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Ergonomikus kialakítású pajzs, felhajtható kerettel, automatikusan elsötétedő szűrőüveggel, és a felhajtható keret alatt 
teljesen átlátszó, köszörülés esetére is védelmet biztosítü látómezővel. 

 

A felhajtható szűrőkeretnek köszönhetően ez a opajzs 
kiváló és praktikus védelmet ad nemcsak a hegesztéshez, 
de a hegesztéshez kapcsolódó felülettisztítási és 
köszörülési munkákhoz is. 

A hegesztéskor használt előtét keretet teljesen a 
pajzs tetejére lehet felhajtani, és így egy széles 
látószöget és zavartalan látást biztosító védőablak 
áll rendelkezésre. A speciálisan kialakított felhajtó 
mechanizmus minimális helyszükséglettel optimális 
súlyelosztást kínál. A felhajtható keretbe 110x90 
mm-es automatikusan sötétedő és passzív szűrőket 
lehet választani. Az ívelt kialakítású széles, átlátszó 
védőablak minden irányba zavartalan látást biztosít, 
és megfelel az EN 166 szabvány szerint a közepes 
sebességű becsapódó részecskék elleni védelmet 
garantáló”B” osztálynak. 

CA-29 Evolve hegesztőpajzsok a CleanAIR® 
ventillátoros befúvású vagy a CleanAIR® 
nyomótömlős légzésvédő rendszerekkel együtt 
használva védelmet nyújtanak az egészségre káros 
porok, füstök és gőzök belégzése ellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fontosabb előnyös tulajdonságai 
• Kombinált védelem, hegesztéshez és köszörüléshez  
• Kompakt és robusztus forma  
• Könnyű és jól kiegyensúlyozott súlyeloszlás  
• Széles ívelt védőablak - 170×95 mm  
• Valamennyi 110x90 mm méretű ADF és passzív 

szűrővel használható 
• Komfortos és könnyen állítható fejkosár 
• Könnyen gyorsan cserélhető alkatrészek  
• Kompatibilis a CleanAIR® ventillátoros és 

nyomótömlős légzésvédő rendszerekkel 
 
Felhasználási területek 
• Alkalmas a legtöbb hegesztési eljáráshoz és 

köszörülési munkákhoz  
 

 
 
 
 

Műszaki adatok  

Súly 580 g (pajzs légzésvédő és ADF nélkül) 
Material Pajzs – TPE 
 Ablak – Polikarbonát 
Tömlő csatlakozás  CA40×1/7“ 
Védelmi tényező (NPF) 50 
Minősítve EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B 

 
 

Termék leírása Cikkszám 
Komplett pajzs  
CA-29 Evolve pajzs, légzésvédő kialakítással és 10-
es passzív szűrővel 70 29 00 
CA-29 Evolve pajzs, légzésvédő kialakítással és 
ADF V913 DS ADC szűrővel 70 29 01 
CA-29 Evolve pajzs, légzésvédő kialakítás nélkül és 
10-es passzív szűrővel 

40 29 00 
 

CA-29 Evolve pajzs, légzésvédő kialakítás nélkül és 
ADF V913 DS ADC szűrővel 40 29 01 

Alkatrészek és tartozékok  
Légzésvédő készlet (arcra záró peremmel, levegő 
vezető csővel és  2 db izzadságfelfogó pánttal) 

44 00 85CA 
 

Arcra záró perem - univerzális 70 21 53 
Könnyű flexi tömlő CA40×1/7“ – bajonett 70 00 60B 
Könnyű flexi tömlő CA40×1/7“ – CA40×1/7“ 70 00 60 
Fejkosár CA-29 pajzshoz, izzadságfelfogó pántokkal 70 29 41 
Fejkosár készlet 70 29 42 
Komplett felhajtható keret készlet 70 29 45 
Polikarbonát látómező köszöröléshez 70 29 20 
Külső védőlemez, 110×90 mm, 1,0 mm *110/90-1,0 
Belső védőlemez, 108×51 mm, 0,75 mm *108/51 
V913 DS ADC ADF szűrő 40 50 40 
8-as passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-08 
9-es passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-09 
10-es passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-10 
11-es passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-11 
12-es passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-12 
13-as passzív szűrő - 110×90 mm 110/90-13 
  


