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Product picture
Placed left or right 

depending on angle

WARRIOR™ Tech

Zváracia maska WARRIOR™ Tech bola vyvinutá tak, aby spĺňala potreby najrôznejších zváračov. 
Jej dokonalá ľahká škrupina chráni pred teplom, iskrami a rozstrekom. Jej priezor zabezpečuje 
jasnejší výhľad s vysokou optickou kvalitou, ktorá sa dosahuje využitím najnovšej technológie ADF. 

Maska WARRIOR™ Tech poskytuje ideálnu funkčnosť, účelnosť a komfort každému zváračovi, od 
príležitostných,  údržbárov, pracovníkov na stavbe až po profesionálnych zváračov .  

Ľahká maska, hmotnosť 520g

Je možnosť doobjednania dioptrických skiel

Yriäčšiny spojov 

ZLEPŠENÁ FUNKCIA

Štyri  senzory na dispeji reagujú 
rýchlejšie a pokrývajú širšie pole

Optimálna funkcia pri zváraní  väčšiny 
spojov v rôznych polohách

VEĽKÉ ZORNÉ POLE

98mm x 48mm 
Širšie zorné pole a zlepšený 
výhľad do strán

Optická trieda 1/2/1/2
Stmavenie  9 – 13

OVLÁDANIE CITLIVOSTI

Adaptívna vlastnosť, užitočná pri 
zváraní nízkym prúdom (TIG) , 
lepšia reakcia pri menšom žiarení 
oblúka

NASTAVENIE ONESKORENIA

Umožňuje zváračovi nastaviť, ako dlho 
po zhasnutí oblúka zostane ešte 
priezor tmavý.

Krátke oneskorenie urýchľuje prácu pri 
stehovaní, dlhšie je užitočné pri zváraní 
vyššími prúdmi

NASTAVITEĽNÉ
’

NASTAVENIE Pre 
lepšie pohodlie

5 POLÔH

Možnosť 
nastaviť polohu 
masky v 5 
rôznych uhloch

ZLEPŠENÝ
KOMFORT

Predná výstielka 
dobre prilieha k 
čelu, znižuje tlak na 
čelo

POZDĹŽNE 
NASTAVENIE

3 polohy na
zlepšenie 
zorného poľa

Vlastnosti a výhody pre zvárača...



WARRIOR™ Tech 
v kombinácii s respiračnými jednotkami

Pri konštrukcii masky WARRIOR™ Tech sme mali na zreteli 
bezpečnosť používateľa, najviac ale jeho ochranu pred dymom 
vznikajúcom pri zváraní. 

Maska WARRIOR™ Tech preto môže byť použitá v kombinácii s 
respiračnými  systémami ESAB. Respirátory Eco Air aj Aristo® Air 
možno použiť spolu s maskou WARRIOR™ Tech ako kompletný 
respiračný systém. Výroba zohľadňujúca normu EN12941
zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti a pritom nezanedbáva 
pohodlie. 

Charakteristika jednotiek ESAB PAPR

ROBUSTNÉ
DViERKA

PREDFILTER

Predlžuje
životnosť hlavného

filtra

PRÍPOJKA
HADICE

Mechanizmus
spojenia zaisťuje 
zvýšenú pevnosť

MECHANICKY SKLADANÝ “PAPiEROVÝ” FILTER TH2P/3P

Filtračné médium je vyrobené zo sklených mikrovlákien

MECHANICKY SKLADANÝ “PAPiEROVÝ” FILTER 
S UHLÍKOM TH2P

Filtračné médium je vyrobené zo sklených mikrovlákien v  kombinácii s
2 vrstvami aktívneho uhlia. To má veľmi veľký absorbčný povrch  pričom 
neobmedzuje prietok. Má sa používať s uhlíkovými predfiltrami.

PREDFILTER

Pravidelné výmeny predfiltrov predĺžia životnosť hlavného filtra.. ESAB 
odporúča vymieňať predfilter po každej smene (8 hodín). Vo vysoko 
prašnom prostredí je treba výmenu robiť častejšie (2 – 3 razy za 
smenu).

HLAVNÝ
FILTER A
UHLÍKOVÝ
FILTER

PREDFILTER A
UHLÍKOVÝ
PREDFILTER

Rozmery PAPR 
Hmotnosť jednotky(batéria + filter)

Nabíjačka batérií
Batéria

Hmotnosť batérie
Práca na jedno nabitie

Prietok vzduchu
Nastaviteľný prietok vzduchu

LED indikácia prietoku
Signalizácia vybitia batérie (audio)

Signalizácia vybitia batérie(vizuálna) 
Signalizácia zaplnenia filtra (audio)

Signalizácia zaplnenia filtra (vizuálna)
LED indikátor batérie
Hlavný filter (častice)

Hlavný filter (častice/zápach)

Š160 x V160 x Hrúbka 87mm
1000g
Inteligentná nabíjačka
Nickel Metal Hydride
485g
8h pri170l/min
Min. prietok vzduchu 170 l/min
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno

Š195 x V160 x Hrúbka 93mm
935g

Inteligentná nabíjačka
Lithium-ion

327g
8h pri 210l/min ,11/12 pri175l/min

170/210 l/min  nastaviteľný
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Áno

Eco Air Aristo® Air



WARRIOR™ Tech

Maska WARRIOR™ Tech 9-13 má externé nastavovanie odtieňa 
medzi DIN 9 a DIN 13. Oneskorenie a citlivosť sa môžu nastaviť 
vo vnútri.

WARRIOR™ Tech čierna
WARRIOR™ Tech žltá

0700 000 400
0700 000 401

WARRIOR™ Tech pripravený pre Air  

Maska WARRIOR™ Tech  pripravená pre Air sa dodáva plne 
zmontovaná a pripravená na pripojenie respiračných jednotiek 
ESAB. Dodávka pozostáva z: masky WARRIOR™ Tech, hlavového 
kríža, vzduchovodu, tesnenia hlavy a tváre.

Už čoskoro

Aristo®  Air 

WARRIOR™ Tech - objednávacie informácie

WARRIOR™ Tech čierna pripravená pre Air 
WARRIOR™ Tech žltá pripravená pre Air

Jednotka Aristo® Air PAPR sa dodáva kompletná a pripravená na 
použitie. Obsah dodávky: Vzduchová jednotka so vzduchovodom 
a krytom hadice, Lithium Ion batéria, univerzálna inteligentná 
nabíjačka, vložka a opasok, filter TH3P a predfilter.

0700 002 174Aristo® Air Complete 

Eco Air 

Jednotka Eco Air PAPR sa dodáva kompletná a pripravená na 
použitie. Obsah dodávky: Vzduchová jednotka so vzduchovodom a 
krytom hadice, NiMh batéria, univerzálna inteligentná nabíjačka,
vložka a opasok, filter TH3P a predfilter.

Eco Air Complete 0700 002 175

www.esab-slovakia.sk

Dodáva sa
v tradičnej
žltej a čiernej
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ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40, P.O. Box 36,  
830 06  Bratislava, Slovensko 
Tel.: +421 2 4488 0406  Fax  +421 2 4463 4682
E-mail: info@esab-slovakia.sk


