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GAMMA

BETROUWBARE BESCHERMING MET
COMFORTFUNCTIES.

Het Gamma-productassortiment omvat twee lashelmmodellen voor eersteklas bescherming van uw ogen en
gezicht in werkomgevingen waar geen ademhalingsbescherming nodig is.

Ze bieden maximaal zicht en maximale veiligheid voor las-, slijp- en inspectieprocessen. U kunt kiezen tussen
passieve en automatische lensmodellen met toonaangevende functies voor comfort en

gebruiksvriendelijkheid.

VOORDELEN

• Opklapbaar lasvizier

• Passieve laslens 102 x 74 mm (100P)

• SA 60 automatisch lasfilter (100A)

• 198 cm² slijpvizier met 170° zicht op de werkomgeving

• GapView-instelling van het kijkvenster

• De asregelaar verstelt de kijkrichting

• Gecertificeerd voor las- en slijpwerk

• Optionele vergrootglazen
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PRODUCTOPTIES

Gamma 100A

Gamma-lashelm voor werkomgevingen die
adembescherming vereisen. Voorzien van de lens
SA 60 ADF en alle comfortfuncties van Kemppi.

Gamma 100P

Gamma-lashelm voor werkomgevingen die
adembescherming vereisen. Voorzien van het

passief lasfilter met verduistering 11 en alle
comfortfuncties van Kemppi
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KENMERKEN

Ingebouwde ADF-afstandsbediening

Ingebouwde ADF-afstandsbediening, voor
betrouwbaarheid en gemak. De afstandsbediening
voor het automatische lasfilter SA 60 of XA 74 heeft
drie schakelaars van siliconenrubber. Met de grote

schakelaars stelt u de waarden van parameters
hoger of lager in. Met de kleine schakelaar kunt u

het type parameter selecteren, of, op het XFA-
model, de werklampen inschakelen door de

schakelaar lang in te drukken.

ComFlex-hoofdband

De ComFlex-hoofdband biedt comfort en flexibiliteit
voor de perfecte pasvorm voor uw individuele

hoofdvorm en voorkeuren. De gelijkmatige verdeling
van het gewicht vermindert de druk op gevoelige
delen van het hoofd, waardoor vermoeidheid en
hoofdpijn door de uitrusting op het hoofd tot een

minimum worden beperkt.

GapView-functie

De GapView-instelling zorgt voor een duidelijk zicht
onder het lasvizier via een smalle opening van 15
mm, waardoor de werkruimte duidelijk zichtbaar is.

Ideaal voor het opstellen van het werkstuk en
hechtlassen. Uitstekende functie bij modellen met

passief lasfilter en modellen met ADF, waarbij
lasbogen in de buurt kunnen leiden tot ongewenste

activering van de ADF-functie.
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ACCESSOIRES

SA 60

Automatisch verduisterend lasfilter met
helder zicht en grote kijkoppervlak. LiFE+

Color ADF-technologie zorgt voor een
helderder zicht. Met de

afstandsbedieningsknoppen is het mogelijk
om aanpassingen eenvoudig in te stellen,

zonder de helm af te zetten.
Verduisteringsbereik: 5, 8, 9-13.
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen
dè oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het
hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 800
lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en genereert een
jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. Kemppi levert oplossingen,
waaronder intelligente lasapparatuur, lasbeheersoftware en
gespecialiseerde diensten, voor zowel complexe, industriële
lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast is er in
meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde
partnernetwerk.

http://kemppi.com
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