe widzenie

• Zdalne sterowanie umożliwia regulację 

parametrów podczas pracy

• Soczewka powiększająca do zadań 

wymagających szczególnej precyzji

• Dodatkowe zakresy filtrów ADF

Sterowana cyfrowo ochrona oczu

Zakres zaciemnienia filtra ADF 

(SA60 = 5–13, XA74 = 5–15)
Ochrona oczu podczas spawania



Znakomita widoczność w zmiennych 
warunkach
• Oświetlenie robocze LED poprawia 

bezpieczeństwo, widoczność i wydajność pracy w 

słabo oświetlonych miejscach

• Szybka do szlifowania o kącie widzenia 170°

zapewniająca doskonałą widoczność

• Regulator osi pozwala ustawić szybę 

przyłbicy Gamma odpowiednio do potrzeb

• Przełącznik GapView pozwala uchylić szybkę 

spawalniczą na 15 mm, aby lepiej widzieć miejsce 

pracy
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Oświetlenie 

robocze LED

w modelach 

XFA

Znakomita 

widoczność 

miejsca pracy



Łatwa regulacja i wysoki poziom komfortu

• Nagłowie ComFlex zapewnia komfort i elastyczność, 

dzięki czemu można je idealnie dostosować do 

kształtu głowy i preferencji użytkownika

• Funkcja ClickLenz umożliwia szybką i łatwą wymianę 

szybek bez demontażu i ponownego zakładania 

dodatkowych elementów

• Zdalne sterowanie ułatwia regulację filtra ADF oraz 

włączanie i wyłączanie oświetlenia roboczego podczas 

użytkowania przyłbicy (oświetlenie robocze dostępne 

w wybranych modelach)
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Dodatkowa ochrona



Bezpieczeństwo i komfort podczas 
spawania
• Najwyższej klasy ochrona dróg oddechowych

• Świeże, chłodne i czyste powietrze przez cały 

dzień pracy

• Praktyczne funkcje i nadciśnienie zmniejszają 

zmęczenie i poprawiają komfort pracy

• Wydajna ochrona przed chorobami zawodowymi 

płuc
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