
Warrior ™ Tech
Przyłbica Warrior™ Tech została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy wymagają
najwyższego poziomu zabezpieczenia, komfortu oraz dobrych parametrów technicznych. Lekka
maska oraz ergonomiczne nagłowie zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort podczas długiego
czasu użytkowania. Warrior™ Tech oferuje automatyczny filtr o powiększonym polu widzenia z
zewnętrzną nastawą zaciemnienia w zakresie 9-13 DIN, wewnętrzną regulację czułości i opóźnienia,
który możemy zastosować do każdej metody spawania.

Technologia filtra
• Nastawa stopnia zaciemnienia 9-13DIN,

czułości i opóźnienia
• Klasa optyczna 1/2/1/2
• Powiększone pole widzenia 98x48

Komfortowe nagłowie
• Komfortowe, lekkie w pełni nastawne nagłowie

zapewniające maksymalną wygodę
• Trzystopniowa regulacja odległości filtra od

twarzy

Maska
• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna maski
• Dostępna w dwóch kolorach czarnym i żółtym
• Zgodna  z : CE, ANSI,

Cechy

Masa przyłbicy  tylko 520g WARRIOR™ Tech dane techniczne:
Klasa wg EN 1/2/1/2
Pole widzenia: 98 x 48
Czas przeł ączania: 0.3ms
Masa: 520 g
St. zaciemnienia: 9-13 
Il. Czujników 4
Szlifowanie: No
Nastawa opó źnienia: wew
Nastawa czuło ści: wew
Wytrzymało ść mech: B = Medium impact (maski) 



Najlepsze akcesoria dla najlepszych spawaczy
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu
zapoznania się z naszą pełną ofertą zapraszamy na
naszą stronę internetową: www.esab.com lub
prosimy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem ESAB.

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie techniczne
Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia oczekiwanej
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się w momencie
potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich starań aby
świadczyć dla naszych klientów pełny zakres usług
posprzedażowych. Sprawny i wykwalifikowany zespół serwisowy
jest gotowy do świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych,
kalibracji, legalizacji oraz unowocześnienia sprzętu i aktualizacji
oprogramowania.
Zespół serwisowy oferuje standardowe rozwiązania dla remontów
lub modyfikacji istniejących produktów.

ESAB Polska Sp. z o.o.
40-114 Katowice; ul. Ściegiennego 3; 
tel.: 32 35 11 100, fax.: 32/ 35 11 120
Email:info@esab.pl
Strona internetowa: www.esab.pl

Przednia szybka ochronna Nagłowie

Szybka ochronna filtra zapewnia bardzo
dobrą ochronę. Szybka jest wstępnie
wygięta, w klasie optycznej 1, eliminując
powstanie wtórnego widma łuku
spawalniczego oraz powoduje lepsze
odbijanie się iskier od powierzchni szybki.
Dodatkowo powierzchnia szybki jest
utwardzona wydłużając jej żywotność.

• Wytrzymałe nagłowie.
• Możliwość nastawy

odległości filtra od
twarzy.

• Komfortowa taśma
opasująca głowę,
wymienny potnik

• Nastawa kąta
pochylenia nagłowia

Dostępna w 2 kolorach

Warrior™ Tech Black

.

Warrior™ Tech 9-13 Czarny 0700 000 400

Warrior™ Tech Yellow

Warrior™ Tech Żółty 0700 000 401

Maska pomalowana na czarno z żółtą kalkomanią 

Maska pomalowana na żółto z czarną kalkomanią 


