
SAVAGE A40
Ammattitason automaattinen hitsausnaamari

Hitsausprosessi

 Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
 Hitsaus, GTAW (TIG)
 Hitsaus, PAW – plasmahitsaus
 Hitsaus, SMAW/MMA (puikko)
 Polttoleikkaus
 Plasmaleikkaus
 Hionta

SAVAGE A40 -naamari on suunniteltu täyttämään 
erilaisten hitsaajien tarpeet. Siinä on huipputekninen 
kevyt kuori, joka suojaa kuumuudelta, kipinöiltä ja 
roiskeilta. Tuoreinta ADF-teknologiaa hyödyntävä 
hitsauslinssi tarjoaa erittäin selkeän näkymän True
Color -väreissä taaten erinomaisen optisen laadun. 
SAVAGE A40 -naamari edustaa erinomaista 
toiminnallisuutta, suorituskykyä ja mukavuutta 
niin satunnaisille hitsaajille ja huolto- ja 
rakennustyöntekijöille kuin ammattihitsaajillekin.

 Ulkoinen tummuuden säätö välillä DIN 9–13 ja 
optinen luokka 1/1/1/2. Viive ja herkkyys voidaan 
säätää sisäpuolelta.

 Neljä valokaarianturia herkemmälle automaattiselle 
tummennukselle.

 Leveämpi katselukulma ja laajempi 100 x 50 mm:n 
katselualue, joka tarjoaa leveän näkökentän ja 
paremman tilatietoisuuden.

 Herkkyydensäätö on sopeutuva ominaisuus, josta on 
hyötyä, kun hitsataan matalan virran TIG:illä, jolloin 
linssi reagoi paremmin tummempaan valokaareen.

 Viiveensäädöllä hitsaaja voi määrittää, kauanko 
linssi pysyy tummana hitsausvalokaaren sammuttua. 
Lyhyt viive nopeuttaa työntekoa silloitettaessa ja 
pitempi viive soveltuu hitsaukseen suurella virralla.

 Ulkoisesti aktivoitava hiontapainike. Tummuusasteen 
DIN 4 hiontatila.

 True Color takaa kirkkaamman näkymän ja 
paremmat värit.

Lisätietoa saat osoitteesta esab.com.
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Tekniset tiedot:

Kasetin mitat 110 x 90 x 7,8 mm

Katselualue 100 x 50 mm

Lasin tummuus 9-13 automaattinen

Virtalähde Aurinkokenno, ei pariston vaihtamista. (1*CR2450 litium). 
Antaa hälytyksen pariston ollessa vähissä.

Anturit 4

Kytkentäaika, vaaleasta tummaan 0,1–0,9 s

Kytkentäaika lämpötilassa 23 °C 0,07 ms

Luokitus 1/1/1/2

Standardit CE EN379 ja EN175, ANSI, CSA, AS/NZS

Paino 500 g (1 lbs.)

SAVAGE A40

ESAB / esab.com
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Tilaustiedot

Savage A40 9-13 musta 0700000480

Savage A40 9-13 keltainen 0700000481

Kulutus- ja varaosat
1 Pääpanta 0700000483

2 Hikinauha 0700000414

3 Etusuojalasi 0700000010

4 Sisempi suojalasi 0700000482

5 ADF-kehys 0700000418

6 Linssin kiinnike ja ruuvi 0700000419

Suurennuslasi +1,0 diopteri 0700000084

Suurennuslasi +1,5 diopteria 0700000085

Suurennuslasi +2,0 diopteria 0700000086

Suurennuslasi +2,5 diopteria 0700000087

Nahkainen leukasuoja 0700000062

Nahkainen pää- ja niskasuoja 0700000063

Proban-huppu 0000593269


	Slide Number 1
	Slide Number 2

