Okulary, gogle ochronne i osłony

Okulary, gogle ochronne i osłony

Okulary ochronne ESAB Pro

Okulary ochronne ESAB Eco

Nowe, stylowe, sportowe okulary ochronne mogą być stosowane podczas wiercenia, szlifowania i obróbki
metali. Mają sportową stylistykę, lekkie zauszniki, są miękkie w dotyku i wyposażone w zawieszkę na szyję.
Są niezwykle elastyczne i wytrzymałe i dostępne są w czterech różnych konfiguracjach soczewek.
Wszystkie rodzaje soczewek zapewniają ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem UV. Zgodne
z CE według EN 166-F. Sprzedawane są w opakowaniach po 10 sztuk.

ESAB Pro przezroczyste

ESAB Eco przezroczyste

Przezroczyste soczewki są odpowiednie do prac we wnętrzach zapewniając ogólną ochronę oczu.
ESAB Pro przezroczyste

Nowe, stylowe okulary ochronne mogą być stosowane podczas wiercenia, szlifowania i obróbki metali.
Mają sportową stylistykę i są niezwykle lekkie. Dostępne są w trzech różnych konfiguracjach soczewek.
Wszystkie rodzaje soczewek zapewniają ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem UV. Posiadają
certyfikat CE zgodny z EN 166-F. Sprzedawane są w opakowaniach po 10 sztuk

0700 012 013

Przezroczyste soczewki są odpowiednie do prac we wnętrzach zapewniając ogólną ochronę oczu.
ESAB Eco przezroczyste

0700 012 017

ESAB Pro przydymione
ESAB Eco przydymione
Przydymione soczewki są odpowiednie do prac przy silnym świetle otoczenia.
ESAB Pro przydymione

0700 012 014

Przydymione soczewki są odpowiednie do prac przy silnym świetle otoczenia.
ESAB Eco przydymione

0700 012 018

ESAB Pro bursztynowe
Bursztynowe (żółte) soczewki zwiększają widzialność. Sprawdzają się
doskonale, gdy światło otoczenia jest słabe.
ESAB Pro bursztynowe

0700 012 015

ESAB Eco bursztynowe
Bursztynowe (żółte) soczewki zwiększają widzialność. Sprawdzają się
doskonale, gdy światło otoczenia jest słabe.
ESAB Eco bursztynowe

0700 012 019

ESAB Pro przyciemniane z filtrem 5
Okulary z filtrem 5 zapewniają ochronę nie tylko przed światłem IR/UV,
ale także przed światłem widzialnym podczas spawania/cięcia.
ESAB Pro przyciemniane z filtrem 5
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Okulary, gogle ochronne i osłony

Okulary ESAB Visitor

Osłona przeciwodpryskowa kompletna

Okulary ochronne ESAB Visitor chronią oczy przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu. Soczewki wykonane są z odpornego na uderzenie poliwęglanu. Okulary (oprawki i soczewki) są zgodne z EN 166:2001.

Lekka, wytrzymała konstrukcja z ochroną czoła, regulacją nagłowia i osłoną
(200mm) dostępną w wersji bezbarwnej z poliwęglanu lub z zaciemnieniem
5 DIN.

Okulary ESAB Visitor

0700 012 021

Osłona przeciwodpryskowa, kompletna
Wymienna osłona, bezbarwna

0700 012 020
0700 012 023

Gogle ESAB Ski przezroczyste
Specjalna, odlewana rama zapewnia najwyższy komfort oraz wytrzymałość.
Pole widzenia zostało zwiększone. Technologia Cross Vent utrzymuje obieg
powietrza i zapobiega zaparowaniu. Odlewane soczewki z poliwęglanu
o grubości 2mm zapewniają doskonałą odporność na uderzenie. Gogle są
zgodne z normą odporności na uderzenie ANSI Z87.1+ Przezroczyste gogle
zabezpieczające przed odpryskami chemicznymi ESAB Revolution posiadają
certyfikat CE zgodny z EN166’S’.
Gogle ESAB Ski przezroczyste

Gogle uchylne ESAB 4 x 2 z zaciemnieniem 5
Jednoczęściowe gogle z miękką, odlewaną obudową, okrężną wentylacją
i wizjerem 108 x 51mm. Mają wbudowany filtr z zaciemnieniem 5 i można
je zakładać na okulary korekcyjne.

0700 012 027
Gogle uchylne ESAB 4 x 2 z zaciemnieniem 5

0700 012 024

Gogle ESAB Ski z zaciemnieniem 5

Okrągłe gogle uchylne ESAB 4 x 2 z zaciemnieniem 5

Specjalna, odlewana rama zapewnia najwyższy komfort oraz wytrzymałość.
Zwiększone pole widzenia. Technologia Cross Vent utrzymuje obieg powietrza
i zapobiega zaparowaniu. Odlewane soczewki z poliwęglanu o grubości
2mm zapewniają doskonałą odporność na uderzenie. Gogle są zgodne
z normą odporności na uderzenie ANSI Z87.1+. Gogle ESAB Revolution
UVIR z zaciemnieniem 5 posiadają certyfikat CE oraz są zgodne z normą
EN 169:2002 dotyczącą promieniowania widzialnego (w spawalnictwie).

Gogle ochronne z zaciemnieniem 5 do spawania gazowego, lutowania
twardego i cięcia gazowego. Gogle są wentylowane i wyposażone
w uchylny przód. Zgodne z CE według EN 166/EN 175.

Gogle ESAB Ski z zaciemnieniem 5

Okrągłe gogle uchylne ESAB 4 x 2 z zaciemnieniem 5

0700 012 022

0700 012 026

Gogle chemiczne ESAB
Zapewniają ochronę przed ochlapaniem płynem, pyłami i odpryskami.
Gogle chemiczne ESAB
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