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Protecție ridicată pentru sudori

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, 3M a creat măștile de sudură 3M Speedglas™, care prezintă funcția de 

ridicare a filtrului și/sau de protecție respiratorie. Fiecare model beneficiază, de asemenea, de caracteristicile măștii de sudură 

3M™ Speedglas™ Seria 9100.

• Confort superior

• Echilibru și stabilitate sporite.

• Optică excelentă și câmp vizual extins. 

• Grad extins de acoperire a urechilor și zonelor laterale ale gâtului.

• O nouă mască de sudură, cu funcţie de ridicare și vizieră incoloră de protecţie.

• Mască de sudură cu noi opţiuni de protecţie respiratorie.

Pentru testarea măștii de sudură, vă rugăm contactaţi echipa 3M sau distribuitorul 3M local.

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 Air

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 FX

3M™ Speedglas™ 
Mască de sudură 9100 FX Air

Măști de sudură
3M Speedglas™ 

NOU NOU NOU
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3M™ Speedglas™ Seria 9100 
Măști de sudură

Măștile de sudură 3M™ Speedglas™ din Seria 9100 prezintă o bandă 

de fixare pe cap extrem de confortabilă și ajustabilă. La nivelul capului 

uman există nervi, artere, și puncte de acupresiune; Presiunea asupra 

unora dintre aceste puncte, poate determina simptome de oboseală. 

Banda de fixare pe cap aferentă Seriei 9100 evită, în mod special, aceste 

zone ale capului. De asemenea, oferă multiple combinaţii de fixare și 

ajustare, astfel încât să se potrivească pentru toate persoanele, pentru a 

oferi un confort ridicat. 

Bandă de fixare pe cap

Bandă de fixare autoreglabilă, cu set de pernuţe, 
ce se mulează pe conturul capului.

Buton rotativ, durabil, pentru ajustarea măștii - 
poate fi folosit chiar și atunci când se utilizează 
mănuși.

Ansamblu de două benzi ajustabile, pentru o mai 
bună stabilitate.

Adecvată pentru dimensiuni 
ale capului de la 50 la 64.

Rotiţă discretă, pentru etanșare cu 
precizie.

Banda posterioară pivotantă, 
rotativă, autoreglabilă, se poate 
ajusta unei căști de protecţie 
pentru cap, așezată invers. Se poate ajusta unghiul măștii în timp ce 

aceasta este purtată pe cap.

Filtrele de sudură 3M™ Speedglas™ Seria 9100 continuă tradiţia noastră, 

cu privire la calitatea optică excelentă, incluzând gradul uniform de 

întunecare și gradul minim de distorsiune, prezente de-a lungul întregului 

filtru. Prin selectarea exactă a setărilor adecvate pentru fiecare aplicaţie, 

se reduce riscul de deformare optică și se sporește calitatea fiecărei 

aplicaţii de sudură. Filtrul 9100XX are o suprafață cu 30% mai mare 

decât oricare alt filtru de sudură Speedglas™.

Optică excelentă și câmp vizual extins

Se poate ajusta sensibilitatea funcţiei de detecţie a arcului electric, 
în ceea ce privește revenirea de la un modul la altul.

Procesul de amplificare este ușurat. Suportul pentru lentilele 
amplificatoare este încorporat în filtrul de sudură, permiţând 
instalarea sigură și ușoară a lentilelor.

Şapte grade de întunecare selectabile de 
către utilizator pentru majoritatea tipurilor 
de sudură cu arc.

Modulul de confort pentru aplicaţiile 
de sudură de prindere utilizează un 
grad de întunecare 5.

Permite selectarea duratei necesare pentru 
revenirea din modul întunecat în modul 
luminos.Este în conformitate cu Standardul European 379, 

cu privire la protecţia oculară pentru sudori.

Seria Speedglas™ 9100 include trei filtre de sudură cu modul 
de auto-întunecare: cu câmp vizual normal (9100V), mare 
(9100X), și foarte mare (9100XX).
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Protecție ridicată pentru sudori
Prin protejarea ochilor și a feţei împotriva radiaţiilor, căldurii excesive și 

scânteilor, în timp ce oferă o vizibilitate precisă a activităţii desfășurate, 

masca de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 devine una dintre cele mai 

importante instrumente de sudură.  

 

Noua mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 Air poate fi utilizată în 

combinaţie cu sisteme de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă sau 

aducţie de aer.

O selecţie de filtre de sudură cu 
performanţă optică superioară, pentru 
confort continuu. Detecţie a arcului 
electric de până la 1 amp TIG.

Protecţie împotriva radiaţiilor 
ultraviolete (UV) și infraroșii (IR), în 
orice moment și în orice stare.

Aerul expirat este evacuat 
în afară prin canalele 
laterale de circulaţie a 
aerului (masca de sudură 
9100).

Grad extins de acoperire 
a urechilor și zonelor 
laterale ale capului. 

Viziere laterale: Filtre 
cu grad de întunecare 
5, ce permit un câmp 
vizual mai larg.

Întrunește cerinţele cu privire la 
rezistenţa mecanică împotriva 
particulelor de mare viteză,  
în conformitate cu standardul  
EN 175 clasa B.

Protecţie extinsă:  
Accesorii: Antifoanele externe  
3M™ Peltor™ H505B, o cască rezistentă 
la flăcări (ambele utilizate în această 
aplicaţie) și protecţie pentru urechi/gât

Circulaţia aerului în cazul modelului 9100 Air  
Canalul median protejează filtrul de riscul 
de condens, în timp ce două canale laterale 
furnizează aer, distribuit în mod uniform în 
regiunea gurii și a nasului.

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 
Clasificare 1/1/1/2
În conformitate cu standardele EN 175:B și EN 379

Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 Air
Toate avantajele măștilor de sudură 3M™ 
Speedglas™ 9100 pot fi utilizate, acum, în 
combinaţie cu sisteme de protecţie respiratorie cu 
presiune pozitivă sau aducţie de aer.

3M™ Speedglas™ Seria 9100  
Mască pentru sudură


