


 Senzorul UVICATOR™: noul semn al siguranței
Senzorul UVICATOR patentat este conceput să indice ușor și clar utilizatorului când casca sa a fost expusă excesiv la radiaţii 
UV și astfel, când este necesar să o înlocuiască. Această tehnologie nouă este rezultatul multor ani de testare la scară și prin 
îmbătrânire artificială a diferitelor combinaţii de materiale, în diverse condiţii de expunere la lumina solară. În timp ce casca 
este expusă la lumina solară, discul este calibrat să detecteze cantitatea de radiaţie UV schimbându-și culoarea în timp, în 
sensul acelor de ceasornic, de la roșu la alb. Atunci când discul devine complet alb, înseamnă că această cască a fost expusă 
la nivelul maxim telorabil de radiaţii și trebuie înlocuită.

 UVICATOR™ Sensor: the new sign of safety
The patented Uvicator™ technology is intended to easily and clearly help show the user when his/her helmet has been 
over-exposed to UV-radiation and thus when to replace it. This new technology is the result of many years of full scale and 
artificial ageing testing of different material combinations under various sunlight exposure conditions. As the helmet is 
exposed to sunlight, the disc is calibrated to detect the amount of UV radiation received and gradually changes colour over 
time, clockwise, from red to white. When the disc turns completely white, it means that the helmet has received maximum 
tolerable radiation and therefore needs to be replaced.

Senzorul UVICATOR™
Acest disc vă indică momentul când trebuie să înlocuiţi casca.
UVICATOR™ sensor
The disc tells you when it’s time to replace your helmet.

Design ergonomic
Design ușor rotunjit, care ajută ca părţile laterale ale căștii să nu fie agăţate de crengi, etc.
Slim design
Softly rounded design, which helping to avoid helmet parts to snagging on branches etc.

Canale pentru circulația aerului
Aerisire optimizată, cu mai multe canale pentru circulaţia aerului faţă de o cască convenţională
Ventilation
Optimised ventilation with more ventilation holes than a conventional ventilated helmet

Bor scurt- Borul scurt oferă un câmp vizual extins
Short brim - Short brim giving a broader field of view

Căptuseală reversibilă
Căptușeala care poate fi rotită 180° permite căștii să fie purtată invers, cu partea posterioară în 
faţă, fiind ideală, de exemplu, pentru aplicaţii în spaţii înguste sau la înălţime.
Reversible lining
Lining that can be rotated 180° allow the helmet to be worn back-to-front which is ideal, for 
example, when working in tight spaces or climbing.

CĂȘTI 3M CU UVICATOR™

 Oferă protecţie excelentă cu următoarele aprobări suplimentare:
l G3000*: cu sistem de ventilaţie, temperaturi reduse, −30 °C și metal topit, MM
Versiuni disponibile:
l G3000 UVICATOR cu sistem de fixare standard (Culori disponibile: alb, galben, portocaliu) l G3000 SR 
UVICATOR cu sistem de fixare cu rotiţă (Culori disponibile: alb, galben) l G3000 H-VIZ UVICATOR High-
Vizibility, verde
Caracteristici: Material: ABS stabil la radiaţii UV l Greutate: 310 g l Dimensiune: 54–62 cm

 Offers excellent protection with the following additional approvals:
l G3000*: with ventilation, low temperature, –30° C, and molten metal, MM
Versions available:
l G3000 UVICATOR pin-lock harness (Available colors: white, yellow, orange)
l G3000 SR UVICATOR ratchet harness (Available colors: white, yellow)
l G3000 H-VIZ UVICATOR High-Vizibility, green
Features: Material: UV-stabilised ABS l Weight: 310 g l Size: 54-62 cm

 Aprobări suplimentare: 
l G2000*: temperaturi reduse, −30° C, 
deformare laterală, LD si metal topit, MM
Caracteristici: Material: ABS stabil la radiaţii 
UV l Greutate: 340 g l Dimensiune: 54–62 cm

 Additional approvals:
l G2000*: low temperature, –30° C, lateral 
deformation, LD and molten metal, MM
Features: Material: UV-stabilised ABS l 
Weight: 340 g l Size: 54-62 cm

G3000 CU UVICATOR
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397

-G -A -P

2676 - G2000 CU UVICATOR
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397

-B -A

Culori disponibile/Available colors:

G3000 H-VIZG3000 SR
Culori disponibile/Available colors:
G3000

Culori disponibile/Available colors:

-G -A

 G2001* - 1000 V (fără canale pentru 
circulaţia aerului): temperaturi reduse − 30° C, 
deformare laterală LD, metal topit, MM, conform 
EN 50365, un test la tensiunea de 1000 volţi. 
(Culori: alb şi galben)

 G2001* - 1000 V (not ventilated): 
low temperature, –30° C, lateral 
deformation, LD, molten metal, MM, 
approval against EN 50365, a 1000- volt 
test. (Colors: white and yellow)

2677 - G2001
Sistem de fixare cu rotiţă
Ratchet harness

High-Vizibility, verde
High-Vizibility, green



 Calotă din HDPE l Protecţie sporită pentru ceafă, 
suspensie din polietilenă (opţional bandă textilă), cu fixare 
în 6 puncte l Bandă antitranspiraţie din material textil 
moale l Greutate calotă: cca. 220 g l Sloturi accesorii: 30 
mm l Rezistenţă la temperatură: -20 ... +500C l Rezistenţă 
dielectrică: 440V l Mărimi: 54-62 l Accesorii opţionale: 
ochelari încorporaţi l Fabricaţie: Germania

 HDPE shell l 6-point polyethylene inner 
suspension (textile suspension available) l Soft 
textile brow pad l Shell weight: cca. 220 g l Plug 
pockets: 30 mm l Temperature resistance: -20 ... 
+500C l Dielectric resistance: 440V l Sizes: 54-
62  l Optional accessories: retractable helmet 
visor l Made in: Germany

 Calotă din HDPE, protecţie sporită pentru ceafă l 
Suspensie din polietilenă, cu fixare în 6 puncte l Bandă 
antitranspiraţie din material textil moale l Greutate 
calotă: cca. 230 g l Sloturi accesorii: 30 mm l Rezistenţă 
la temperatură: -20 ... +500 C l Rezistenţă dielectrică: 
1000V l Mărimi: 51-64 l Fabricaţie: Germania

 HDPE shell l 6-point polyethylene 
inner suspension l Soft textile brow pad  
l Shell weight: cca. 230 g l Plug pockets: 
30 mm l Temperature resistance: -20 ... 
+500 C l Dielectric resistance: 1000V l 
Sizes: 51-64 l Made in: Germany

 Calotă din HDPE l Protecţie sporită pentru 
ceafă l Suspensie din bandă textilă, cu fixare în 4 
sau 6 puncte l Bandă antitranspiraţie din material 
textil moale l Greutate calotă: cca. 230 g l Sloturi 
accesorii: 30 mm l Rezistenţa la temperatură: -20 
... +500 C l Rezistenţă dielectrică: 1000V l Mărimi: 
51-64 l Certificare FPA l Fabricaţie: Germania

 HDPE shell l 4 or 6-point textile 
inner suspension l Soft textile brow 
pad l Shell weight: cca. 230 g l 
Plug pockets: 30 mm l Temperature 
resistance: -20 ... +500 C l Dielectric 
resistance: 1000V l Sizes: 51-64 l FPA 
certificate l Made in: Germany

Culori/ 
Colors:

-P -R -A -B -G -V

Culori/ 
Colors:

-A -B 2680 INAP MASTER
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397

Culori/ 
Colors:

-P -R -A -B -G 2681 INAP DEFENDER
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397

2678 ADAM
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397

  Calota din HDPE l Suspensie din polietilenă cu fixare 
în 6 puncte l Bandă antitranspiraţie din burete l Greutate 
calotă: 340 gr fără accesorii l Sloturi accesorii: 30 mm l 
Rezistenţă la temperatură: -10°C până la + 50°C l Rezistenţă 
dielectrică: 440V l Mărimi: 52 - 62 cm l Fabricaţie: România

 HDPE shell l 6-point polyethylene inner 
suspension l Foam brow pad l Shell weight: 
340 gr without accesories l Plug pockets: 30 
mm l Temperature resistance: -10... + 50°C l 
Dielectric resistance: 440V l Sizes: 52 - 62 cm

Culori/ 
Colors:

-A -B -G -V -R -P

2694  cu dispozitiv de reglare tip cureluşă ajustabilă, suspensie plastic
2694 DR cu dispozitiv de reglare rapidă şi suspensie plastic
2694 TXD cu dispozitiv de reglare rapidă şi suspensie textilă

2694 ROCKMAN
Cască de protecţie conform EN 397/Safety helmet according to EN 397



 Vizieră: policarbonat, 1,5 mm l Dimensiune vizieră: 210x470 mm l Protecţie 
eficientă împotriva efectelor termice ale arcului electric

 Visor: polycarbonate, 1,5 mm l Visor size: 210x470 mm l Efficient protection 
against heat efects of electric arc

2690 ELECTRO-VIS
Vizieră de protecţie cu prindere pe cască pentru electricieni conform EN 166, EN 170
Electrician faceshield with bracket fot helmet mount according to EN 166, EN 170

2682 S SUPORT VIZIERĂ
Suport vizieră conform EN 166/Bracket for visors according to EN 166

 Suport: material plastic, rabatabil l Suportul este compatibil cu majoritatea 
tipurilor de cască l Casca se achiziţionează separat

 Bracket: plastic, tiltable l The faceshield bracket fit almost every safety helmet l 
Safety helemt is sold separately

2682 CHEM-VIS
Vizieră de protecţie cu prindere pe cască conform EN 166
Faceshield with bracket fot helmet mount according to EN 166

 Semicalotă: HDPE l Vizieră: 
policarbonat, 1 mm l Dimensiune 
vizieră: 230x300 mm l Mărimi: 51-62 
l greutate redusă l Sistem de fixare în 
trepte în funcţie de mărimea capului l 
Protecţie eficientă împotriva stropilor 
de substanţe chimice şi impactului 
cu particule solide de joasă şi medie 
energie

4111 VISIO
Vizieră de protecţie cu prindere pe cap conform EN 166/

Safety headgear faceshield according to EN 166

4111 VS - vizieră de schimb/spare visor

 Vizieră: policarbonat, 1 mm l Dimensiune vizieră: 210x470 mm l Protecţie 
eficientă împotriva stropilor de substanţe chimice şi particule solide

 Visor: polycarbonate, 1 mm  l Visor size: 210x470 mm l Efficient protection 
against chemicals, splashes, flying debris

 Headgear: HDPE l Visor: polycarbonate, 1 mm l Visor 
size: 230x30 mm l Sizes: 51-62 l Lightweight l headband 
with pinlock adjustment l Efficient protection against 
chemicals splashes, flying debris at low and medium impact 
energy

 Semicalotă: HDPE l Vizieră: policarbonat, 
1 mm l Dimensiune vizieră: 250x340 mm l 
Mărimi: 51-62 l Greutate redusă l Sistem de 
fixare în trepte în funcţie de mărimea capului 
l Protecţie eficientă împotriva stropilor de 
substanţe chimice şi impactului cu particule 
solide de joasă şi medie energie l Piesa de 
la baza vizierei asigură o protecţie eficientă 
împotriva stropilor sau particulelor care vin din 
direcţie inferioară faţă de poziţia capului

4113 GRINDER
Vizieră de protecţie cu prindere pe cap conform EN 166, 

EN 167, EN 170/Safety headgear faceshield according to 
EN 166, EN 167, EN 170

 Headgear: HDPE l Visor: polycarbonate, 1 mm l Visor size: 250x340 
mm l Sizes: 51-62 l Lightweight l Headband with pinlock adjustment 
l Efficient protection against chemicals splashes, flying debris at low and 
medium impact energy l The chinguard  offer efficient protection against 
splashes and flying debris who cames from below



Mască de sudură SpeedglasTM 9100 FX Air cu Sistem Adflo/Welding mask SpeedglasTM 9100 FX Air with Adflo System
Sistem pentru protecţie respiratorie Adflo 3M conform EN 12941 (TH3)/3M Adflo Powered Air Respirator according to EN 12941 (TH3)

 Adflo respiratory protection system with Speedglas welding shield makes a light, compact, 
all-in-one system for respiratory (nominal protection factor 50), eye and face protection. The exclusive 

“stackable” configuration for Adflo turbo unit means that the gas filter can be stacked onto the 
particle filter for additional protection from specific organic, inorganic and acidic 

vapours l The exclusive airflow pattern evenly distributes filtered 
air throughout the entire breathing zone of the shield. 

The intelligent turbo unit keeps the aiflow 
rate at a constant, 

preset level  
l The soft, 
flexible face 
seal creates 
a positive 
p r e s s u r e 

e n v i r o n m e n t 
within the shield, keeping the 

surrounding pollutants at bay l For hot humid 
jobs the user can increase the airflow from 170 l/min to 

200 l/min l Odour filter: removes unpleasant smell (not needed when the gas filter is installed)

3M  SpeedglasTM 9100 Fx  
Masca de sudura SpeedglasTM  9100 Fx 3M conform EN 379, EN 166
SpeedglasTM  9100 Fx according to EN 379, EN 166

 Uşor de utilizat şi de întreţinut l Dispune de opţiuni multiple de ajustare 
pentru un nivel ridicat de confort în ceea ce priveşte masca şi banda de fixare pe 
cap l Vizor larg, transparent l Viziere laterale l Este prevăzută cu supapă de 
evacuare (versiunea fără aducţie de aer) l Aplicaţii: sudură cu electrod învelit 
(MMA), sudură cu gaz metalic inert (MIG), cu gaze active (MAG) sau în mediu 
de gaz protector (TIG), sudură cu plasmă şi tăierea/sudură oxiacetilenică, polizare 
datorită vizorului transparent care oferă un câmp vizual larg l Concepută pentru a 
fi utilizată împreună cu Unităţile de aducţie de aer 3M l Poate fi utilizată împreună 
cu măştile respiratorii reutilizabile 3M şi măştile de sudură 3M (versiunea fără 
aducţie de aer)

 Easy to operate and maintain l Has multiple 
adjustments for highest comfort on Shield and head band 
l Large clear visor l Exhaust vent (non air version) l Are 
designed for most welding processes, such as MMA, MIG/
MAG, TIG, plasma welding and oxyacetylene welding/cutting, 
excellent for welding preparations such as grinding thanks 
to the large clear viewing area l Designed to be used with 
3M air Delivery Units l Can be used together with many 3M 
reusable and maintainance free respirators for welding

 Pentru a atinge nivelul său ridicat de protecţie 
respiratorie, aerul este furnizat direct la zona de respiraţie. Un 
difuzor intinde fluxului de aer pentru confortul dvs. maxim.

 To achieve its high level of respiratory protection, air is 
supplied directly to the breathing zone. A diffuser spreads out 
the airflow for your maximum comfort. 

 Sistemul pentru protecţie respiratorie Adflo formează împreună cu măştile Speedglas un sistem compact şi uşor pentru protecţie 
respiratorie cu factor nominal de 50, oculară şi protecţia feţei în aplicaţiile de sudură. Configuraţia exclusivă permite suprapunerea 

filtrelor: filtrul pentru gaze poate fi fixat împreună cu filtrul pentru particule, pentru protecţie suplimentară împotriva vaporilor 
organici, anorganici şi acizi specifici l Distribuie aerul filtrat în mod egal în întreaga zonă de respiraţie din interiorul măştii. 

Unitatea turbo menţine constant debitul de aer, la nivelul stabilit iniţial l Materialul moale şi flexibil pentru etanşarea 
pe faţă creează un mediu cu presiune pozitivă în interiorul măştii, menţinând noxele în exterior l Pentru mediile cu 

temperaturi şi umiditate ridicate, utilizatorul poate mări debitul de aer de la 170 l/min la 200 l/min l Filtru pentru 
mirosuri neplăcute: reţine mirosurile neplăcute (nu este necesar când aveţi instalat filtrul pentru gaze)

 Regulatorul Versaflo seria V-500E asigură un debit de aer constrant, siguranţă şi confort.
l Informează auditiv scăderea debitului de aer
l Amortizor integrat
l Debit de aer permanent controlat, ajustabil preferenţial
l Filtru detașabil integrat din cărbune activ
l Mecanism oscilator integrat al curelei
l Port pentru pistol de pulverizare sau unealta de aer comprimat 
l Conexiune pe bază de aducţie de aer
l Aprobat în conformitate cu standardul EN 14594 clasa 2A/3A sau 2B/3B, în funcţie de modelul căștii
l Debit de aer de 170-305l/min 

 Balanced regulator specifically designed for respirator use, the Versaflo V-500E 
Regulator ensures smooth airflow, safety and comfort. 
l Low-pressure warning whistle
l Integrated silencer  
l Individually-adjustable, consistently-controlled airflow
l Removable, integrated activated charcoal filter
l Belt swivel mechanism
l Spray gun or compressed air tool port
l Supplied air connection  
l Approved to EN 14594 Class 2A/3A  or 2B/3B dependent on headtop
l Air flow 170-305 l/min

Mască de sudură 3M Speedglas™ cu sistem 3M™ Versaflo™ V500 



 Material: Foarte uşor şi durabil, ce 
îndeplineşte cerinţele de rezistenţă mecanică 
EN 175 nivel ”B” l Mărimi: 50-64 l 2 
vizoare suplimentare pentru vedere laterală 
l Sursă de curent: baterie 2 X 2CR2032 l 
Timp de reacţie la impuls luminos: 0,1 ms 
l Temperatură de utilizare: -5...+550C l 
depozitare: -30...+700 C l Auto ON/OFF l 
indicator pentru consumarea bateriei

 Body: lightweight, but durable, 
who meets mechanichal strenght 
requirments of EN 175, level “B“l Sizes: 
50-64 l 2 more visors, for side view l 
Energy source: battery 2 x 2CR2032 l 
Response time to brightening pulse: 0,1 
ms l Working temperature:   -5...+550C l 
Storage temperature:  -30...+700 C l Auto 
ON/OFF l Battery consumption indicator

Disponibilă în 3 versiuni, cu dimensiuni diferite 
ale filtrelor: 9100 V, 9100 X, 9100 XX

Available in 3 versions with different sizes 
of filters: 9100 V, 9100 X, 9100 XX

Date tehnice/
Technical data

9100 V 9100 X 9100 XX

Câmp de vizibilitate/Viewing area 45x93 mm 54x107 mm 73x107 mm

Grad de întunecare/Dark state
5, 8, 9-13
(variabil)

5, 8, 9-13
(variabil)

5, 8, 9-13
(variabil)

Celulă solară/Solar cell da / yes da / yes nu / no
Durata de viaţă a bateriei (ore)/
Battery lifetime (hours) 2800 2500 2000

SPEEDGLAS™ 100
Mască de protecţie cu prindere pe cap şi geam optoelectronic pentru 
sudură conform EN 379/Welding helmet with autodarkening filter 
according to EN 379

Sursă de curent: 2 baterii x CR2032 
l Timp de reacţie la impuls 
luminos: 0,1 ms (+23°C) l Durata 
de revenire a filtrului întunecat-
luminos: 100 ms – 250 ms l 
Grad de întunecare variabil 8-12 
(art. 751120) l Temperatură 
de utilizare: -5...+550 C l Durată 
de viaţă a bateriei: 1500 ore l 
Protecţie UV/IR: conform gradului 
de întunecare 12 (permanent)

Energy source: battery 2 x CR2032 
(Lithium 3 Volt) l Response time 
to brightening pulse: 0,1 ms 
(+23°C) l Opening time dark-
light: 100 ms – 250 ms l Variable 
shade 8-12 (art. 751120) l 
Working temperature: -5...+550C 
l Battery lifetime: 1500 hours l 
UV/IR protection: according to 
shade number 12 (permanent)

Aria de vizibilitate: 44 x 93 mm Viewing area: 44 x 93 mm
Greutate: 465 g Weight: 465 g
Mărimi: 54-64 Sizes: 50-64

SPEEDGLAS™ 9100
Mască de protecţie cu prindere pe cap şi geam optoelectronic pentru sudură conform EN 175 
clasa F, EN 379/Welding helmet with autodarkening filter according to EN 175 level F, EN 379

Accesorii pentru SpeedglasTM  9100,  9100 FX, FX Air 
SpeedglasTM  9100,  9100 FX, FX Air accessories

169005
Protecţia capului
Head protection

169010
Protecţia gatului
Neck Protection

169100
Cagulă neagră/gri TecaWeld
Hood, black/grey TecaWeld

526000
Protecţie exterioară standard pentru filtru
Outer protection plate standard
527000
Protecţie exterioară rezistentă la zgârieturi
Outer protection plate extra scratch resistant
527070
Protecţie exterioară rezistentă la căldură
Outer protection plate heat resistant

Mască de sudură 3M™ 10V
Mască de protecţie cu prindere pe cap şi geam optoelectronic pentru sudură confrom EN 379/ 

Welding helmet with auto darkening filter according to EN 379

 Oferă protecţie permanentă (echivalentul 
gradului 12 de întunecare) împotriva razelor 
periculoase UV şi a radiaţiilor IR, indiferent dacă 
filtrul se află în modulul luminos sau întunescos sau 
dacă funcţia de autoîntunecare a filtrului este pornită 
l Design robust şi potrivit pentru industrie l Acest 
produs este în concordanţă cu Standardele Europene 
EN175, EN 166 şi EN 379

 Has permanent protection (Shade 
12 equivalent) against harmful UV- and IR- 
radiation, regardless of whether the filter is 
in the light or dark state or whether the auto-
darkening function is operational l Robust and 
industrial design l The product complies with 
the harmonized European Standards EN 175, EN 
166 and EN 379

Aplicatii: Masca de sudură 3M™ 10V  poate fi folosită 
în majoritatea tipurilor de sudură, de exemplu MMA, 
MIG/MAG

Applications: The 3M Welding Helmet 10V 
is designed for most welding processes, such as 
MMA, MIG/MAG

Date tehnice/Technical data
Greutate/Weight
Casca de sudură (incluzând filtrul de sudură)/Welding 
helmet (incl welding filter)

390 g 

Câmp de vizibilitate/Viewing area 44 x 93 mm
Mărimi/Head sizes 52-63
Protecţie UV/IR/UV/IR protection Conform gradului de întunecare 12 (permanent)/

According to shade number 12 (permanent)
Grad luminos/Light state Grad de întunecare  3/Shade no 3
Grad întunecos/Dark state Grad de întunecare 10-12/Shade no 10-12
Tipul bateriei/Battery type 2 x CR2032  (Lithium 3 Volt)
Durata de viaţă a bateriei/Battery lifetime 1500 ore/1500 hours
Temperatura de operare/Operating temperature -5ºC până la+55ºC/-5ºC to +55ºC



 Material: SMC - material plastic armat cu fibră 
de sticlă l Dimensiune geam: 90x110 mm l Sistem 
de montare rapidă a geamului l Întrebuinţare de 
lungă durată l Bună rezistenţă la solicitări mecanice l 
Fabricaţie: Germania

 Material: SMC - sheet moulding compound l 
Visor size: 90x110 mm l Easily replaceable visors l 
Long service-life l Good mechanical strength l Made in 
Germany

6002 PROFIWELD
Mască de protecţie pentru sudură conform EN 175 SW/
Welding shield according to EN 175 SW

 Material: Poliamidă l Dimensiune geam: 90x110 mm l Sursa de curent: fotocelule l Timp de 
reacţie la impuls luminos: 0,45 ms l Grad de întunecare DIN 9-13 l Temperatura de utilizare: -10°C + 55°C 

 Body: Polyamide l Visor size: 90x110 mm l Energy source: power supply solar cells l Response time 
to brightening pulse: 0.45 ms l Shading DIN 9-13 l Working temperature: -10°C + 55°C

6007 LION KING
Masca de sudură cu prindere pe cap şi geam optoelectric pentru sudură conform EN 175-EN 379
Welding helmet with autodarkening filter according EN 175-EN 379

Măştile de sudură se livrează fără 
geam filtru sudură

Welding helmets are supplied 
without spare parts

 Material: SMC - material plastic armat cu fibră 
de sticlă l Dimensiune geam: 90x110 mm l Sistem 
de montare rapidă a geamului l Întrebuinţare de lungă 
durată l Bună rezistenţă la solicitări mecanice l Mască 
rabatabilă l Fabricaţie: Germania

 Material: SMC - sheet moulding compound l 
Visor size: 90x110 mm l Easily replaceable visors l 
Long service-life l Good mechanical strength l Tiltable 
facepiece l Made in Germany

 Material: polipropilenă l Dimensiune 
geam: 90 x 110 mm l Sistem de montare 
rapidă a geamului

 Material: polypropylene l Visor size: 90 x 
110 mm l Easily replaceable visors

 Material: polipropilenă l Dimensiune geam: 90 x 
110 mm l Sistem de montare rapidă a geamului l Mască 
rabatabilă

 Material: polypropylene l Visor size: 90 x 110 mm 
l Easily replaceable visors l Tiltable facepiece

6008 POLIWELD
Mască de protecţie cu prindere pe cap pentru sudură conform 
EN 175 SW/Welding helmet according to EN 175 SW

6003 ECOWELD
Mască de protecţie pentru sudură conform EN 175 
SW/Welding shield according to EN 175 SW

6009 EASYWELD
Mască de protecţie cu prindere pe cap pentru sudură conform 
EN 175 SW/Welding helmet according to EN 175 SW

6009 R - Mască cu vizieră rabatabilă/Helmet with tiltable 
visor

2672 ATHERMAL
Geam de protecţie pentru Bochumer Brille (art. 2671) 
conform EN 166/Replaceable window for Bochumer Brille 
(art 2671) according to EN 166

 Dimensiune: 60 x 120 mm    Size: 60 x 120 mm

2671 BOCHUMER BRILLE
Vizieră de protecţie cu 
prindere pe cască pentru 
metalurgişti conform EN 166
Faceshield with bracket 
fot furnace helmet mount 
according to EN 166

 Vizieră: plasă metal 
antireflex l  Dimensiune: 
cca. 200x300 mm

 Visor: metal mesh, 
antireflex l Visor size: cca. 
200x300 mm

 Material: aluminiu l Arc de prindere: otel

 Material: aluminium l Cushioning spring: steel

2671 S SUPORT VIZIERĂ
Suport pentru viziera BOCHUMER BRILLE/Bracket for 
BOCHUMER BRILLE faceshield

 Dimensiune: 90 x 110 mm, clasa de 
filtrare: DIN 9-12

 Size: 90 x 110 mm, filter class: DIN 9-12

 Dimensiune: 90 x 110 mm, grosime 
cca. 2 mm

 Size: 90  x 110 mm, thickness:  aprox. 2 mm

ACCESORII pentru măştile de sudură 6002, 6003, 6008, 6009, 2683
SPARE PARTS for welding helmets 6002, 6003, 6008, 6009, 2683

6000 I

Geam transparent de protecţie pentru geamul 
filtru sudură conform EN 166/Replaceable  
protective transparent window for welding 
mask according to EN 166

6000 F

Geam de schimb pentru mască de protecţie 
sudor conform EN 166/Replaceable window for 
welding mask according to EN 166

 Suport: material 
plastic, rabatabil l 
Vizieră: polipropilenă l 
Dimensiune: cca. 23x30 
cm l Dimensiune geam: 
90x110 mm l Opţional 
cască protecţie art. 2680

2683 WELDING
Suport şi vizieră de protecţie cu prindere pe 
cască pentru lucrări de sudură conform EN 
175 SW/Welding facepiece with bracket for 
helmet mounting according to EN 175 SW

 Bracket: plastic, tiltable l Visor: polypropylene l Size: cca. 23x30 cm l Glass size: 90x110 
mm l Optional safety helmet art. 2680






