
WARRIOR™ Tech  

vybavena pro jednotku Air 

Svařovací kukla vybavena respirační jednotkou 

 

XA00166414 



Product picture 

Placed left or right 

depending on angle 

WARRIOR™ Tech  

Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech byla navržena tak, aby vyhovovala zkušenostem všech svářečů. 

Nabízí nejnovější technologii lehké masky zajišťující ochranu před teplem, jiskrami a rozstřiku. 

Přední krycí skla poskytují vysoký komfort pohledu, díky vynikajícím optickým vlastnostem  

využívajícím nejnovější technologie ADF. 

 

Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech  poskytuje ideální funkčnost, výkon a pohodlí pro příležitostní i 

profesionální svářeče. 

 

 
    Hmotnost kukly 520g 

 

 

Kukly mohou být vybaveny dioptrickými skly 

ZVÝŠENÝ VÝKON 
 
Čtyři senzory zajišťující kvalitní funkci 

filtru i při zastínění. 

 

Vhodné pro svařování v pozicích 

VELIKOST PRŮZORU 

 
98mm x 48mm 

 

Zajištˇuje dostatečně velký průzor 

pro svářeče. 

 

1/2/1/2 – Optická třída 

9 – 13 -  Změna stupně ztmavení 

OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI 

 
Důležité i pro svařování malými 

proudy a při pulzním svařování. 

PRODLEVA ROZJASNĚNÍ 

 
Samostatně lze nastavit dobu 

rozjasnění po zhasnutí oblouku 

 

NASTAVITELNÁ 

VÝŠKA KŘÍŽE 

NASTAVENÍ 

OBVODU HLAVY 

Růžice s funkcí 

zatlačit - uvolnit 

Pro lepší pohodlí   

NASTAVENÍ 

ÚHLU SKLONU 

 

Pět  možných 

poloh nastavení 

úhlů sklonu 

kukly 

LEPŠÍ KOMFORT 

Zakřivená čelní 

část, snížení tlaku 

na čelo 

NASTAVENÍ  

DLE VELIKOSTI 

HLAVY 

 

Tři možnosti 

nastavení 

vzdálenost kukly  

od obličejové části 

Vlastnosti a výhody pro svářeče... 



WARRIOR™ Tech

Vybavený respirační jednotkou PAPR

Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech byla vytvořena s důrazem na 

bezpečnost uživatele a zajištění ochrany proti  

nebezpečí svařovacích dýmů. 

 

Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech je nabízena v kombinaci s

respiračním systémem PAPR ESAB.

Tento systsém je nabízen k zajištění bezpečnosti dýchacího ústrojí 

svářečů. Je vyroben na vysoké úrovni, splňuje normu EN12941, aniž 

by musel být snížen uživatelský komfort.

 

ROBUSTNÍ 

DVÍŘKA 

 

PŘEDFILTR 

 

Prodlužuje 

životnost 

hlavního filtru 

 

 

BAJONETOVÉ 

PŘIPOJENÍ 

Uzavírací 

mechanismus 

pro pevné a 

rychlé připojení 

 

 

MECHANICKÉ ČÁSTICE SKLÁDANÉ Z "PAPÍROVÉHO" FILTRU 
TH2P/3P 
 
Filtrační jednotka  je vyrobena z mikrovláken. 
 
MECHANICKÉ ČÁSTICE SKLÁDANÉ Z "PAPÍROVÉHO" FILTRU s 
uhlíkovým TH2P 
 
Filtrační jednotka je vyroben z mikrovláken skla, která v kombinaci s 
dvěma vrstvami aktivního uhlí nabízí velkou plochu k absorbci pachu, 
aniž by byl ovlivněn výkon.  
 
PŘEDFILTR 
 
Pravidelná výměna předfiltru prodlužuje životnost filtru. ESAB 
doporučuje, aby byl předfiltr vyměněn jednou za pracovní směnu (8h).  
V obtížném prostředí, by měl být vyměněn častěji (2-3x) za směnu. 
 

FILTR & 

UHLÍKOVÝ FILTR 

PŘEDFILTR & 

UHLÍKOVÝ 

PŘEDFILTER 

PAPR

Více informací naleznete na našem webu: 
www.welmet.cz

 � Proudění vzduchu nastavitelné uživatelem v rozmezí  
170/220 l/min      

 � Sada Li-Ion baterie (s výdrží 8 hodin při 220 l/min)     

 � Filtr P3 a předfiltr

 � Mezinárodní inteligentní nabíječka (zaměnitelné piny)   

 � Zvukový/vizuální alarm při filtru a málo nabité baterii

 � Zemědělské stroje

 � Automobilový průmysl

 � Ocelové konstrukce

 � Těžké strojírenství

 � Průmyslová a všeobecná výroba

Průmysl



 

 

 

WARRIOR™ Tech 

Rozsah kukly WARRIOR™ Tech  9-13 je nastavován vnějším 

ovládacím prvkem od DIN 9 do 13. Prodleva rozjasnění a citlivost 

mohou být nastaveny uvnitř kukly. 

WARRIOR™ Tech černá  

WARRIOR™ Tech žlutá 

0700 000 400 

0700 000 401 

WARRIOR™ Tech vybavena pro jednotku Air   

Kukla WARRIOR™ Tech  vybavena pro jednotku Air je dodávána 

smontována , připravena pro uchycení jednotky Air. Vybavení 

jednotky: Kukla WARRIOR™ Tech, hlavový kříž, vzduchový kanál & 

těsnění hlavy a brady. 

 
0700 000 300 

0700 000 301 

 

 

PAPR

WARRIOR™ Tech Objednací informace  

WARRIOR™ Tech černá – pro Air 

WARRIOR™ Tech žlutá - pro Air 

Available in  

traditional  

yellow and black 

 

Respirační jednotka ESAB PAPR (Powered Air Purifying Respirator) 

nabízí v kombinaci se svařovacími kuklami ESAB solidní ochranu před 

exhalacemi a prachem ze svařování, drážkování a broušení. Jednotka 

je vybavena nejnovějším typem plošných spojů které svařečům 

umožňují nastavit si proudění vzduchu od 170 do 220 l/min, podle

prostředí a aplikace. Je opatřena LED ukazatelem průtoku vzduchu v 

horní části jednotky.

Respirační jednotka PAPR byla testována v kombinaci s následujícími 

svařovacími kuklami ESAB: Sentinel A50, Warrior Tech.

Informace pro objednávání

Popis Číslo dílu

Jednotka PAPR se standardní hadicí 850 mm 0700002300

Jednotka PAPR s dlouhou hadicí 1000 mm 0700002301

Jednotka PAPR je dodávána s motorovou jednotkou, baterií, chytrou nabíječkou, filtrem P3 + předfiltrem, opaskem, hadicí a ochranným obalem na hadici Proban.

Specifikace

Průtok vzduchu 170–220 l/min

Výdrž baterie Až 8 hod při 220 l/min

Filtr Filtr P3 a předfiltr

Certifikace CE EN12941

Rozměry DxŠxV 185 x 100 x 160 mm

Hmotnost 1 kg 


