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ALFA

PRZYŁBICE SPAWALNICZE ALFA

Lekkie, wygodne, skuteczne

• Ochrona podczas spawania, szlifowania i cięcia
• Bardzo niska waga, nawet 467 g
• Odchylany filtr z podglądem przez szczelinę

GapView
• Dodatkowa ochrona twarzy i szyi
• Modele ze spawalniczym filtrem

samościemniającym ADF i filtrami pasywnymi
• Bardzo wygodne nagłowie
• Możliwość użycia skórzanego ochraniacza szyi
• Ramka na soczewkę powiększającą
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ALFA

PRZYŁBICE SPAWALNICZE ALFA

Idealnie wyważone i doskonale 
dopasowane
Jeśli zależy Ci głównie na niskiej masie, wysokim komforcie i skutecznej ochronie, nie musisz już szukać dalej. Przyłbice 
z serii Alfa mogą ważyć tylko 467 g. Jest to seria najbardziej kompaktowych i najlżejszych przyłbic spawalniczych 
w ofercie Kemppi. Produkty te to trwałe, ekonomiczne rozwiązanie do lekkich i średnich prac spawalniczych. 
Przyłbice Alfa są wygodne i łatwe w obsłudze. Zapewniają ochronę oczu i twarzy podczas wszystkich ogólnych prac 
spawalniczych i szlifowania. Skorupa jest na tyle duża, aby skutecznie chronić twarz przed promieniowaniem łuku, ale 
jednocześnie na tyle smukła, aby umożliwiać spawanie w ciasnych miejscach. Podnoszony filtr spawalniczy idealnie 
sprawdza się podczas prac przygotowawczych i inspekcji po spawaniu. 

Dostępne modele i funkcje
• Alfa e60P i Alfa e60A
• Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
• Dostępne filtry pasywne lub samościemniające ADF
• Odchylany do góry filtr spawalniczy z funkcją GapView
• Nagłowie ComFlex idealnie dopasowuje się do głowy
• Możliwość użycia skórzanych ochraniaczy szyi
• Niska masa – 467 g
• Certyfikat EN 175 B (Alfa e60A)
• Certyfikat EN 175 B i AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Opcjonalna ochrona szyi
Ze wszystkimi modelami Alfa E i Beta E można 

także używać skórzanych ochraniaczy i kołnierzy 

ochronnych. Zatrzaski ułatwiają zakładanie 

i zdejmowanie. Wszystkie środki ochrony 

indywidualnej Kemppi można wyposażyć 

w opcjonalny skórzany ochraniacz szyi i ramion.

Model Alfa e60A jest 
wyposażony w filtr 
samościemniający  
SA 35 ADF o regulacji 
zaciemnienia w zakresie 
4, 9–13 i powierzchni 
35 x 96 mm.
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BETA
Lepsza widoczność, lepsza ochrona
Przyłbice spawalnicze z serii Beta są lekkie, a przy tym 
zapewniają znakomitą ochronę oczu i twarzy podczas 
spawania, cięcia, szlifowania i inspekcji. Powstają one 
z myślą o zawodowych spawaczach i mają certyfikat 
zgodności z normą EN175 B. Do wyboru są pasywne lub 
samościemniające filtry spawalnicze.

Wszystkie przyłbice Beta mają tę samą lekką i wytrzymałą 
konstrukcję skorupy zewnętrznej, komfortowe nagłowie, 
odchylany filtr z funkcją GapView oraz ramkę do soczewki 
powiększającej. W połączeniu z elektrycznym modułem 
oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) Kemppi 
przyłbice Beta FA oferują ochronę dróg oddechowych klasy 
TH2. 

PRODUKTY Z SERII BETA

• Ochrona podczas spawania, szlifowania i cięcia
• Bardzo niska waga – od 473 g
• Odchylany filtr z podglądem przez szczelinę

GapView
• Dodatkowa ochrona twarzy i szyi
• Modele ze spawalniczym filtrem

samościemniającym ADF i filtrami pasywnymi
• Bardzo wygodne nagłowie
• Możliwość użycia skórzanego ochraniacza szyi
• Ramka na soczewkę powiększającą
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PRODUKTY Z SERII BETA

Niska waga, komfort i skuteczna ochrona  
oczu, twarzy i dróg oddechowych

Beta e90P/e90A/e90X
Lekkie przyłbice do spawania i szlifowania. 

Dostępne są modele z odchylanymi filtrami 

pasywnymi i samościemniającymi, dużymi, 

bezbarwnymi szybami, ustawieniem GapView 

i komfortowym nagłowiem. 

Przyłbice spawalnicze

Ochrona układu oddechowego spawacza

Beta e90 PFA/SFA/XFA
W połączeniu z elektrycznym modułem 

oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) 

oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia 

filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego. 

Możliwość stosowania podczas spawania, 

szlifowania i inspekcji. Dostępne wersje z filtrami 

samościemniającymi. 

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Spawalnicze aparaty oddechowe do podłączania 

do źródła powietrza doprowadzanego. 

Możliwość stosowania podczas spawania, 

szlifowania i inspekcji. Dostępne wersje z filtrami 

samościemniającymi. 

Opcjonalna ochrona szyi
Ze wszystkimi modelami Alfa E i Beta E można 

także używać skórzanych ochraniaczy i kołnierzy 

ochronnych. Zatrzaski ułatwiają zakładanie 

i zdejmowanie. Wszystkie środki ochrony indywidualnej 

Kemppi można wyposażyć w opcjonalny skórzany 

ochraniacz szyi i ramion.
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BETA 
PRZYŁBICE SPAWALNICZE

PRZYŁBICE SPAWALNICZE BETA

Powstają z myślą o zawodowych spawaczach i mają certyfikat zgodności z normami EN175 B i AS/NZS 1337.1 w zakresie 
spawania, cięcia i szlifowania. Do wyboru są trzy modele wyposażone w pasywne lub samościemniające filtry 
spawalnicze. Wszystkie przyłbice Beta mają tę samą lekką i wytrzymałą konstrukcję skorupy zewnętrznej, komfortowe 
nagłowie, odchylany filtr z funkcją GapView oraz ramkę do soczewki powiększającej. Skorupa jest na tyle duża, aby 
skutecznie chronić twarz przed promieniowaniem łuku, ale jednocześnie na tyle smukła, aby umożliwiać spawanie 
w ciasnych miejscach.

Dostępne modele i funkcje
• Beta e90P/e90A/e90X
• Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
• Dostępne filtry pasywne lub samościemniające ADF
• Beta e90X wyposażono w filtr samościemniający XA 47

LiFE+ Color ADF
z dostępnymi stopniami zaciemnienia 14 i 15

• Beta e90A wyposażono w filtr samościemniający SA 60B
LiFE+ Color ADF o powierzchni 60 cm²

• Większa powierzchnia chroniąca boki twarzy
• Bardzo wygodne nagłowie
• Niska waga – Beta e90P waży zaledwie 473 g
• Opcjonalna soczewka powiększająca
• Modele i parametry na stronie 46. Przyłbice Beta są dostępne z różnymi spawalniczymi 

filtrami samościemniającymi i opcjonalnymi 
soczewkami powiększającymi.
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Aparaty oddechowe Beta FA dostarczają użytkownikowi chłodne, czyste powietrze do oddychania. Źródłem może być 
zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, zapewniający optymalną swobodę ruchu w całym miejscu pracy, lub 
system dostarczania powietrza z sieci, którego przepływ reguluje reduktor RSA 230. Choć w drugim przypadku ruch jest 
ograniczony do niewielkiego obszaru, systemy powietrza doprowadzonego doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy 
nagromadzenie gazów osłonowych i oparów spawalniczych może spowodować niedobór powietrza do oddychania. 
Przyłbice Beta FA mają certyfikat gwarantujący maksymalny poziom wnikania wewnętrznego 2% w przypadku podłączenia 
do modułu filtrującego PFU 210e. Oferują także możliwość montażu filtrów cząstek stałych i pochłaniaczy gazowych.

Dostępne modele i funkcje
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
• Modele z modułem filtrującym zasilanym akumulatorem

lub reduktorem powietrza doprowadzanego
• Model XFA wyposażono w filtr samościemniający LiFE+

Color ADF z dostępnymi stopniami zaciemnienia 14 i 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 i AS/NZS 1716
• Opcjonalny filtr cząstek stałych i pochłaniacz gazowy
• Akumulatory modułów filtrujących o krótkim czasie

ładowania
• Skórzany pas i metalowa sprzączka
• Bardzo wygodne nagłowie
• Niska waga – Beta e90 PFA z uszczelnieniem twarzowym

waży zaledwie 650 g
• Opcjonalna soczewka powiększająca

APARATY  
ODDECHOWE BETA 

Filtr XA 47 wykorzystuje 
technologię LiFE+ Color 
oraz oferuje regulację 
stopnia zaciemnienia 
w zakresie 5, 8, 9–13, 
14 i 15, a także tryb 
szlifowania i cięcia.

Filtr SA 60B wykorzystuje 
technologię LiFE+ Color 
oraz oferuje regulację 
stopnia zaciemnienia 
w zakresie 3,5 i 9–13, 
a także tryb szlifowania 
i cięcia.
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest pionierem w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, 
które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą 
w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i 
osiąga roczny obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia, 
oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania 
znajdują zastosowanie w szeregu wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki 
globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w 
ponad 60 krajach.
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