ESAB Eco-Arc II

Przyłbica spawalnicza z podnoszoną osłoną

Nowe przyłbice Eco-Arc II stanowią najnowsze
osiągnięcie w dziedzinie pasywnych przyłbic
z podnoszoną osłoną. Dzięki niewielkiej masie,
korpusie z polipropylenu i doskonałej ochronie
twarzy, przyłbica ta nadaje się do wszystkich
rodzajów spawania pozycyjnego.
Dostępna w trzech opcjach podnoszonej osłony,
przyłbica ta wyposażona jest również w nowe
nagłowie Eco Head Gear z pięcioma stopniami
odchylenia.
Przyłbica
dostarczana
jest
jako
komplet
z zewnętrzną szybką ochronną z mineralnego
szkła o stopniu zaciemnienia 11 i unikalną, dużą
wewnętrzną szybką ochronną.
Cechy i zalety
Pełna ochrona twarzy - zapewnia ochronę twarzy,
podbródka, gardła, uszu oraz głowy umożliwiając
spawanie we wszystkich pozycjach.
Lekki korpus polipropylenowy - masa wynosząca
zaledwie 205 g zapewnia komfort użytkowania
przez długi czas i zmniejsza zmęczenie.
Kompletna przyłbica waży 484 g, co sprawia, że
jest jedną z najlżejszych przyłbic dostępnych na
rynku.
Nowe nagłowie Eco Head Gear - wykonane
z mocnego materiału nylonowego nagłowie jest
bardzo lekkie i wytrzymałe Potnik również
zwiększa komfort użytkowania. Dostępnych jest
5 pozycji odchylenia osłony.
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Uproszczona konstrukcja nagłowia

Informacje dot. zamawiania
Eco-Arc II 60 X 110 zestaw 20 sztuk
Eco-Arc II 60 X 110 pakowane pojedynczo
Eco-Arc II 90 X 110 zestaw 20 sztuk
Eco-Arc II 51 X 108 zestaw 20 sztuk

0700 000 760
0700 000 761
0700 000 762
0700 000 763

Części zamienne
0700 000 244
0700 000 252
0160 307 001
0160 307 004
0160 307 002
0700 000 255
0700 000 256
0700 000 257
0160 292 003
0760 031 633
0760 031 603

Najlepsze akcesoria dla najlepszych spawaczy

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie

ESAB oferuje szeroki wybór akcesoriów. W celu zapoznania się
z naszą pełną ofertą zapraszamy na strony internetowe naszych
lokalnych oddziałów, na stronę www.esab.com lub prosimy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem ESAB.

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.
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 możliwość zamówienia
szkoleń serwisowych jako części oferty ESAB. Jednakże, szkolenia
w zakresie produktów i procesów dla użytkowników końcowych
stanowią dodatkową część oferty ESAB. Prosimy zawsze zapytać
przedstawiciela handlowego lub dystrybutora ESAB o kompletne
rozwiązania oferowane przez ESAB.
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* Potnik
3 Wewnętrzna szybka ochronna Eco-Arc
4 Szybka przeciwodpryskowa 60 x 110
4 Szybka przeciwodpryskowa 90 x 110
4 Szybka przeciwodpryskowa 51 x 108
5 Ramka mocująca 60 x 110
5 Ramka mocująca 90 x 110
5 Ramka mocująca 51 x 108
6 Filtr spawalniczy 60 x 110
6 Filtr spawalniczy 90 x 110
6 Filtr spawalniczy 51 x 10

W SPÓŁCE FUNKCJONUJE
SYSTEM ZARZĄDZANIA
CERTYFIKOWANY PRZEZ DNV

