
Właściwo ści

Przyłbica spawalnicza 

ESAB Globe-Arc

Globe-Arc jest najnowsz ą konstrukcj ą na rynku przyłbic do spawania i szlifowania. Osłona zapewnia 
skuteczną ochron ę przed promieniowaniem UV i IR zarówno, gdy jest w pozycji podniesionej jak i 
opuszczonej. Jest dost ępna z filtrami o ró Ŝnym stopniu zaciemnienia. 

Informacje przydatne przy zamawianiu

Globe-Arc filtr 10 

Globe-Arc filtr 11 

0700 000 947

0700 000 943 

Główna Osłona Prze źroczysta  
Grubo ść 1,8mm

Dost ępna w wersji prze źroczystej z filtrem: 
UVIR 2, UVIR 3 oraz UVIR 5

Klasa wytrzymało ści na uderzenie według EN 166 
– B – zatwierdzona do szlifowania

Podczas spawania przepuszcza światło widzialne 
ale blokuje szkodliwe promieniowanie UV (brak 
efektu czerwonych oczu). Przyłbica mo Ŝe być 
stosowana do spawania w ci ęŜkich warunkach 
przy du Ŝym nat ęŜeniu pr ądu.

Wyprofilowana Osłona Podnoszona

Dost ępna z filtrem: UVIR 5, UVIR 8 oraz UVIR 9

Nowy, hybrydowy korpus jest zgodny ze stylistyką produktów ESAB. Korpus zapewnia pełną ochronę 
głowy i twarzy a jednocześnie przy tym jest bardzo lekki - jest wykonany z niezwykle wytrzymałego 
materiału Zytel.

Niewielkie wymiary pozwalają na spawanie w bardzo ciasnych miejscach, a jednocześnie redukują 
ilość światła widzialnego przedostającego się do wnętrza przyłbicy z innych źródeł.

Nowa podnoszona osłona posiada górny ogranicznik, który zapobiega jej opadaniu podczas spawania 
lub szlifowania.

Ponadto, osłona posiada odporne na uszkodzenia obracające się o ¼ elementy zabezpieczające, które 
umożliwiają szybkie zdjęcie i wymianę osłon.

Dzięki możliwości wyboru różnych wartości filtrów przyłbicę Globe-Arc można stosować do 
wszystkich rodzajów spawania.

Przyłbica zapewnia bardzo szerokie pole widzenia zarówno w przypadku osłony głównej jak i 
podnoszonej, gwarantując w ten sposób wyższe bezpieczeństwo pracy.

Podnoszona osłona posiada płaski daszek ułatwiający jej opuszczanie i zapobiegający porysowaniu. 

Przyłbica wyposażona jest w nowe wygodne nagłowie ESAB. Wykonane z wysokiej jakości nylonu, z 
dużym pokrętłem regulującym odchylenie i komfortowym potnikiem.

Nowa hybrydowa konstrukcja przyłbicy z 
podnoszoną osłoną do spawania i cięcia
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Lista częś ci zamiennych

Product picture
Placed l eft or right 

depending on angle

NajwyŜszej jakości akcesoria dla najlepszych 

profesjonalistów
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 najbliŜszym 
przedstawicielem ESAB.

2 Główna osłona wewn ętrzna Globe-Arc Prze źroczysta

2 Główna osłona wewn ętrzna Globe-Arc DIN 2

2 Główna osłona wewn ętrzna Globe-Arc DIN 3

2 Główna osłona wewn ętrzna Globe-Arc DIN 5

3 Podnoszona osłona zewn ętrzna Globe-Arc DIN 5 

3 Podnoszona osłona zewn ętrzna Globe-Arc DIN 8

3 Podnoszona osłona zewn ętrzna Globe-Arc DIN10

4 Uchwyt (daszek) do podnoszenia osłony Globe-Arc

5 Nagłowie Globe-Arc

6 Potnik nagłowia Pro

0700 000 238

0700 000 239

0700 000 240

0700 000 241

0700 000 242

0700 000 243

0700 000 244

0700 000 245

0700 000 250

0700 000 244
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Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie
Nasze zobowiązanie i moŜliwości zapewnienia oczekiwanej 
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się w momencie 
potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich starań aby 
świadczyć dla naszych klientów pełny zakres usług 
posprzedaŜowych. 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.

Części zamienne i eksploatacyjne produkowane są zgodnie 
z polityką jakości ESAB. Wymienne płytki obwodu drukowanego 
(PCB), wymienne moduły i części dostępne są dla wszystkich 
naszych produktów aby zminimalizować ewentualny czas 
przestoju do absolutnego minimum. ESAB bezustannie szkoli 
autoryzowanych przedstawicieli w celu zapewnienia wsparcia 
technicznego na poziomie lokalnym. Klienci, którzy posiadają 
własny personel serwisowy i konserwacyjny zawsze mają 
moŜliwość zamówienia szkoleń serwisowych jako części oferty 
ESAB. JednakŜe, szkolenia w zakresie produktów i procesów dla 
uŜytkowników końcowych stanowią dodatkową część oferty 
ESAB. Prosimy zawsze zapytać przedstawiciela handlowego lub 
dystrybutora ESAB o kompletne rozwiązania oferowane przez 
ESAB.

ESAB Polska Sp. z o.o.
40 – 114 Katowice 
Ul. Ściegiennego 3 
NIP 527-26-27-655
KRS 000356431

Kontakt: 
Tel. +48 32 3511 100 
Fax. +48 32 3511 120 
E-mail: info@esab.pl 
www.esab.pl




