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Beta 90X

SYSTEM OCHRONY PODCZAS SPAWANIA, CIĘCIA I
SZLIFOWANIA

Przyłbice spawalnicze serii Beta zostały zaprojektowane dla zawodowych spawaczy i uzyskały certyfikat zgodności z normą EN175 B w
zakresie procesów spawania, szlifowania i cięcia. Seria ta obejmuje pięć modeli wyposażonych w filtry pasywne lub automatyczne.

Wszystkie modele Beta mają taką samą, wytrzymałą konstrukcję skorupy, wygodne nagłowie, podnoszony filtr z funkcją GapView oraz
ramkę pozwalającą na zamontowanie soczewki powiększającej.

Beta 90X to najwyższy model przyłbicy spawalniczej z serii Beta. Wyposażony jest w filtr spawalniczy ADF XA 47 z optyką LiFE+ Color,
który umożliwia pracę z większą dokładnością, zapewnia mniejsze zmęczenie oczu i skuteczniej chroni wzrok. Podnoszoną kasetę filtra

można ustawić w trzech ustalonych pozycjach: całkowicie zamkniętej, całkowicie otwartej lub w wygodnej pozycji GapView, która
zapewnia ograniczoną, ale wyraźną widoczność obszaru roboczego, idealną do ustawiania i sczepiania.
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GŁÓWNE ZALETY

LEPSZA OCHRONA I
KOMFORT

Model Beta 90X zapewnia
wysoki stopień ochrony przy

spawaniu i szlifowaniu. Głęboko
wycięty kształt zapewnia

dodatkową ochronę twarzy i szyi.
Nagłowie jest bardzo wygodne

i łatwe do ustawienia.

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ

Model Beta 90X wyposażony jest
w filtr spawalniczy ADF XA 47 z

optyką LiFE+ Color, który
umożliwia pracę z większą

dokładnością, zapewnia
mniejsze zmęczenie oczu i
skuteczniej chroni wzrok.

KORZYŚCI

• Nadaje się do spawania MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmowego i szlifowania

• Filtr spawalniczy XA 47 oferuje szereg, różnych stopni zaciemnienia do wyboru: 5, 9–13
oraz 14–15 do spawania z wysokim natężeniem prądu

• Technologia ADF LiFE+ Color zwiększa dokładność pracy

• Głęboko wycięty kształt zapewnia większą ochronę boków twarzy

• Podnoszona kaseta filtra wraz z okienkiem kontrolnym

• Mocne, regulowane w szerokim zakresie i komfortowe nagłowie

• Wygodna pozycja GapView podnoszonego filtra

• Ochrona przed uderzeniami zgodna z normą EN175 B

• Opcjonalna soczewka powiększająca

• Lekka

• Cztery alternatywne modele Beta: 60P, 60A, 90P, 90A

04062019 Beta 90X 3



KORZYŚCI

WYRAŹNY OBRAZ

Przyłbice spawalnicze z automatycznymi filtrami (ADF) chronią oczy przed
intensywnym światłem łuku spawalniczego oraz przed promieniowaniem UV/IR.

Filtry spawalnicze oparte na technologii ADF LiFE+ Color zapewniają bardziej
wyraźny obraz, umożliwiając pracę z większą dokładnością, tym samym
użytkownik mniej wytęża wzrok, a jego oczy mniej się męczą. Soczewki
LiFE+ Color zapewniają lepszą rozróżnialność kolorów i jakość optyczną oraz
wyższy kontrast.

KOMFORT I ZNAKOMITE MOŻLIWOŚCI REGULACJI

Przyłbice spawalnicze Beta są lekkie i doskonale wyważone. Nagłowie można
swobodnie regulować i łatwo ustawiać według osobistych preferencji, co
oznacza nową jakość pod względem wygody. Soczewki powiększające służące
do bliskiej i precyzyjnej pracy można szybko zamontować przez wsunięcie ich w
ramkę. Pozwala to uzyskać perfekcyjne dopasowanie i doskonałe warunki
widzenia bez względu na pozycję spawania.
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ALTERNATYWNE - URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Beta 90A/90P

Modele Beta 90A i 90P oferują niezawodną i
skuteczną ochronę oczu, twarzy i szyi podczas

profesjonalnych prac spawalniczych i
produkcyjnych. Dopuszczone są do procesów

spawania, cięcia i szlifowania. Mogą być
wyposażone w automatyczny lub pasywny filtr

spawalniczy.

Beta 60A/60P

Modele Beta 60A i 60P oferują niezawodną i
skuteczną ochronę oczu, twarzy i szyi podczas

podstawowych prac spawalniczych i produkcyjnych.
Dopuszczone są do procesów spawania, cięcia i

szlifowania. Mogą być wyposażone w automatyczny
lub pasywny filtr spawalniczy.

04062019 Beta 90X 5



DANE TECHNICZNE

Beta 90X

Kod produktu 9873045, 9873046, 9873047

Wymiary soczewki filtra 90 x 110

Wizjer 46,5 x 95

Zakres zaciemnienia EN 4/9–13

Czułość Regulowane

Czas reakcji 0.00015

Opóźnienie (ciemny -> jasny), sekunda 0,2–0,8 (regulowane)

Spełniane normy CE, ANSI, CSA, EN 175, AS/NZS 1337.1, EN 166, EN 379, AS/NZS

1338.1

Masa 663 g
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest
tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów
na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia
ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny
obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne
urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi
eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu
wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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