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Speedglas™ je přední světová značka svařovacích kukel, které tvoří nedílnou součást široké palety osobních ochranných 

prostředků fi rmy 3M. Stejně jako se statisíce uživatelů spoléhají, že jim značka Speedglas zaručí pro svařování ty nejlepší 

podmínky, tak se i fi rma 3M spoléhá, že jí svářeči poskytnou zpětné informace, které 3M pomohou při inovacích budoucích 

výrobků.
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3M™ Speedglas™ SL

3M™ Speedglas™ 9000

3M™ Speedglas™ 9000 FlexView

3M™ Speedglas™ 9000 ProTop

S hmotností pouhých 360 gramů nabízí tento superlehký, pohodlný a samozatmívací štít 

svářečům nové naděje a možnosti. Na ochraně a výkonnosti jsme nešetřili:

U většiny procesů obloukového svařování – např. MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové svařování.

Automatické zapnutí a vypnutí.

Rychlá možnost úprav, prodyšný náhlavní pásek

Nové způsoby úpravy a přizpůsobení štítu.

se vyznačuje čtyřmi aerodynamickými větracími otvory, jimiž je odváděn vydýchaný vzduch 

bez toho, že by pod štít mohly proniknout kovové dýmy.

Design štítu Speedgals 9000 umožňuje, aby těsně přiléhal k obličeji, zajišťoval optimální 

zorné pole a snižoval zátěž krčních svalů.

Pružina FlexView udržuje svářečský filtr bezpečně ve zvednuté nebo spuštěné poloze. 

K dispozici jsou kazety s fixním a nebo variabilním stupněm zatemnění a rozšířené 

nebo normální zorné pole.

Kazety s fixním a nebo variabilním stupněm zatemnění a rozšířené nebo normální zorné 

pole. Speciální pivotový mechanismus, který spojuje svářečský štít s ochrannou přilbou.

3M™ Speedglas™ s filtroventilační jednotkou Adflo™

Lehký, kompaktní systém „vše v jednom.

„Skládací“ konfiurace umožňuje instalaci plynového filtru přes částicový, což poskytuje 

dodatečnou ochranu před určitými druhy organických, anorganických a kyselých 

výparů. Dva systémy v jednom, což umožňuje zvýšenou uživatelskou fl exibilitu 

pro přizpůsobení se měnícím se svářecím aplikacím.

Nemá žádné externí baterie, bateriové kabely a ostré hroty. Jeho útlý tvar je navržen 

pro malé prostory. Ergonomicky nejlépe řešená filtroventilační jednotka s pohonem 

vzduchu.

3M ClearVisor s Adfl o
Pro ty procesy, které vyžadují ochranu zraku, obličeje a dýchacích cest, včetně 

obrušování kovů, uhlazování povrchů a dalších prašných pracovních procesů.

Čirý ochranný zorník .

Motorem poháněná fi ltroventilační jednotka s nominálním ochranným faktorem 50.

3M™ Speedglas™  Compressed Air System

3M™ 9925 

3M™ 9928 

Filtrační polomaska proti kouři ze svařování

Ochrana dýchacích orgánů proti jemnému prachu, olejovým a vodním aerosolům 

a kovovým parám. Vrstva aktivního uhlí snižuje množství organických výparů 

pod hodnotu NPK-P a chrání před ozónem až do desetinásobku NPK-P.

• Speciálně upravený vnější plášť zlepšuje schopnost zpomalovat hoření.

• Nastavitelné řemínky zaručují pohodlné nasazení se správnou těsností.

•  Výdechový ventilek 3M Cool-Flow omezuje hromadění tepla, aby nabízel 

pohodlnou ochranu zejména v horkých a vlhkých prostředích.

• Nominální ochranný faktor (NPK-P) 12 (10 pro ozón).

• Vyhovuje evropské normě EN 149:2001 FFP2.

Filtrační polomaska proti kouři ze svařování

Ochrana dýchacích orgánů proti jemnému prachu, olejovým a vodním aerosolům a kovovým parám. Vrstva aktivního 

uhlí snižuje množství kyselých plynů a organických výparů pod hodnotu NPK-P a chrání před ozónem 

až do desetinásobku NPK-P.

• Speciálně upravený vnější plášť zlepšuje schopnost zpomalovat hoření.

• Měkký těsnicí kroužek.

• Nastavitelné řemínky zaručují pohodlné nasazení se správnou těsností.

•  Výdechový ventilek 3M Cool-Flow omezuje hromadění tepla, aby nabízel pohodlnou ochranu zejména v horkých 

a vlhkých prostředích.

• Nominální ochranný faktor (NPK-P) 12 (10 pro ozón).

• Vyhovuje evropské normě EN 149:2001 FFP2.

Svářečská kukla 

s Fresh-air C 

kontrolními ventily. 

Další možnosti 

na další straně.

Přívodní tlaková

hadice 10 m, 

zelená. Další 

délky 

dle nabídky.

Regulační panel, 

ACU-02 

(k připevnění 

na podlahu), 

ACU-01 

(k připevnění na zeď).

3M™ série 2800
Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání.

Nastavitelná délka postranic (čtyři polohy)  pro pohodlí uživatele a optimální 

přizpůsobení. Měkké postranice s nízkým profi lem pro pohodlí a minimální ovlivňování 

dioptrických brýlí. Univerzální provedení umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými 

brýlemi. Sklápěcí zorník pro snadné nastavování a maximální pohodlí.

Splňují normy EN 166:2001, EN 169:2002 a EN 171:2002 pro ochranu proti IR 

a pro svařování plamenem.

3M™ série 2840
Pevný polykarbonátový zorník s ochranou vrstvou proti poškrábání a zamlžování.

Integrovaný chránič obočí pro větší ochranu.

Měkké vnitřní polstrování postranic pro větší pohodlí uživatele a stabilitu při používání.

Nastavitelná délka postranic (tři polohy) pro pohodlí uživatele a optimální přizpůsobení.

Sklápěcí zorník pro individuální nastavení a co nejlepší přizpůsobení. 

Splňují normy EN 166:2001, EN 169:2002 pro ochranu proti IR a pro svařování plamenem.

NOVINKA 3MTM SpeedglasTM 9100

Kukla Speedglas 9100 ochrání Vaše oči a obličej před zářením, teplem a jiskrami 

a přitom Vám poskytne dokonalý přehled o celém pracovním prostoru.

•   Padne přesně podle potřeby. Nový systém zavěšení na hlavu poskytuje 

několik možností nastavení, takže si svářeč může kuklu upravit podle osobních 

požadavků tak, aby se cítil pohodlně.

•   Nejvyšší stupeň ochrany. Kukla Speedglas 9100 chrání Vaše oči a obličej 

před zářením, teplem a jiskrami a přitom Vám poskytne dokonalý přehled 

o celém pracovním prostoru.

•   Přizpůsobivý hlavový kříž. Snížením těžiště se zlepšuje pocit vyváženosti a stability kukly – 

kukla drží ve zvednuté poloze, pracovní poloze a kdekoli mezi těmito polohami. Díky její lepší 

vyváženosti nemusíte hlavový pásek dotahovat příliš pevně a budete se cítit ještě pohodlněji!

•   Chrání před přehříváním a zamlžováním. Vylepšená „dýchající“ konstrukce účinně odvádí 

vydechovaný vzduch a tím se snižuje míra zamlžování svařovacího fi ltru. Svářeči se tak budou 

cítit celý den svěží a nabití energií.

•   Lepší optika, širší výhled. Široká nabídka volitelných fi ltrů: clona pro broušení 

(3), clona pro svařování plamenem (5), clona pro mikroplazmatické svařování (8) 

a clony pro obloukové svařování 9 až 13. Je zde také možnost nastavení vhodné 

citlivosti.

Svařovací fi ltry řady Speedglas 9100 jsou k dostání ve třech modelech 

– normální (V), velké (X) a velmi velké (XX).

3MTM SpeedglasTM 9100XX 3MTM SpeedglasTM 9100X 3MTM SpeedglasTM 9100V
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