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Μάσκα συγκόλλησης
GRAND VISION DS MOST

Κωδικός: 72 00 962030

Περιγραφή σελ. 48

Δερμάτινη στολή MOST
Προστατευτική στολή που αποτελείται από  παντελόνι
και μπουφάν, συνιστάται για συγκόλληση. Φτιαγμένη
από  σχιστόδερμα αγελάδας, με φόδρα από άκαυτο
υλικό.
Διαθέσιμα σε μεγέθη: L, XL, ΧXL.

Κωδικοί:
74 10 000510 μέγεθος L 
74 10 000520 μέγεθος XL
74 10 000530 μέγεθος XXL

Παπούτσια συγκόλλησης
ERCOLANO S3
Μπότες για ηλεκτροσυγκολλητές  κατηγορία S3.
Σύνθετη μύτη Αντιτρυπόμενη σόλα PU
(πολυουρεθάνης). Κορδόνια σχεδιασμένα για γρήγορο
λύσιμο και επικαλυμμένα με velcro.

Κωδικός: 76 30 xxxxxx

Γάντια συγκόλλησης
MOST BIZON

Κωδικός: 76 10 140130

Περιγραφή σελ. 52

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
1.1.  Ένδυση συγκόλλησης 
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Στολή συγκόλλησης
WELDMAN
Ελαφριά προστατευτική στολή για εργασίες
συγκόλλησης, που αποτελείται από σακάκι και
παντελόνι τύπου «κηπουρού». Φτιαγμένη από
άκαυτο υλικό. Κατηγορία II.
Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη.

Κωδικός: 75 3x xxxxxx

Δερμάτινο μανίκι D1
Δερμάτινο μανίκι φτιαγμένο από σχιστόδερμα
αγελάδος. Διαθέσιμο επίσης και από λουστρίνι.

Κωδικός: 76 20 020099

Γιαλιά συγκόλλησης     0036
Κωδικός: 72 30 010048

Περιγραφή σελ. 51

Γκέτες ηλεκτροσυγκολλητών
Φτιαγμένες από λουστρίνι, προστατεύουν καλά
τα πόδια και τις γάμπες από καψίματα.

Κωδικός: 74 08 001099

Γάντια συγκόλλησης
MOST HURON

Κωδικός: 76 10 140110

Περιγραφή σελ. 52

Δερμάτινη ποδιά 
από λουστρίνι B1
Ποδιά συγκόλλησης από λουστρίνι αγελάδας,
παρέχει καλή προστασία από τις πιτσιλιές της
συγκόλλησης. Διαθέσιμη  επίσης και από
σχιστόδερμα.

Κωδικός: 75 10 012099

Επιγονατίδες
Προστασία των γόνατων, από δέρμα και τσόχα.
Ρυθμιζόμενο κούμπωμα με λουριά.

Κωδικός: 74 08 001399
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1. Προστασία του συγκολλητή

Παπούτσια συγκόλλησης τύπος 441
Μπότες για  συγκολλητές από γνήσιο δέρμα, 
Με μεταλλικές μύτες και μεταλλική, ασφαλή 
πόρπη. Ραμμένες με νήματα Kevlar®. Με λαστιχένια 
σόλα, ανθεκτική σε λάδια, βενζίνες, τριβή, κοπή, και
θερμοκρασία πρόσκαιρης επαφής μέχρι 300°C.
Διαθέσιμες σε μεγέθη: 39-46.

Κωδικός: 76 30 0103xx

Στολή συγκόλλησης WELDMAN
Ελαφριά προστατευτική στολή για εργασίες
συγκόλλησης, που αποτελείται από σακάκι και
παντελόνι τύπου «κηπουρού». Φτιαγμένη από άκαυτο
υλικό. Κατηγορία II. Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη 

Κωδικός: 75 3x xxxxxx

Δερμάτινα γάντια MOST MARS
Κωδικός: 77 54 031950

Περιγραφή σελ. 52

Μάσκα συγκόλλησης
NEW VISION  V913  MOST

Κωδικός: 72 00 961310

Περιγραφή σελ. 47
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1.2. Mάσκες, ασπίδες και φίλτρα συγκόλλησης

g Ισχυρή, ανθεκτική στις βλάβες, αυτή η μάσκα συγκόλλησης είναι φτιαγμένη από πλαστικές ύλες,
εξοπλισμένη με  ρυθμιζόμενο επικεφάλιο. Στάνταρ εξοπλισμένη με ένα παθητικό φίλτρο με σταθερή
συσκότιση DIN 10. Προαιρετικά μπορείτε να προσαρμόσετε όποιο αυτόματο φίλτρο της MOST επιθυμείτε.
Κατάλληλη για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης. Προβλέπει τα εξής:
• προστασία από την υψηλή θερμοκρασία και από τους καυτούς σπινθήρες συγκόλλησης,
• προστασία από την ακτινοβολία UV και την υπέρυθρη ακτινοβολία,
• μεγάλο οπτικό πεδίο,
• ευκολή χρήση και προσωπική εφαρμογή

Κωδικοί:
72 00 961635 μάσκα MULTIVISION MOST  (παθητικό φίλτρο 10 DIN)
72 00 010032 επικεφάλιο για μάσκες  MOST, GOLD εξωτερικό 
72 00 961636 προστατευτικό τζάμι 92x112 mm εσωτερικό 
72 00 990900 προστατευτικό τζάμι 51x108 mm
72 50 900xxx παθητικά φίλτρα 90x110 mm με συσκότιση από 8 DIN έως 13 DIN

Μάσκα συγκόλλησης MULTIVISION  MOST

Μάσκα συγκόλλησης NEW VISION MOST
g Η ΝEW VISION MOST είναι μια αξιόπιστη μάσκα συγκόλλησης με ρυθμιζόμενο επικεφάλιο
φτιαγμένη με παθητικό φίλτρο για σταθερή συσκότιση ή συνδιασμένη με το κατάλληλο αυτόματο
φίλτρο της MOST. Στη NEW VISION MOST κατ’επιλογή προσαρμόζεται το σύστημα  Clean-Air® Basic
2000 ή κράνος προστασίας. Εκτός απ’αυτό υπάρχουν 4 εκδόσεις των χρωμάτων της μάσκας.
Κατάλληλη για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης. Προβλέπει τα εξής:
• προστασία από την υψηλή θερμοκρασία και τους σπινθήρες συγκόλλησης,
• προστασία από την ακτινοβολία UV και την υπέρυθρη ακτινοβολία,
• μεγάλο οπτικό πεδίο,
• εύκολη χρήση και καλή προσωπική εφαρμογή
• βέλτιστο σχήμα για προστασία του προσώπου και των αυτιών  

Κωδικοί:
72 00 961000        μάσκα NEW VISION MOST  μαύρη (παθητικό φίλτρο 10 DIN
72 00 961310       μάσκα NEW VISION V913 MOST,  μαύρη  
72 00 961313       μάσκα NEW VISION V913 MOST,  μπλέ  
72 00 961314       μάσκα NEW VISION V913 MOST,  ασημί 
72 00 961315       μάσκα NEW VISION V913 MOST,  γραφίτη
72 00 96140x       μάσκα NEW VISION MOST  μαύρη, προστατευτικό κράνος CONCEPT 
72 00 96141x       μάσκα NEW VISION V913 MOST,  προστατευτικό κράνος CONCEPT 
72 00 961500       μάσκα NEW VISION MOST  μαύρη, CLEAN-AIR BASIC FC 
72 00 961510       μάσκα NEW VISION V913 MOST  μαύρη, CLEAN-AIR BASIC FC
72 50 090110       εξωτερικό, πολυανθρακικό προστατευτικό τζάμι 90x110 mm για NEW VISION 
72 00 990900       εσωτερικό, πολυανθρακικό προστατευτικό τζάμι  51x108 mm για MOST 
72 20 010032       επικεφάλιο MOST
72 00 961060       επικεφάλιο POLIT
72 00 961065       κεφαλόδεσμος για τον ιδρώτα, αντιαλλεργικός (συσκ. 5 τεμ.)
72 00 961050       κορνίζα για την NEW VISION MOST
72 00 961051       ελατήριο φραγής για την NEW VISION MOST

g Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST έχει σχεδιαστεί για την προστασία των ματιών και του
προσώπου από σπινθήρες, ψιχάλες και από υπέρυθρες ακτινοβολίες UV/IR. Στάνταρ
εξοπλισμένη με αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης με ρυθμιζόμενο βαθμό συσκότισης από 9 DIN
έως 13 DIN και με ομαλή ρύθμιση της ευαισθησίας του φίλτρου. Επιπλέον, αυτόματο φίλτρο
συγκόλλησης έχει 3-βαθμη ρύθμιση καθυστέρησης στην επαναφορά και λειτουργία
„grinding” («λείανσης»), που επιτρέπει τις εργασίες λειάνσεως χωρίς την ανάγκη να
κατεβάζουμε την μάσκα. Προσφέρονται σε 5 έγχρωμες εκδόσεις. 

Κωδικοί:
72 00 982000 Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST μπλέ
72 00 982001 Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST μαύρη
72 00 982002 Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST eagle
72 00 982003 Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST fire
72 00 982004 Μάσκα συγκόλλησης S777 MOST alien
72 00 982005 Εσωτερικό, πολυανθρακικό, προστατευτικό τζάμι 45x105 mm για S777 MOST
72 00 982006 Εξωτερικό, πολυανθρακικό, προστατευτικό τζάμι 89x114 mm για S777 MOST
72 00 982011 Επικεφάλιο με κεφαλόδεσμο για τον ιδρώτα για S777 MOST
72 00 982012 Κεφαλόδεσμος για τον ιδρώτα για S777 MOST

Μάσκα συγκόλλησης  S777 MOST
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1. Προστασία του συγκολλητή

g Η GRAND VISION MOST είναι το νεότερο μοντέλο της MOST. Στάνταρ εξοπλισμένο με τα τελευταίας
τεχνολογίας παθητικά αυτόματα φίλτρά MOST φτιαγμένα με την τεχνολογία ADC Plus. Ανάλογα με την έκδοση
επιτρέπουν ακόμη και λειαντικές εργασίες χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης της μάσκας και εξωτερική ρύθμιση
των παραμέτρων της εργασίας του φίλτρου. Εκτός απ’αυτό μπορούν να συνοδευτούν με το σύστημα Clean-Air®
Basic 2000 ή με προστατευτικό κράνος. Κατάλληλη για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης. Πρόσθετα
πλεονεκτήματά της είναι:
• μεγαλύτερο οπτικό πεδίο (68 x 97 mm),
• αλλαγή φίλτρου από την εμπρόσθια πλευρά
• ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού
• κατάλληλη προστασία για τις λειαντικές εργασίες 

Κωδικοί:
72 00 962010 Μάσκα GRAND VISION GDS MOST 
72 00 962020 Μάσκα GRAND VISION ES  MOST 
72 00 962030 Μάσκα GRAND VISION DS MOST
72 00 96211x Μάσκα GRAND VISION GDS MOST, κράνος CONCEPT
72 00 96212x Μάσκα GRAND VISION ES MOST, κράνος CONCEPT
72 00 96213x Μάσκα GRAND VISION DS MOST, κράνος CONCEPT
72 00 962310 Μάσκα GRAND VISION GDS MOST, CLEAN AIR BASIC FC
72 00 962320 Μάσκα GRAND VISION ES MOST, CLEAN AIR BASIC FC
72 00 962330 Μάσκα GRAND VISION DS MOST, CLEAN AIR BASIC FC
72 50 090200 Εξωτερικό, πολυανθρακικό προστατευτικό τζάμι για  GRAND VISION
72 00 990906 Εσωτερικό, πολυανθρακικό προστατευτικό τζάμι 71x107 mm  για GRAND VISION MOST
72 00 961060 Επικεφάλιο POLIT
72 00 961065 Κεφαλόδεσμος για τον ιδρώτα, αντιαλλεργικός  (συσκ.. 5 τεμ.)

Μάσκα συγκόλλησης GRAND  VISION MOST

g Το σύστημα επιταχυνόμενης ροής του αέρα Clean-air® Basic 2000 μαζί με τις μάσκες συγκόλλησης 
NEW VISION MOST, GRAND VISION MOST αποτελούν σύγχρονη και άνετη προστασία των 
αναπνευστικών οδών του συγκολλητή, όπου, η συγκέντρωση τού οξυγόνου στον αέρα του περιβάλλοντος
δεν είναι μικρότερη από 17%. Το εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο της κατηγορίας PSL προστατεύει από τα
στερεά και υγρά σωματίδια όπως: τους τοξικούς καπνούς, σκόνες, ομίχλες, και ατμούς που μπορούν να
προκύψουν κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Οι φωτεινές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου δείχνουν
την συγκεκριμένη ροή του αέρα, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από 140 λίτρα/λεπτό έως 210
λίτρα/λεπτό. Ο μικροεπεξεργαστής διατηρεί σταθερή τη ροή του αέρα, ακόμα και όταν το
φίλτρο δεν είναι καθαρό ή όταν η μπαταρία αδειάζει. Αν η  τάση της μπαταρίας είναι τόσο
χαμηλή ώστε ο μικροεπεξεργαστής να μην μπορεί να διατηρήσει την ροή του αέρα,
σημαίνει συναγερμό.  Πιστοποιητικά: EN 12 941 TH2P/TH3P

Κωδικοί:
72 00 961110 Μάσκα NEW VISION MOST  μαύρη για το CLEAN AIR BASIC 

Μάσκα GRAND 
72 00 962300 GRAND VISION MOST  για το CLEAN AIR BASIC CLEAN AIR 
72 00 961180 BASIC Flow  Control - κομπλέ
72 00 961200 Μονάδα κίνησης CLEAN AIR BASIC FC 
72 00 961201 Φίλτρο PSL  για CLEAN AIR BASIC
72 00 961202 Προφίλτρο για την CLEAN AIR BASIC (10 τεμ.)
72 00 961212 Φίλτρο κατά των δυσάρεστων οσμών για την CLEAN AIR BASIC (10 τεμ.) 
72 00 961203 Μπαταρία NiMH 4,8  V για το CLEAN AIR BASIC
72 00 961204 Φορτιστής για την CLEAN AIR BASIC 
72 00 961205 Στεγανοποίηση της άκρης για την CLEAN AIR BASIC 
72 00 961206 Αεραγωγός για την CLEAN AIR BASIC
72 00 961207 Σωλήνα αναπνοής για την CLEAN AIR BASIC 
72 00 961208 Ζώνη στάνταρ για την CLEAN AIR BASIC
72 00 961209 Ζώνη σούπερ για την CLEAN AIR BASIC

Το σύστημα επιταχυνόμενης ροής του αέρα Clean-air®  Basic 2000 Flow  Control
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Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης F-11 MOST
• σταθερός βαθμός συσκότισης
• οπτικές κατηγορίες: 1/1/1 EN 379
• βαθμός συσκότισης φωτεινός: 3 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 11 DIN
• οπτικό πεδίο: 46,5x95 mm
• χρόνος συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,5 ms
• χρόνος επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: από -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία
• βάρος: 75 g.

Κωδικός: 72 00 990923

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης V 913  MOST
• ρυθμιζόμενος βαθμός συσκότισης
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας του φίλτρου
• οπτικές κατηγορίες: 1/1/1 EN 379 + A1
• βαθμός συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 9-13 DIN
• οπτικό πεδίο: 46,5x95 mm
• χρόνος συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 400 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: από -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία
• βάρος: 95g.

Κωδικός: 72 00 990924

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης V 913  DS MOST
• ρυθμιζόμενος βαθμός συσκότισης
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας του φίλτρου
• ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς του φίλτρου
• οπτικές κατηγορίες: 1/1/1 EN 379
• βαθμός συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 9-13 DIN
• οπτικό πεδίο: 46,5x95 mm
• χρόνος συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200-800 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: από -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία
• βάρος: 95 g.

Κωδικός: 72 00 990925

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης V 913  DS ADC MOST

• τεχνολογία ADC (Angular Dependence Compensation – Προσαρμογή Γωνιακής Εξάρτησης)
• ομοιόμορφο επίπεδο συσκότισης στο διάστημα (στην έκταση) +/-30 βαθμούς παρατηρούμενου οπτικού
άξονα 
• ρυθμιζόμενος βαθμός συσκότισης
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας του φίλτρου
• ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς του φίλτρου 
• οπτικές κατηγορίες: 1/1/1/2 EN 379
• βαθμός συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 9-13 DIN
• οπτικό πεδίο: 46,5x95 mm
• χρόνος  συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος  επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200-800 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: από -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία
• βάρος: 95 g

Κωδικός: 72 00 990926

g φίλτρο νέας τεχνολογίας  Angular Dependence Compensation (ADC).
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1. Προστασία του συγκολλητή

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης Grand DS MOST
• τελευταία τεχνολογία ADC Plus (Angular Dependence Compensation –
Προσαρμογή Γωνιακής Εξάρτησης)
• ομοιόμορφο επίπεδο συσκότισης στο διάστημα (στην έκταση) +/-30
βαθμούς παρατηρούμενου οπτικού άξονα 
• ρυθμιζόμενος βαθμός  συσκότισης 
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας  φίλτρου
• ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς του φίλτρου 
• υψηλότερες οπτικές κατηγορίες: 1/1/1/1 EN 379
• βαθμός  συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός  συσκότισης σκοτεινός: 9-13 DIN
• οπτικό πεδίο: 68x97 mm
• χρόνος συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200-800 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία 
• βάρος: 135 g

Κωδικός: 72 00 990916

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης Grand ES  MOST
• τελευταία τεχνολογία ADC Plus (Angular Dependence Compensation –
Προσαρμογή Γωνιακής Εξάρτησης)
• ομοιόμορφο επίπεδο συσκότισης στο διάστημα (στην έκταση) +/-30
βαθμούς παρατηρούμενου οπτικού άξονα 
• ρυθμιζόμενος βαθμός συσκότισης / εξωτερικά
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας φίλτρου / εξωτερικά
• ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς του φίλτρου / εξωτερικά
• υψηλότερες οπτικές κατηγορίες: 1/1/1/1 EN 379
• βαθμός συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 9-13 DIN
• οπτικό πεδίο: 68x97 mm
• χρόνος συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200-800 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία 
• βάρος: 165 g

Κωδικός: 72 00 990917

Αυτόματο φίλτρο συγκόλλησης Grand GDS MOST
• τελευταία τεχνολογία ADC Plus (Angular Dependence Compensation –
Προσαρμογή Γωνιακής Εξάρτησης)
• ομοιόμορφο επίπεδο συσκότισης στο διάστημα (στην έκταση) +/-30
βαθμούς παρατηρούμενου οπτικού άξονα 
• ρυθμιζόμενος βαθμός  συσκότισης / εξωτερικά 
• ρυθμιζόμενος βαθμός ευαισθησίας  φίλτρου / εξωτερικά
• ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς φίλτρου / εξωτερικά 
• υψηλότερες οπτικές κατηγορίες: 1/1/1/1 EN 379
• βαθμός  συσκότισης φωτεινός: 4 DIN
• βαθμός συσκότισης σκοτεινός: 6-8/ 9-13 DIN
• λειτουργία για λείανση εξωτερικά
• οπτικό πεδίο: 68x97 mm
• χρόνος  συσκότισης (φωτεινό-σκοτεινό): 0,15 ms
• χρόνος  επαναφοράς (σκοτεινό-φωτεινό): 200-800 ms
• προστασία UV/IR: UV 15 DIN / IR 14 DIN
• θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +60°C
• τροφοδοσία: ηλιακή μπαταρία
• βάρος: 165 g

Κωδικός:  72 00 990918

Η σκοτεινή περιοχή αντιστοιχεί
στην ένταση του ρεύματος σε
αμπέρ, που δεν προβάλλεται με
τη μέθοδο της συγκόλλησης.
Ανάλογα με τις συνθήκες
εργασίας, επιτρέπεται η χρήση
της συσκότισης ένα βαθμό
υψηλότερα ή χαμηλότερα.
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g Τα τζαμάκια είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες διαστάσεις:
• στρογγυλά: διαμέτρου 50 mm,
• ορθογώνια : 20x100 mm, 50x100 mm, 80x100 mm, 90x110 mm.

Κωδικοί:
72 50 050099 - 72 50 800099
72 50 900610

Διάφανα τζαμάκια MOST

g Παθητικά φίλτρα συγκόλλησης MOST με πάχος γυαλιού 3,0 μμ, διαθέσιμα σε μεγέθη:
• στρογγυλά με διάμετρο 50 χιλ.,
• ορθογώνια: 50x100 χιλ, 80x100 χιλ, 90x110 χιλ.

Κωδικοί:
73 00 05xxxx φίλτρα συγκόλλησης MOST στρογγυλά ø 50 mm
73 00 50xxxx φίλτρα συγκόλλησης MOST ορθογώνια 50x100 mm 
73 00 80xxxx φίλτρα συγκόλλησης MOST ορθογώνια 80x100 mm 
73 00 90xxxx φίλτρα συγκόλλησης MOST ορθογώνια 90x110 mm

Προστατευτικά γυαλιά συγκόλλησης – γυαλιά 0036
g Μεταλλικά γυαλιά με σηκωμένο εξωτερικό καπάκι. Κατασκευασμένο από μαλακό υλικό.
Ανταλλακτικά άχρωμα τζάμια και σκούρα τζάμια (DIN 4-11) σε διάμετρο 50 mm.

Κωδικός: 72 30 010048

Άλλοι παραγωγοί

Κάλυψη αντιρινίσματος OT-1
g Ελαφριά, πρακτική κάλυψη φορετή στο κεφάλι. Πολυανθρακική προστασία πάχους 1 mm
που προστατεύει ολόκληρο το πρόσωπο (επίσης διαθέσιμη σε έκδοση 1,5 χιλ.).

Κωδικός: 72 01 040000   OT-1
72 01 040001   ανταλλακτικό τζάμι για το OT-1

Κάλυψη αντιπιτσιλίσματος (αντιρινίσματος) OT-1N, OT-1,5N
g Η κάλυψη αντιρινίσματος του προσώπου OT-1N, OT-1,5N αποτελείται από το πολυανθρακικό τζάμι
αντιρινίσματος και από το επικεφάλιο, το οποίο έχει επιπλέον ενίσχυση του μετώπου. Το επικεφάλιο
επιτρέπει την συνεχή ρύθμιση προσαρμογής της θέσης του τζαμιού σχετικά με το πρόσωπο, την κατά
βήματα ρύθμιση του βάθους θέσης στο κεφάλι και τη συνεχή ρύθμιση της προσαρμογής ώστε να ταιριάζει
στην περίμετρο του κεφαλιού. Τα προστατευτικά τζάμια όλων των τύπων είναι αντικαταστάσιμα. Όλες οι
καλύψεις προστατεύουν τα μάτια και το πρόσωπο σε εργασίες όπως η χειροποίητη και μηχανική
επεξεργασία των μετάλλων, των ξύλων, του τσιμέντου και των πλαστικών υλών. Οι καλύψεις OT-1,5N
παρέχουν επιπλέον προστασία από το τόξο που δημιουργείται στο ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

Κωδικοί:
72 01 040030 OT-1N
72 01 040032 OT-1,5N
72 01 040031 ανταλλακτικό τζάμι 1mm για το OT-1N
72 01 040033 ανταλλακτικό τζάμι 1,5mm για το OT-1,5N

Φίλτρα συγκόλλησης με σταθερό βαθμό συσκότισης από 4 έως 13 DIN (ΤΖΑΜΑΚΙΑ)

Μάσκα συγκόλλησης GOLD VISION
g Η μάσκα συγκόλλησης GOLD VISION είναι μια εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή, με σύγχρονη σχεδίαση που
προσφέρει άνεση και ασφάλεια κατά την διάρκεια της εργασίας:
• συγκόλληση με συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα με  ηλεκτρόδιο επένδυσης
• συγκόλληση με κάλυψη αερίων με τη μέθοδο MIG, MAG, TIG
Η μάσκα προστατεύει τα μάτια και το πρόσωπο του συγκολλητή από τις επιβλαβείς ακτινοβολίες και από τις στερεές πιτσιλιές
που προκύπτουν κατά την διάρκεια της συγκόλλησης. συμμοφώνεται με τις απαιτήσεις του πρότυπου PN-EN 175.
Η μάσκα αποτελείται από σώμα φτιαγμένο από πλαστικές ύλες ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες, επικεφάλιο και
παθητικό φίλτρο συγκόλλησης DIN 10.
Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα για συγκόλληση και κοπή με λεϊζερ.

Κωδικοί:
72 00 970000 μάσκα GOLD VISION με παθητικό φίλτρο DIN 10 
72 20 010032 επικεφάλιο μάσκας, GOLD
72 00 970110 εξωτερικό προστατευτικό τζάμι  95x116 mm
72 50 900xxx παθητικά φίλτρα 90x110 mm με συσκότιση από 8 DIN έως13 DIN
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1. Προστασία του συγκολλητή

1.3.  Γάντια συγκόλλησης

MOST LAMA
g Γάντια συγκόλλησης TIG. Φτιαγμένα από μαλακό δέρμα γίδας, το οποίο δίνει καλή αίσθηση αφής
αναγκαία σε αυτή τη μέθοδο συγκόλλησης. Τα μανικέτια είναι φτιαγμένα από σχιστόδερμα αγελάδος.

Κωδικός:
77 54 031700

MOST ALABAMA
g Ανθεκτικά, καλής ποιότητας, γάντια από σχιστόδερμα αγελάδος από πάνω και από λουστρίνι αγελάδος
στο μέρος του πιασίματος. Αυτό προσδίδει μεγάλη άνεση εργασίας και αυξάνει την αντοχή των γαντιών
στην απορρόφηση λαδιών, βρόμας και άλλες εστίες ρύπανσης στην παλάμη του γαντιού. 

Κωδικός:
76 10 140120

MOST BIZON
g Άνετα στη χρήση, υψηλής ποιότητας, γάντια από σχιστόδεμα αγελάδος σε χρώμα μαύρο, προορισμένα
επίσης για  εργασίες συγκόλλησης. Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, κρυμένες ραφές, με επένδυση από
βαμβάκι, ραμένα με  άκαες κλωστές Kevlar®.

Κωδικός:
76 10 140130

MOST HURON
g Ανθεκτικά, καλής ποιότητας, γάντια από χονδρό σχιστόδερμα αγελάδος, συνιστάται για απλές εργασίες
συγκόλλησης. Με εξωτερικές ραφές, μανικέτια έως τον καρπό.

Κωδικός:
76 10 140110

MOST MARS
g Γάντια τύπου συγκόλλησης, φτιαγμένα από σχιστόδερμα αγελάδος, καλής ποιότητας, σε χρώμα κόκκινο.
Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, ραμμένα με άκαες κλωστές. Ολόχερα, με συνολικό μήκος 35 cm

Κωδικός:
77 54 031950

MOST PUMA
g Γάντια τύπου συγκόλλησης, φτιαγμένα από σχιστόδερμα αγελάδος, καλής ποιότητας σε χρώμα κόκκινο.
Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, ραμένα με άκαες κλωστές. Ολόχερα, με συνολικό μήκος 35 cm.

Κωδικός:
76 10 140140

MOST DEEP BLUE
g Πολύ ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας, γάντια από σχιστόδερμα αγελάδος, σε χρώμα μπλέ, με ειδικά
ενισχυμένο το τμήμα του αντίχειρα. Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, κρυμένες ραφές, επένδυση από
βαμβάκι, ραμμένα με άκαες κλωστές Kevlar®.

Κωδικός:
77 54 031970

MOST TIGER
g Γάντια συγκόλλησης υψηλής ποιότητας από σχιστόδερμα αγελάδος, κατηγορία II, ραμμένα με Kevlar®.
Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Ενισχυμένα εσωτερικά με επένδυση από βαμβάκι, συνολικό μήκος 35
cm.  Πολύ άνετα στην χρήση.

Κωδικός:
77 54 031960
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2.  Προστασία των χεριών 
2.1.  Δερμάτινα γάντια

2.2.  Γάντια εφαρμογής - συναρμολόγησης

Δερμάτινα γάντια MOST BAHAMA
g Γάντια φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας σχιστόδερμα αγελάδος. Ολόχερα, άνετα, με καλή μηχανική
αντοχή. Άκαμπτη μανικέτα, προστατεύει τον καρπό. Η αισθητική εφαρμογή τα ξεχωρίζει από τα άλλα γάντια
εργασίας σχιστoδέρματος.

Κωδικός:
77 55 016000

Δερμάτινα γάντια MOST BERMUDA
g Γάντια από υψηλής ποιότητας σχιστόδερμα αγελάδος. Ολόχερα. Μαλακά, πολύ καλής κατεργασίας, άνεση
στην εργασία και αντοχή.

Κωδικός:
77 55 015000

Δερμάτινα γάντια MOST TOGO
g Άνετα στην χρήση, υψηλής ποιότητας, γάντια από σχιστόδερμα αγελάδος, σε χρώμα  κίτρινο, προορισμένα
επίσης για εργασίες συγκόλλησης. Ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, κρυμένες ραφές, επένδυση από
βαμβάκι, ραμμένα με άκαες κλωστές Kevlar®.

Κωδικός:
77 55 020000

Δερμάτινα γάντια DOCKER
g Γάντια από στρωματσόπανο (δίμιτο), ενισχυμένα στην παλάμη με σχιστόδερμα αγελάδος, προορισμένα
για βαριές εργασίες. Μαλακό δέρμα προσφέρει εξαιρετικό επίπεδο άνεσης και αντοχής. Τέλεια για την
εργασία στον τομέα των κατασκευών, στην μετακίνηση των τραχέων, αλλά οχι πολύ κοφτερών αντικειμένων.

Κωδικός:
77 54 020730

MOST GRENADA
g Γάντια συναρμολόγησης από λείο δέρμα κατσίκας με ενισχυμένες άκρες των δακτύλων και με την πλάτη
(ράχη) από ελαστικό βαμβάκι. Στον καρπό η πλέξη «λάστιχο». Άψογα ταιριάζουν στο χέρι και επιτρέπουν
εξαιρετικό πιάσιμο ακόμη και μικρών εξαρτημάτων ή αντικειμένων.

Κωδικοί: 
77 55 030009                μέγεθος 9  
77 55 030010 μέγεθος 10 
77 55 030011 μέγεθος 11

MOST GUYANA
g Γάντια συναρμολόγησης από μαλακό δέρμα κατσίκας. Κούμπωμα με velcro. Το πάνω μέρος του γαντιού
είναι φτιαγμένο από βαμβάκι. Χάρη στο εξαιρετικό πιάσιμο και την αντοχή τους είναι κατάλληλα για
εργασίες συναρμολόγησης, φόρτωσης, αποθήκευσης, συσκευασίας, κ.λπ.

Κωδικοί:
77 55 031009 μέγεθος 9 
77 55 031010 μέγεθος 10 
77 55 031011 μέγεθος 11
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2.  Προστασία των χεριών 

2.3 Γάντια νιτριλίου και Latex

Γάντια νιτριλίου τύπος 440A
g Γάντια φτιαγμένα από χονδρό, μπλέ νιτρίλιο. Τελειωμένα με πλέξη «λάστιχο». 

Κωδικός:
77 59 344010

Γάντια νιτριλίου τύπος 440Y
g Γάντια με ελαφρά επίστρωση νιτριλίου σε χρώμα κίτρινο. Τελειωμένα με πλέξη «λάστιχο». Διαθέσιμα σε
μεγέθη 7, 8, 9, 10.

Κωδικός:
77 59 304408 μέγεθος 8
77 59 304409 μέγεθος 9
77 59 304410 μέγεθος 10

g Γάντια φτιαγμένα από χοντρό, μπλέ νιτρίλιο. Σκλήρυνση στα  μανικέτια με επίστρωση καουτσούκ.

Κωδικός:
77 59 344020

Γάντια νιτριλίου τύπου 441A

g Γάντια βαμβακερά, μέχρι την μέση καλυμμένα με λάτεξ, με πλεκτά μανικέτια. Συνιστώνται για
εργασία στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας τσιμέντου, στα κηπευτικά κ.α.

Κωδικός: 77 53 130500

Γάντια GREIFERY

g Γάντια βαμβακερά, καλυμένα με λάστιχο σε χρώματα: κόκκινο, πράσινο και μπλέ, γενικής χρήσης.

Κωδικοί:
76 10 200005 Πράσινα, μέγεθος L 
76 10 200007 Κόκκινα, μέγεθος  L 
76 10 200008 Μπλέ, μέγεθος L

Γάντια WAMPIRKI

g Γάντια γενικής χρήσης, από πλεκτό πολυεστέρα και βαμβάκι, στο μέρος της λαβής είναι καλυμμένα
με τραχύ λάτεξ. Είναι ανθεκτικά σε τριβή και φθορά. Παρέχουν τέλεια  πρόσφυση.
Μεγέθη 9 και 10.

Κωδικοί:
76 10 300000 μέγεθος 10
76 10 300010 μαύρα μέγεθος 10

Γάντια DRAGON
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Προστατευτικά γυαλιά συγκόλλησης UVEX 9180 future
g Εργονομικά και ελαφριά γυαλιά με επίστρωμα συγκόλλησης infradur Plus με φίλτρο που
προστατεύει από υπέρυθρες ακτινοβολίες. Εξοπλισμένα με σύστημα φακών Uvex duo-flex
με  4-βάθμια ρύθμιση της γωνίας κλίσης του φακού. Εναλλασόμενοι φακοί με διαφορετικούς
βαθμούς συσκότισης μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

Κωδικοί:
77 33 045398 UVEX 9180 με φίλτρο   1,7 DIN
77 33 045366 UVEX 9180 με φίλτρο   3 DIN
77 33 045367 UVEX 9180 με φίλτρο   4 DIN
77 33 045384 UVEX 9180 με φίλτρο   5 DIN
77 33 045368 UVEX 9180 με φίλτρο   6 DIN

3.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η εταιρεία 3Μ, παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλεια και στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, με υπερηφάνεια παρουσιάζει τα προϊόντα προστασίας
όρασης Peltor™. Η νέα σειρά περιλαμβάνει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εναρμόνιση της ευκολίας  χρήσης, της
προστατευτικής λειτουργίας και της κομψότητας.

g Πατενταρισμένα σφαιρικά γυαλιά με κομψό σκελετό, παρέχουν εξαιρετική
προστασία χωρίς την ανακγαιότητα ξεχωριστού καλύμματος για τα φρύδια ή για
πρόσθετα πλευρικά κάλυπτρα. Προσφέρουν οπτικό πεδίο άνω των 180°. Η Σειρά
Maxim προτάθηκε από τη Γερμανική ομοσπονδία σχεδιαστών για το διάσημο βραβείο
καλύτερου σχεδίου DesignPreis 2006.
Σημαντικά χαρακτηριστικά:
• επίστρωση DX που προστατεύει από αναθυμιάσεις, γρατζουνιές, και από τη δράση
χημικών προϊόντων 
• πλαστικός σκελετός που κατασκευάζεται με τη διαδικασία DuoForm
• διπλή προστασία των φρυδιών, για πρόσθετη 
άνεση και απορρόφηση κρούσεων
• μαλακά, γενικής χρήσης, με επικάλυψη για τη μύτη
• κανάλια αερισμού κατά μήκος των γυαλιών τα όποια ελαχιστοποιούν τις
αναθυμιάσεις
• ρυθμιζόμενοι βραχίονες με κλείδωμα και πατενταρισμένη, τριών θέσεων ρύθμιση
των γυαλιών
Κωδικός: 77 37 021504 άχρωμοι φακοί

Προστατευτικά γυαλιά MAXIM

Γυαλιά προστασίας QX 2000 
g Το μοντέλο QX 2000 προσφέρει προστασία, σχεδίαση και εξαιρετική άνεση συν δύο
καινοτομίες: τους περιστρεφόμενους βραχίονες και τα εξαρτήματα ρινικής εφαρμογής
ρυθμιζόμενου πάχους. Βασικά χαρακτηριστικά:
• Πολυάνθρακας τριών χρωμάτων με αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές, θαμπώνουν
δύσκολα και προσφέρουν προστασία από υπεριώδεις ακτίνες
• Ρυθμιζόμενο μήκος
• Μοναδικό σχήμα φακού που προσφέρει βέλτιστο οπτικό πεδίο  
• Ρινική εφαρμογή άριστης στήριξης, αναστρέψιμα, ταιριάζουν σε πιο πολλά
πρόσωπα, 
• Περιστρεφόμενοι βραχίονες που διατηρούν τα γυαλιά σε ασφαλή θέση, ακόμη και
όταν το κεφάλι στρέφεται προς τα κάτω,
• άριστη πλευρική προστασία, πλατιά ρινική εφαρμογή.
Βάρος 27 g

Κωδικοί:
77 37 000301 φακός άχρωμος 
77 37 000302 φακός γκρί 
77 37 000303 φακός κίτρινος - Κατόπιν παραγγελίας 
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3.  Προστασία ματιών και προσώπου 

Γυαλιά προστασίας 3M σειρά 2840
• Ανθεκτικοί πολυανθρακικοί φακοί με επίστρωση για προστασία από γρατζουνιές
και αναθυμιάσεις 
• Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των φρυδιών για μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια
• Ελαφρά (26 g)
• Μαλακή εσωτερική επένδυση που προσφέρει συγχρόνως αυξημένη άνεση και
σταθερότητα εφαρμογής
• Τρίβαθμο ρυθμιζόμενο μήκος βραχιόνων για αυξημένη άνεση εφαρμογής. 
• Η περιστρεφόμενη στήριξη των βραχιόνων επιτρέπει ρύθμιση και προσαρμογή 
• Διαθέσιμοι φακοί: άχρωμοι, γκρι, κίτρινοι, καθρέπτες, κόκκινο–πορτοκαλί και DIN
5

Κωδικοί:
77 00 002840 3M 2840, άχρωμοι
77 00 002841 3M 2841, γκρι
77 00 002842 3M 2842, κίτρινοι
77 00 002844 3M 2844, καθρέπτες
77 00 002845 3M 2845, DIN 5
77 00 002846 3M 2846, κόκκινο–πορτοκαλί

Χαρακτηριστικά και εξαρτήματα
• Φακοί με καμπυλότητα 8
• Μοντέλο με χαμηλό βάρος και βραχίονες αθλητικής σχεδίασης με μαλακά
παρεμβάσματα στις άκρες τους
• Ενιαίος σκελετός με ενσωματωμένη ρινική γέφυρα
• Χρώματα φακών : άχρωμοι, γκρι, μπλέ καθρέπτη, κίτρινοι

Γυαλιά προστασίας A 700

Χαρακτηριστικά και εγκαταστάσεις
• Φακός με καμπυλότητα 9 που διασφαλίζει ελεύθερο οπτικό πεδίο με κάλυψη 180°
• Βραχίονες δυναμικής αθλητικής σχεδίασης
• Χαμηλό βάρος : 22 g
• Χρώματα φακών: : άχρωμοι, γκρι, διμερές ασημί

Γυαλιά προστασίας A 800

Γυαλιά 2890/2890A
g Τα γυαλιά προστασίας της σειράς 2890 χαρακτηρίζονται από μοντέρνα, λεπτή
σχεδίαση  και διατίθενται: με οξικούς και πολυανθρακικούς φακούς, με καλή
στεγανοποίηση και  έμμεσο αερισμό. Κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν
ευέλικτα και άνετα γυαλιά.

Κωδικοί:
77 00 002890 3M 2890
77 00 002891 3M 2890 A

Χαρακτηριστικά και διευκολύνσεις 
• Κατάλληλα για τις περισσότερες εργασίες
• Ευρεία επιλογή ιμάντων πρόσδεσης από διαφορετικά υλικά που διασφαλίζει άριστη
προσαρμογή σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας
• Περιστρεφόμενοι γάντζοι
• Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα έμμεσου εξαερισμού
• Φακοί διαθέσιμοι σε εκδόσεις από πολυανθρακικό (PC) και  από οξικές ίνες 
• Διατίθενται προφυλακτήρες φακών που αυξάνουν την διάρκεια ζωής των γυαλιών
V-Maxx®

Γυαλιά V-MAXX
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g Τα ακουστικά ηχοπροστασίας Optime I είναι ευρείας εφαρμογής, και χαρακτηρίζονται από χαμηλό
βάρος. Παρά το γεγονός αυτό παρέχουν εξαιρετική προστασία κατά του θορύβου. Συνδυάζουν μικρό
μέγεθος διατηρώντας παράλληλα αρκετά μεγάλο χώρο εσωτερικά των ωτοασπίδων, βελτιώνοντας έτσι
την άνεση εργασίας και διευκολύνοντας τη χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων. Τα Optime I αποτελούν τη φυσική επιλογή για όσους αναζητούν ωτοασπίδες γενικής
χρήσης. Αποτελούν την καλύτερη λύση για βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας με ένα μέσο επίπεδο
θορύβου, óπως: εργαστήρια, τυπογραφεία, κλωστοϋφαντουργεία, καθώς και για οικιακές εργασίες ή
χόμπι (κούρεμα γκαζόν, ερασιτεχνική σκοποβολή). 
H510A κεφαλόδεσμος επικεφάλιος
Ελατήριο πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Μαλακά μαξιλάρια στεγανοποίησης, γεμισμένα με συνδυασμό
αφρού και υγρού  που προσφέρει άνεση ακόμη και σε εκτενή χρήση.
H510B κεφαλόδεσμος λαιμού
Καλύτερος για την συνεργασία με άλλα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όπως κράνη συγκόλλησης.
H510F κεφαλόδεσμος επικεφάλιος πτυσσόμενος
Λαμβάνει λίγο χώρο στην τσάντα με τα εργαλεία ή στην τσέπη. Τα μαξιλάρια πίεσης προστατεύονται από
βρωμιά και ζημιές.
H510P3E επί κράνους
Για τοποθέτηση επί προστατευτικών κρανών. Το προστατευτικό μπορεί να ρυθμιστεί στις θέσεις εργασίας,
ανασηκωμένης και ανάπαυσης.

Κωδικοί: 77 21 027400 OPTIME I, H510A επικεφάλιος 
77 21 011820 OPTIME I, H510B σβέρκου 
77 21 026800 OPTIME I, H510F πτυσσόμενα
77 21 042700 OPTIME I, H510P3E επί κράνους

4.   ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ωτοασπίδες OPTIME I   SNR  27  dB

g Τα ακουστικά ηχοπροστασίας Optime II σχεδιάστηκαν για εργασίες σε περιβάλλον υψηλού θορύβου.
Καταπνίγουν τις πολύ χαμηλές συχνότητες έως το απολύτως ελάχιστο. Τα μαξιλαράκια στεγανοποίσης
είναι γεμισμένα με μοναδικό συνδυασμό αφρού και υγρού,  χάριν του οποίου επιτύχαμε εξαιρετική
στεγανοποίηση και μείωση της πίεσης των μαξιλαριών, τα οποία σε συνδυασμό με τα κανάλια εξαερισμού,
παρέχουν άνεση χρήσης για μεγάλες χρονικές περιόδους. Τα Optime II είναι κατάλληλη επιλογή για
βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας με υψηλό επίπεδο θορύβου ή για εργασία με δομικά μηχανήματα,
σε αεροδρόμια, και στη γεωργία. 
H520A κεφαλόδεσμος επικεφάλιος
Ρυθμιζόμενο ύψος. Εύκολη προσαρμογή στο μέγεθος και στο σχήμα του κεφαλιού.
H520B κεφαλόδεσμος λαιμού
Κατάλληλος για ανεξάρτητη χρήση σε συνδυασμό με  π.χ. προστατευτικό κράνος.
H520F κεφαλόδεσμος επικεφάλιος, πτυσσόμενος
Λεπτός, καλά προσκολλημένος κεφαλόδεσμος, που βρίσκεται κάτω από το προστατευτικό κράνος. Εύκολος
στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση.
H520P3E επί κράνους
Τοποθέτηση προσαρμογής που δεν απαιτεί χρήση εργαλείων. Θέσεις: εργασίας, ανασηκωμένη και
ανάπαυσης. Εξοπλισμένα με άγκιστρα για την προστασία του προσώπου.

Κωδικοί: 77 21 027500 OPTIME II, H520A επικεφάλιος
77 21 026900 OPTIME II, H520F πτυσσόμενα 
77 21 042800 OPTIME II, H520P3E επί κράνους

Ωτοασπίδες OPTIME II   SNR  31  dB

g Oι Οptime III είναι υπέροχες ωτοασπίδες που προορίζονται για χρήση σε εξαιρετικά θορυβώδη
περιβάλλοντα.. Οι προστατευτικές ιδιότητες βασίζονται στην νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί διπλό
κουβούκλιο που ελαχιστοποιεί το σχηματισμό  ασυντονισμού στο κουβούκλιο ελλάτωσης. Αποτέλεσμα
χρήσης αυτής της τεχνολογίας είναι η εξαιρετική μείωση των υψηλών συχνοτήτων, χωρίς να επηρεάζεται
η αναγνώριση της ομιλίας και των προειδοποιητικών ηχητικών σημάτων. Μείωση των χαμηλών
συχνοτήτων είναι παράγωγο της ακουστικής ενώσεως όλων των στοιχείων του κουβουκλίου μείωσης. Τα
μαξιλαράκια στεγανοποίησης είναι πλατειά και γεμισμένα με μαλακό αφρό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
η καλή προσαρμογή και να ελαχιστοποιηθεί η πίεση. Αποτελεσματική προστασία και άνεση είναι τα
χαρακτηριστικά των ωτοασπίδων Optime III.
H540A κεφαλόδεσμος επικεφάλιος
Πλατύς, μαλακός κεφαλόδεσμος, προσφέρει άνεση ακόμη και σε εκτεταμένη χρήση
H540B κεφαλόδεσμος λαιμού
Βέλτιστο σχήμα. Λεπτό ρυθμιζόμενο ελατήριο συμπίεσης
H540P3E επί κράνους
Για τοποθέτηση στα προστατευτικά κράνη. Το προστατευτικό μπορεί να ρυθμιστεί σε θέση εργασίας,
ανασηκωμένη, και ανάπαυσης.

Κωδικοί: 77 21 027600 OPTIME III, H540A επικεφάλιος 
77 21 027100 OPTIME III, H540B σβέρκου
77 21 042900 OPTIME III, H540P3E επί κράνους

Ωτοασπίδες OPTIME III   SNR  35dB

Η εταιρεία 3M, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα ασφάλειας και εξοπλισμού ατομικής προστασίας, με υπερηφάνεια παρουσιάζει τα προϊόντα Peltor™
και EAR™. Τα προϊόντα προστασίας ακοής Peltor™ και E-A-R™ χρησιμοποιούνται σε θορυβώδεις και επικίνδυνους χώρους εργασίας και αναγνωρίζονται
μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Η υπερπεντηκονταετής εμπειρία της εταιρείας Aearo και η αναγνωρισμένη 3M εγγυώνται προϊόντα άριστης
ποιότητας που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνεσης και προστασίας.Οι παθητικοί προστάτες ακοής αποτελούνται από ανθεκτικά
κύπελλα με μαλακά, πλαστικά μαξιλαράκια στεγανοποίησης-ηχοπροστασίας, τα οποία εφαρμόζονται στεγανά γύρω από τα αυτιά προκειμένου να
μειωθεί δραστικά το επίπεδο θορύβου. Επιλέγονται συχνά ως εξοπλισμός προστασίας της ακοής λόγω της εύκολης χρήσης. Είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις
με προσδετήρες κεφαλής, σβέρκου, τοποθέτησης επί κράνους, και σε έκδοση πτυσσόμενη, η οποία επιτρέπει τη χρήση τους στις περισσότερες
εφαρμογές.
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4.  Προστασία ματιών και προσώπου 

g Ακουστικά ηχοπροστασίας με ενσωματωμένο στοιχείο επικοινωνίας.   Εργάζονται σε συχνότητα
χωρίς άδεια PMR446. Η επικοινωνία γίνεται σε 8 κανάλια και 38 υπο-κανάλια. Εύκολα στη χρήση
και οικονομικά. Εργάζεται σε σύστημα  SIMPLEX. Εξοπλισμένο με μικρόφωνο. Η εκπομπή ξεκινά  με
την φωνή (VOX) ή με το κουμπί PTT. Τροφοδοσία με δύο μπαταρίες 1,5  V.  
• Κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός: 77 21 050000 Lite-Com Basic

Ωτοασπίδες Lite-Com Basic

g Νέα σειρά παθητικών ωτοασπίδων με χειροκίνητη λειτουργία ακοής. Απλή και ευφυής
κατασκευή, με το πάτημα ενός κομβίου στο ακουστικό επιτρέπεται η μείωση του επίπεδου
απόσβεσης για τη διεξαγωγή μιας συζήτησης. Αυτό είναι μιά από τις μεγαλύτερες ανάγκες  σε
χώρους όπου απαιτείται η χρήση παθητικών προστατευτικών ακοής με υψηλό συντελεστή
απόσβεσης και ταυτόχρονα επιβάλλεται η επικοινωνία με συναδέλφους χωρίς την αφαίρεση ή την
ανασήκωση των ακουστικών, εξαλείπτοντας κινδύνους βλάβης της ακοής. Χάρη στις ωτοασπίδες
Peltor™ Optime™ Push To Listen δεν χρειάζεται  να ανασηκωθούν τα ακουστικά, επειδή είναι
„ηλεκτρονικό-παθητικά”, ήτοι στη μία πλευρά είναι παθητική, και στην άλλη ηλεκτρονική. Απλά
πατείται το κομβίο για να ξεκινήσει το σύστημα επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική λειτουργία
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα, και εάν είναι απαραίτητο μπορεί να
απενεργοποιηθεί δια χειρός νωρίτερα. Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε διηλεκτρική έκδοση, χωρίς
ορατά μεταλλικά στοιχεία, και σε πράσινη έκδοση  Hi-Viz.

Push To Listen

Εταιρεία 3Μ, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα ασφαλείας και προστατευτικού εξοπλισμού, με
υπερηφάνεια παρουσιάζει τα προϊόντα Peltor™.
Οι συσκευές επικοινωνίας Peltor™ θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσμο. 
Η υπερπεντηκονταετής εμπειρία της εταιρείας Aearo εγγυήται την υψηλή ποιότητα των λύσεων
επικοινωνίας και τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνεσης και προστασίας. 
• Κατόπιν παραγγελίας

g Ακουστικά ηχοπροστασίας με ενσωματωμένο στοιχείο επικοινωνίας δύο κατευθύνσεων.
Διαθέσιμα με 8 κανάλια PMR 446  MHz.
Στην περίπτωση των καναλιών PMR,  38  υπο-κανάλια επιτρέπουν σε πολλές ομάδες χρηστών την
ατομική επικοινωνία χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι χωρίς να ακούν άλλες ομάδες. Η
ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου επιτρέπει  την ακοή ήχων του
περιβάλλοντος, προειδοποιητικά σήματα, ήχων που παράγονται από συσκευές, συζητήσεις κλπ.
Ξαφνικοί, στιγμιαίοι δυνατοί ήχοι, με επιβλαβές επίπεδο έντασης είναι αμέσως μειωμένοι.
Φωνητικές οδηγίες στο ακουστικό ενημερώνουν για τις παραμέτρους του υλικού. Η οθόνη LCD
επιτρέπει τον έλεγχο των τυποποιημένων και προηγμένων ρυθμίσεων. Διατίθεται ξεχωριστό
κουμπί PTT για τον χειρισμό των συσκευών, στο όποιο μπορεί να συνδεθεί κινητό τηλέφωνο,
σύστημα ραδιοεπικοινωνίας ή άλλη πηγή ήχου.
Η λειτουργία αυτόματης διακοπής της συσκευής Lite-Com III επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας
της μπαταρίας σε περίπτωση μη χρήσης. 
• Κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός:  77 21 050003

Ωτοασπίδες Lite Com III

Ραδιόφωνο FM με εξαιρετικές παραμέτρους και ψηφιακή λειτουργία  γρήγορης ρύθμισης.
Ευανάγνωστη οθόνη LCD για εύκολη ρύθμιση. 
Η μνήμη επιτρέπει τον προγραμματισμό 5 αγαπημένων σταθμών και την εναλλαγή τους
χρησιμοποιώντας κουμπί.
Λειτουργία ενίσχυσης μπάσων.
Στερεοφωνικό βύσμα 3,5  mm  για σύνδεση με συσκευές ΜΡ3. Περιλαμβάνεται το καλώδιο.  
• Κατόπιν παραγγελίας

Ωτοασπίδες Peltor με ενσωματωμένο ψηφιακό ραδιόφωνο

Λύσεις επικοινωνίας




