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Produkt

Har vundet priser for det fremragende design

weldcap® RC 3/9-12
weldcap® bump RC 3/9-12

Reservedelssæt til optrel weldcap®
2 x Ydre beskyttelsesglas 1 x Indre beskyttelsesglas
1 x Næsestøtte 1 x Batterisæt

Ydre beskyttelsesglas
Sæt m. 5 stk.

Indre beskyttelsesglas
Sæt m. 5 stk.

Næsestøtte
Sæt m. 2 stk.

Cap
Cap og ansigtsbeskyttelse (uden glas og svejsekassette)

Bump cap 
Bump cap og ansigtsbeskyttelse (uden glas og svejsekassette)

Batteridæksel
sæt m. 2 stk.

Optrel Parking buddy
Bæltekrog til weldcap® og alle optrel-hjelme

Red Dot
Product Design Award 2014

iF
Gold Design Award 2014
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Det har aldrig været mere behageligt at svejse

Kernen i dette innovative produkt er den spe-
cialudviklede svejsekassette med udskæring til 
næsen. Svejsekassetten kommer tættere på øjne-
ne, og det betyder, at synsfeltet bliver 2,7 gange 
større! Synsfeltet bliver forøget både lodret og 
vandret, og det betyder mere sikker og hurtigere 
svejsning.

optrel weldcap® vejer kun 400 gram, så den er 
absolut letvægt. Da svejsekassetten er tæt-
tere på øjnene, er vægten placeret mere mod 
centrum, hvilket giver større stabilitet og bedre 
balance. Konstruktionen eliminerer desuden 
trykpunkter og reducerer belastningen af din 
nakkeregion.
optrel weldcap® bump vejer kun 500 gram.

optrel weldcap® er en svejsecap med automatisk 
nedblænding. Den kombinerer fordelene ved en 
let, komfortabel cap og en komplet svejsehjelm. 
Kombinationen af plast og tekstiler er unik. Den 
er blød, dér hvor den skal være komfortabel, og 
stærk, hvor den skal kunne tåle mosten. 
Vælg weldcap® bump, hvis du ønsker beskyt-
telse mod stød og små slag i lavrisikoområder. 
weldcap® bump må ikke bruges, hvor en sikker-
hedshjelm er påkrævet. 

Tekstildelen er robust, let aftagelig og fremstil-
let af vaskbart, brandhæmmende stof. optrel 
weldcap® er hygiejnisk og klassificeret i hht. EN 
379 og EN 175 F. 
weldcap® bump er yderligere godkendt i hht. EN 
812 (hårde arbejdshatte). 

Du kommer hurtigt igang med en optrel weld-
cap®.  Takket være det specielle design er den 
meget let at tage af og på. Og du får den let af 
vejen med en optrel parking buddy. Alt sammen 
er med til, at gøre dig mere effektiv.

Med mørkeindstilling fra DIN 9 til 12 og mulig-
hed for at låse i DIN 3, kan svejsecap´en anven-
des til de fleste svejseopgaver, og du får godt 
udsyn og lys til opgaverne. Muligheden for at 
låse i DIN 3 gør også optrel weldcap® velegnet 
til slibeopgaver.

Ekstra stort synsfelt Minimal vægt

Revolutionerende komfort Maksimal beskyttelse

Hurtigt igang Allround brug
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World Record!

Maxximize your horizon.
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join the revolution!
Skift til weldcap!

Kontakt iTOOLS på tlf. 53 53 33 15 eller mail@iTOOLS.dk for 
yderligere information eller oplysning om nærmeste forhandler.

TEKNISKE DATA

Typebeskrivelse
Letvægts svejsehjelm. Trinløs mørkeindstilling fra DIN 9-12. Slibetil-
stand. LED-advarsel om lav batteristand.

Strømforsyning
2 stk. LI-batterier 3V udskiftelige (CR2032)
(ingen grund til at bruge tænd-sluk)

Synsfelt
Forøget synsfelt nedad: +37°
Forøget synsfelt til siderne: +25°

Driftstid batteri
1.000 timer driftstid / 10.000 timer ved standby

Sensorer
Vidvinkel-sensor

Lystransmittans
UV-/IR-beskyttelse
(maksimum ved enhver nedblænding)
Automatisk nedblændingsgrad: DIN 9-12
Låst nedblændingsgrad: DIN 3 (slibefunktion)

Omskiftningstid
Fra lys til mørke ved stuetemperatur: 0,16 ms
Fra lys til mørke ved 55°C: 0,11 ms
Fra mørke til lys: 0,3 s

Klassificering
EN 379 Optisk klasse 1/1/2/2
EN 175  mekanisk styrke, klasse F (svejsecap)
EN 166  mekanisk styrke, klasse B (ydre beskyttelsesglas)
AS/NZS 1337.1  mekanisk styrke, klasse F (svejsecap)
AS/NZS 1337.1 Mekanisk styrke, klasse B (ydre beskyttelsesglas)
ANSI Z87.1  mekanisk styrke, klasse Z87+

Klassificering tekstiler
EN ISO 11611 klasse 1
EN ISO 16612 klasse A/B/C1/E3/F1

Klassificering bump cap
EN 812/A1
 
Formstabilitet
Svejsevisir op til 180°C
Ydre beskyttelsesglas op til 135°C
 
Slibefunktion
Nedblændingsgrad: DIN 3
 
Arbejdstemperatur
-10°C til 60°C
 
Opbevaringstemperatur
-20°C til 80°C

Vægt
weldcap®: Ca. 400 g. weldcap® bump: Ca. 500 g.

Anvendelsesområde
Alle elektriske lysbuesvejsnings-processer
Elektrodesvejsning (stick-svejsning, SMAW) / MIG / MAG GMAW) /
GMAW
Høj smeltehastighedsprocesser / svejsning m. fluxfyldt tråd / 
TIG-svejsning (GTAW / plasma lysbuesvejsning / mikroplasma lys-
buesvejsning / plasmaskæring & oxygen-gas svejsning/slibning.
Må ikke anvendes til lasersvejsning!

Standarder
CE (EN 379, EN 166, EN 175, EN 812)
ANSI Z87.1, AS/NZS 1337/1338

Garanti
2 år (bortset fra tekstildele og batterier)

Se weldcap® 
film på youtube

iTOOLS
Skovdalsvej 4 | DK-8300 Odder
Hovednr.: +45 5353 3315
mail@itools.dk | www.itools.dk

Din optrel-forhandler:




