
WARRIOR™ Tech  

- med friskluftskombinasjon 

REAKTIV SVEISEMASKE  MED FRISKLUFTMULIGHET 

XA00166411 

 
Beregnet for bruk innen flere sveiseprosesser:



Product picture 

Placed left or right 

depending on angle 

WARRIOR™ Tech  

WARRIOR™ Tech sveisemaske er designet for å møte behovene til de fleste sveisere og gir dem et 

lettvektsskall som beskytter mot varmestråling, sprut og gnister. Autokasetten - med det seneste 

innen ADF teknologi - gir meget god kontroll og fantastisk optisk kvalitet. 

 

WARRIOR™ Tech sveisemaske gir utmerket funksjonalitet og komfort til alle sveisere, fra den som 

sveiser litt av og til, til profesjonelle vedlikeholds- og konstruksjonsveisere .   

 

 
    Lettvektsmaske  -  520 g 

 

 

Muligheter for montering av “brilleglass”  (med styrke). 

FORBEDRET YTELSE 
 
Fire lysbuesensorer for bedre repons 

og bredere synsfelt.  

 

Optimal ytelse for de fleste sveisere. 

STØRRE SYNSFELT 
98 mm x 48 mm (3.85’’ x 1.88’’) 

 

1/2/1/2 – Optisk klasse  

Justerbar fra 9 – 13  

SENSITIVITETSKONTROL 

 
En tilpasningsdyktig funksjon som er 

nyttig ved lave strømstyrker (TIG) og 

for å bedre reaksjonstid på 

kassetten ved lite buelys. 

FORSINKELSEKONTROLL 
Gjør det mulig for sveiseren å justere 

hvor lenge kassetten forblir mørk etter 

at sveisingen er avsluttet.  

 

Kort forsinkelse er å foretrekke ved 

punktsveising, mens lang forsinkelse 

kan brukes når man sveiser med høy 

amperestyrke. 

JUSTERBAR 

 

JUSTERBAR  

- for bedre passform 

og komfort.  

5 JUSTERINGSMULIGHETER 

FORBEDRET 

KOMFORT 

 

Vinklet pad fremme, 

som både reduserer 

presset og som sitter 

flatt mot pannen. 

LENGDEJUSTERING 

3 lengdejusteringsmuligheter 

for å øke synsfeltet. 

Funksjoner og fordeler for sveiseren... 



WARRIOR™ Tech  

Med friskluft  

WARRIOR™ Tech friskluftmaske er designet med tanke på 

brukerens sikkerhet . 

 

WARRIOR™ Tech, i kombinasjon med Eco Air eller Aristo® Air, 

gir brukeren et komplett friskluftsystem. WARRIOR™ Tech gir høyt 

sikkerhetsnivå, i.h.t EN12941, uten at det går på bekostning av 

brukerkomfort. 

Funksjoner på ESAB frisklufenheter 

ROBUST 

LUKKEMEKANISME 

FORFILTER 

Forlenger 

brukstiden på 

hovedfilteret 

 

 

SLANGELÅS 

Låsemekanisme for 

bedre sikkerhet 

 

 

MEKANISK OVERFLATEBEHANDLET  “PAPIR” FILTER TH2P/3P 

  
Filteret er produsert av mikrofiberglass.og leverer den høyeste 
beskyttelse ved levering (P3 -  filtreringseffektivitet 99,8%). 
Partikkelfilteret filtrerer bort både faste og veskebærte partikler i 
sveiserøyken. Godkjent i.h.t EN12941, klasse THP3 / TH3PSL. 
 
MEKANISK OVERFLATEBEHANDLET “PAPIR” FILTER MED 
KARBON TH2P 
 

Partikkelfilteret P2 med integrert kullfilter. anbefales til sveisere som vil 

unngå uønskede odører. Dette partikkelfilteret har nest høyeste 

filtreringseffekt, - 98,0%. Partikkelfilteret tar bort skadelige partikler I 

sveiserøyken, både faste og veskebærte. Godkjent i.h.t. EN12941, 

klasse THP2 / TH2PSL 

 
FORFILTER 
 

Forfilteret filtrerer bort større partikler og øker dermed levetiden på 

hovedfilteret. Standard ved levering. 

Forfilter med integrert kullfilter filtrerer bort større partikler, samt 

uønskede odører. Ved arbeid i spesielt støvete  omgivelser , bør 

forfilteret byttes 2-3 ganger pr skift..  
 

Hovedfilter  og 

kullfilter 

Forfilter og 

kullfilter 

Dimmensjoner: 

Vekt + filter: 

Batterilader: 

Batteri: 

Batteri, vekt: 

Batteri, tid: 

Luftstrøm: 

Justerbar luft, flow: 

Luftflow-indikator LED: 

Batteri alarm (lyd): 

Batteri alarm (visuell) : 

Filter alarm (lyd): 

Filter alarm (visuell): 

Batteri LED indikator: 

Hovedfilter (partikkelfilter): 

Hovedfilter (partikkelfilter/odør): 

B160 x H160 x T 87 mm 

1.000 g 

Intelligent lader 

Nikkel Metall Hydrid 

485 g 

8 timer @170 l/min 

170 l/min 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

B195 x H160 x T 93 mm 

935 g 

Intelligent lader 

Lithium-ion 

327 g 

8 timer @ 210 l/min   11/12 @175 l/min 

170/210 l/min  regulerbar 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja  

 

Eco Air Aristo
®
 Air 



 

 

 

WARRIOR™ Tech 

WARRIOR™ Tech 9-13 mørkhetsgrad justeres fra utsiden, mens 

sensitivitet og forsinkelse justeres innvendig. 

WARRIOR™ Tech Sort  

WARRIOR™ Tech Gul 

0700 000 400 

0700 000 401 

WARRIOR™ Tech   forberedt for friskluft   

WARRIOR™ Tech forberedt for friskluft  leveres ferdig montert  og 

klar for tilkobling av  friskluftenhet Aristo® Air eller Eco Air. 

 

0700 000 405 

0700 000 406 

 

 

Aristo®  Air  

WARRIOR™ Tech    bestillingsinformasjon  

WARRIOR™ Tech Sort  forberedt for luft  

WARRIOR™ Tech Gul   forberedt for luft 

Aristo® Air friskluftenhet leveres komplett og klar til bruk. 

Inneholder : friskluftenhet med luftslange og slangetrekk, Lithium 

Ion batteri, Intelligent universal lader og komfort belte, samt  

TH3P filter og forfilter. 

0700 002 174 

 

 

 

Aristo® Air komplett  

Eco Air  

Eco Air friskluftenhet  leveres komplett og klar til bruk. Inneholder: 

friskluftenhet med luftslange og slangetrekk, NiMh batteri, 

Intelligent universal lader og komfortbelte, samt TH3P filter og 

forfilter. 

Eco Air komplett  0700 002 175 

 

 

 

www.esab.com 
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