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 EGYSZŰRŐS TELJES ÁLARCOK– MOST FELLÉLEGEZHET 

 

 

Teljes védelem 

teljes bevetésben 

Dräger X-plore
®
 6000 teljes álarcok 

A Dräger teljes álarcok évtizedek óta a legmagasabb igényeket elégítik ki a minőség, 

megbízhatóság, tömör illeszkedés, viselési kényelem és különösen a légzés- és szemvédelem 

terén. Az X-plore® 6000 teljes álarcok a világszerte elismert, a legkülönbözőbb alkalmazási 

területeken is professzionális megoldásokat nyújtó Panorama Nova sorozat mintáját követik. 

Tökéletesen tömör illeszkedés 

A Dräger dupla tömítőkeretének és 

háromszoros tömítési vonalának 

köszönhetően egyetlen álarcmérettel is 

biztonságos és kényelmes védelem érhető 

el valamennyi arcforma és -méret 

esetében. A választékban EPDM és 

szilikon anyagú álarctestek szerepelnek. 

Nagyfelületű ablak 

A 180°-os látószögű, torzításmentes ablak 

nagy látómezőt és széles körbelátást 

biztosít. A hosszú élettartamot a különböző 

anyagok nagyfokú vegyi-, hő- és 

mechanikai ellenállása biztosítja. 

Masszív Rd40 csatlakozó 

Könnyen karbantartható, szabványos 

zsinórmenetes csatlakozás az Rd40-es 

szűrőhöz és a levegőrásegítéses 

szűrőkészülékekhez, valamint a normál 

nyomású sűrített levegős 

légzőkészülékekhez.  

5-pontos pántrendszer 

A kényelmes 5-pontos 

pántrendszer nem csak könnyű és 

gyors felvételt garantál, hanem 

elég széles is ahhoz, hogy 

viselése ne hagyjon látható 

nyomot a fejen. 

Vonalkódos azonosítás 

A belső oldalon található vonalkód 

különösen egyszerűvé teszi az 

álarc-állomány azonosítását és 

karbantartását. 
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Az előnyök rövid áttekintése: 

- A sokféle változat között megtalálja az Ön egyedi 
igényeinek megfelelő megoldást 

- Az egyszerű kezelés biztonságos használatot és 
kényelmes viseletet biztosít 

- A masszív szerkezet, valamint a könnyű 
karbantartás és az egyszerű javítás kiemelkedően 
gazdaságossá teszi 

- Számos tartozék és pótalkatrész 

- Az egyetlen univerzális méret egyszerűbbé teszi a 
kezelést és a készletezést 

- A vonalkód alapján egyszerűvé válik az álarc-
állomány azonosítása és nyilvántartása 

- Jó beszédátvitelt biztosít a nemesacél 
hangközvetítő membrán (Dräger X-plore

®
 6500) 

 

 

 

Dräger X-plore® 6300 Dräger X-plore® 6530 PC, 

EPDM álarctesttel és 

nemesacél hangközvetítő 

membránnal.  

Dräger X-plore® 6530 

Triplex, EPDM álarctesttel 

és nemesacél 

hangközvetítő 

membránnal. 

Dräger X-plore® 6570 PC, 

kényelmes és bőrbarát 

szilikonból készült 

álarctesttel és nemesacél 

hangközvetítő 

membránnal.  

 

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK 

 

Dräger X-plore® 6570 

Triplex, kényelmes és 

bőrbarát szilikonból 

készült álarctesttel és 

nemesacél hangközvetítő 

membránnal. 

Álarcok Rendelési sz. 

Dräger X-plore® 6300 R 55 800 

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC kék műanyag kerettel R 55 795 

Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex rozsdamentes acél kerettel R 55 810 

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC rozsdamentes acél kerettel R 51 525 

Dräger X-plore® 6570 SI/PC sárga szilikon arcvédővel és rozsdamentes acél kerettel R 51 535 

Dräger X-plore® 6570 SI/PC kék szilikon arcvédővel és fekete műanyag kerettel R 55 790 

Dräger X-plore® 6570 SI/Triplex rozsdamentes acél kerettel R 55 850 

Tartozékok 
 

Szállítódoboz, Wikov V  R 51 019 

Protex álarctáska R 54 939 

Szemüvegtartó R 51 548 

Festék ellen védő fólia (az ablak védelmére, 25 darab, öntapadós)  40 55 092 

„Klar-pilot” páramentesítő gél (50 ml) R 52 560 

„DAISYquick” tisztítókendő (10 darab) R 54 134 

Hegesztőpajzs 40 53 437  

Adapter hegesztőpajzshoz (kiegészítő panelekhez és hegesztés védelmi szűrőkhöz, 

110 mm x 90 mm-es méretben) 

R 57 308  

   
A további tartozékokat és a Dräger X-plore

®
 6000 sorozat változatait a teljes álarcainkhoz 

tartozó külön adatlapokon és árlistánkban találja meg. 


