
SAVAGE A40
Професионален автоматичен шлем за заваряване

Заваръчен процес

 Газокислородно рязане
 Плазмено рязане
 Шмиргелене
 Заваряване, GMAW (МИГ/МАГ)
 Заваряване, GTAW (ВИГ)
 Заваряване, PAW – Заваряване с плазмена дъга
 Заваряване, SMAW/MMA (с електрод)

Шлемът SAVAGE A40 беше разработен в отговор на 
нуждите на различни заварчици и предлага 
високотехнологична, лека каска за защита от топлина, 
искри и пръски. Като използва най-модерната технология 
за филтриране с автоматично затъмняване (ADF), 
заваръчният визьор осигурява висока яснота на образа с 
екрана с реалистични цветове по технологията True Color, 
а оттам и отлично оптично качество. Шлемът SAVAGE 
A40 осигурява идеална функционалност, 
производителност и комфорт както за заварчици 
любители и работници по поддръжката и строителството, 
така и за професионалните заварчици.

 Външна настройка на затъмнението между DIN 9 и 
DIN 13 и оптичен клас 1/1/1/2. Възможност за 
настройка на закъснението и чувствителността 
отвътре.

 Четири сензора за дъга за по-бърза реакция на 
автоматичното затъмнение.

 По-широко покритие и по-голяма полезна площ на 
екрана от 100 х 50 мм (3,93 x 1,96 инча), предлагаща 
широко зрително поле и по-добро пространствено 
ориентиране.

 Регулирането на чувствителността е адаптивна 
функция, полезна при ВИГ заваряване с нисък 
заваръчен ток за по-добра реакция при дъга с 
по-слаба светлина.

 Регулиране на закъснението, позволяващо на 
заварчика да задава времето, през което екранът 
остава затъмнен след прекъсването на заваръчната 
дъга. Малкото закъснение помага да се ускори 
работата при заваряване с прихващане, докато 
по-голямото закъснение е полезно при заваряване с 
висок заваръчен ток.

 Бутон за шмиргелене с външно активиране. 
Режим на шмиргелене с ниво на затъмнение 4.

 Екран True Color, осигуряващ по-ярък образ и 
подобрена цветова дефиниция .

Посетете esab.com за повече информация.
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Спецификации
Размери на касетата 110 x 90 x 7,8 мм (4,33 x 3,54 x 0,3 инча)

Зрително поле 100 x 50 мм (3,93 x 1,96 инча)

Затъмнение на екрана 9-13, автоматично

Електрозахранване Соларна клетка, без смяна на батерията. (1*CR2450, литиева). 
Предупреждения при изтощена батерия.

Сензори 4

Време на превключване от светло на затъмняване 0,1 – 0,9 сек.

Време на превключване при 23°C 0,07 ms

Класификация 1/1/1/2

Стандарти CE EN379 и EN175, ANSI , CSA, AS/NZS

Тегло 490 г (1 фунт)
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Информация за поръчки
SAVAGE A40 9-13, черен 0700000480

SAVAGE A40 9-13, жълт 0700000481

Консумативни и резервни части
1 Оглавник 0700000483

2 Лента против изпотяване 0700000414

3 Преден защитен екран 0700000010

4 Вътрешна предпазна слюда 0700000482

5 Рамка за ADF филтър 0700000418

6 Щипка за захващане на екрана с винт 0700000419

Увеличително стъкло с диоптър +1,0 0700000084

Увеличително стъкло с диоптър +1,5 0700000085

Увеличително стъкло с диоптър +2,0 0700000086

Увеличително стъкло с диоптър +2,5 0700000087

Кожен предпазен нагръдник 0700000062

Кожен предпазител за глава/шия 0700000063

Подшлемник от Proban 0000593269
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