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PW65  -  Casca  de  Sudura
BizWeld Plus
Colectie:  Protectia Capului
Gama:  Echipamente Individuale de
Protectie
Materiale:  Polietilena, Polipropilena,
Nailon

Informatii despre produs
Cască  de  sudură  cu  auto-întunecare,  care
pornește de la o lumină la întuneric când începe
activitatea  de  sudura.  Starea  de  lumină  este
DIN 4; Starea întunecată este reglabilă de la
DIN  9  la  DIN  13  utilizând  butonul  extern.
Timpul  de  răspuns  din  starea  luminoasă  la
întuneric este de 0,04 milisecunde; întoarcere
de la întuneric la starea clară în 0.03-0.04 sec.
Alimentarea este furnizată de celulele solare cu
2 baterii de litiu încorporate, pentru a oferi o
rezervă de energie pentru o durată mai lungă
de viață. Nu este nevoie de baterii de înlocuire.

Standarde
EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)

Protectia Capului
Portwest  a  extins  rapid  gama  de  produse
penntru  protectia  capului  pentru  a  permite
clientilor sa beneficieze de modele si standarde
moderne pentru protectia capului, indiferent de
locul  de munca sau locatie.  Căști  inovatoare,
confortabile  și  ușoare  disponibile  pentru
utilizări  multiple.

Echipamente  Individuale  de
Protectie
Echipament de protectie personala pentru cap
conform ultimelor standarde, oferind protectie
maxima, Mai mult, acestea ofera confort si sunt
foarte  usoare  pentru  a  permite  utilizatorului
folosirea  pe  parcursul  mai  multor  ore.
Securitatea  dumneavoastra  este  misiunea
noastra.  Siguranța  ta  este  misiunea  noastră.

Caracteristici
Ajustare rotita pentru o potrivire ușoară●

Alimentare cu energie solara si doua baterii●

Litiu incorporate. Durata de viata peste
5000de ore

Filtru LCD cu calitati optice superioare●

Auto-inchidere, se inchide automat cand●

incepe procesul de sudura

Recomandate a fi purtate cu masti de●

protectie de unica folosinta

Potrivit unei game largi de aplicatii●

Certificare CE●

Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la●

prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
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PW65 - Casca de Sudura BizWeld Plus
Cod de comoditate: 9004901000

Organism de testare
Din CERTCO     (Organism notificat nr.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Numarul certificarii: C5465PW__R2

Din CERTCO     (Organism notificat nr.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Numarul certificarii: C5466PW__R1

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
PW65BKR Negru 52.0 32.0 54.0 0.8550 0.0899 5036108255566 15036108744470


