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PERSONLIGT SKYDD

06942 Korttidsmask med fasta filter
Skyddar mot gaser/ångor samt partiklar. När filtren är för-
brukade byts hela masken vilket ger enklare rutiner, bättre 
hygien och ökad komfort. Levereras i en återförslutningsbar 
påse för praktisk förvaring. 
Klass A2P3. Överensstämmer med SS-EN405.

06988 Filtrerande halvmask utan utandningsventil 
Klassisk filtrerande halvmask med koppformad design. På-
litligt och effektivt skydd mot damm och andra partiklar.
Klass P2. Överensstämmer med SS-EN149:2001.

15 st / frp

06923 Filtrerande halvmask med utandningsventil
Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet 
och värmeuppbyggnaden. Ett mycket säkert och bekvämt and-
ningsskydd. Skyddar mot damm och andra partiklar. 
Klass P2. Överensstämmer med SS-EN149:2001.

10 st / frp

06922 Filtrerande halvmask med utandningsventil
Klassisk filtrerande halvmask med koppformad design. Den 
unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och 
värmeuppbyggnaden.Pålitligt och effektivt skydd mot damm 
och andra partiklar. 
Klass P2. Överensstämmer med SS-EN149:2001.

10 st / frp



116014 Premium skyddsglasögon
3M Marcus Grönholm-glasögon. Ej allergiframkallande me-
tallbåge med justerbar näsbrygga. Formbara gummiklädda 
skalmändar för extra komfort och möjlighet till justering. 
Dubbla polykarbonatlinser som är kraftigt böjda för över-
lägsen täckning över ögonen. Bronsfärgade linser. 
Ref nr 71462-00002CP.

116010 Korgglasögon
4800-serien är bra allround korgglasögon som skyddar mot 
vätskestänk och damm och erbjuder samtidigt bästa möj-
liga slagtålighet. Beläggning, Anti-Fog, som förhindrar att 
linserna immar igen. 
Ref nr 71347-00004C.

Tryckluftsdrivet andningsskydd
7500-seriens halvmasker är tillverkade av ett tunt och 
mjukt sililkonmaterial vilket ger en flexibel tätning som 
minskar trycket mot ansiktet. Masken har bajonettfattning 
för dubbla filter. Den patenterade utandningsventilen Cool 
Flow underlättar utandningen och minskar uppbyggnad av 
koldioxid, värme och fukt i masken. Levereras i ett startpaket 
innehållande förutom maskstommen, 2 st A2 kolfilter, 4 st 
P3 partikelfilter och filterhållare. Används tillsammans med 
S200-systemet eller enbart med lösa filter.
7523MF Medium
7523LF Large
5535F Filterpaket till d:o, innehåller 4 st A2 kolfilter, 8 st P3 
partikelfilter och filterhållare.

Relaterade produkter:
S200 Bälte, regulator och slang. Systemet kan användas 
antingen som tryckluftsdrivet andningsskydd med över-
skottsventiler på masken eller i dubbelfunktion med filter 
monterade. Med dubbelfunktionen skyddas man av filtren 
när tryckluftstillförseln kopplas ifrån.

ACU-01 Luftreningsenhet för väggmontage
ACU-10 Utbytesfiltersats för ACU-01
C251 Tryckluftsslang 10m inkl. kopplingar

S200 ACU-01



118984 Peltor Hörselskydd med digital FM-radio
FM-radio med överlägsen ljudkvalitet och supersnabbt di-
gitalt inställningssystem. LCD-display för exakt inställning. 
Förinställning av upp till fem stationer. Bass Boost funktion 
för extra bas. Passar utmärkt att användas tillsammans med 
MP3-spelare, sladd medföljer. 
Ref nr HRX530A533ST.

HY73 Hygiensats för d:o.

Det nivåberoende hörselskyddet med radio skyddar be-
kvämt och effektivt mot skadligt buller. Samtidigt är det 
extra säkert tack vare att den nivåberoende funktionen 
dämpar höga ljud samtidigt som svaga förstärks. Den ”lyss-
nar” till ljuden i omgivningen och anpassar sig efter dem. 
Varje kåpa har en mikrofon som fångar upp alla ljud som 
elektroniken sedan analyserar och bearbetar innan ljudet 
når örat. Lättanvända volymreglage till radion och den ni-
våberoende funktionen. Växlar automatiskt från stereo till 
mono för bästa möjliga mottagning. Vikt 400 g. 

HY79 Hygiensats för d:o

M2RX7A Peltor Hörselskydd Alert med elektronisk 
nivåberoende FM/AM-radio

Trådlös anslutning via Bluetooth till DECT- eller mobiltele-
fon. Streama musik/internetradio från MP3-spelare mobil-
telefon, dator etc. 
I övrigt samma data och möjligheter som med den elektro-
niskt nivåberoende hörselkåpan ovan.  

HY79 Hygiensats för d:o

M2RX7AWS4 Peltor WS Hörselskydd Alert Bluetooth, 
elektronisk nivåberoende FM/AM-radio



H510A-40 Peltor Optime I Hörselkåpor
Hörselkåpa med låg vikt som är mycket bekväm att bära. 
Skyddet har både låg profil och ett generöst invändigt djup, 
vilket gör det lätt att kombinera med annan utrustning 
samtidigt som det är gott om plats för örat. De breda be-
kväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination 
av vätska och skum, som ger optimal dämpning och lågt 
tryck mot huvudet. Kåpan är idealisk i miljöer med måttligt 
industribuller, t ex verkstäder, plåtslagerier och tryckerier. 
Dämpning 27 dB (SNR).

HY51 Hygiensats för d:o

H520A Peltor Optime II Hörselkåpor
Optime II är utvecklad för krävande bullerutsatta miljöer 
och dämpar även extremt låga frekvenser maximalt. Tät-
ningsringarna har ventilationskanaler och är täckta med 
mjuk, mönstrad hygienisk folie. Kåpan är ett lämpligt val för 
miljöer med kraftigt industribuller eller byggnadsmaskiner,  
flygplatser och lantbruksarbete. Dämpning 31 dB (SNR).

114593 Hygiensats för d:o

1310F Hörselproppar med bygel
Den unika böjbara bygeln gör det lätt att ställa in hörsel-
skyddet och de mjukt rundade skumpropparna tätar be-
kvämt med minskat tryck. Bygeln kan bäras bakom huvudet 
eller under hakan, med minsta möjliga kontakt med klä-
derna. Dämpning 26 dB (SNR).

1311F Utbytbara proppar till 1310F
20 st / frp

116022 Hörselproppar E-A-R Classic
Classic hörselproppar är tillverkade av mjukt, energibespa-
rande polymerskum, som ger utmärkt skydd för hörseln 
samtidigt som de är bekväma hela dagen. Idealiska överallt 
där buller är ett problem. Både för arbete och fritid.

250 st / frp

V40FH510 Multisystem Ansiktsskydd
V40 Multisystem är specialkonstruerat för att kombineras 
med hörselskydd eller ett inbyggt kommunikationssystem. 
En praktisk, bekväm lösning för ansikts- och hörselskydd 
när hjälm inte behövs. Kan enkelt fästas på alla Peltors hör-
selskydd med hjässbygel. Visiren är CE-godkända. 
Ref nr V40FH510A-401-GU. 

I denna version av V40 multisystem ingår:
     H510A hörselskydd
     V40F polykarbonatvisir (för slipning och rengöring)
     Extravisir med snäppfäste
     Kompakt konstruktion med flip-up-funktion



751120 SPEEDGLAS svetshjälm 100
Svetsglaset till Speedglas 100 har en mycket hög optisk kvalitet. Både 
i det ljusa och mörka läget ger det en klar och skarp sikt som minsksar 
ögats ansträngning. Speedglas 100 passar för den som i huvudsak svet-
sar med elektrod, MIG/MAG och vissa typer av TIG och som inte svetsar 
hela dagarna. Visiret är lämplig till lätt industri, byggindustri, bilefter-
marknad och lantbruk. Med Speedglas 100 kan man välja mellan fem 
täthetsgrader i det mörka läget, 8 - 12.

428000 Inre skyddsglas till Speedglas 100, 5-pack
776000 Yttre skyddsglas till Speedglas 100, 10-pack
422000 Batteri 2-pack

501815 SPEEDGLAS svetsvisir 9100
Speedglas svetshjälm 9100 är resultatet av omfattande forskning och 
utvecklingsprocesser. Det nya huvudbandet har inställningsmöjligheter 
som gör att du kan passa in svetshjälmen perfekt och helt enligt dina 
personliga preferenser. Stabiltet och balans i alla positioner - uppfällt, 
nerfällt eller var som helst däremellan. Ett svetsvisir för kontinuerlig 
användning, det mest komfortabla och skyddande visiret någonsin. 
Svetsglas 9100X med siktyta 54 x 107 mm och med sidofönster.
Slipläge med täthetsgrad 3
Gassvetsning med täthetsgrad 5.
Micro-plasma svetsning med täthetsgrad 8.
Bågsvetsning med täthetsgrad 9 till 13.
Inställning av känslighet för normal svetsning och TIG-svetsning med 
låg strömstyrka.
Inställning för lägre känslighet när andra svetsare jobbar i närheten.

528015 Inre skyddsglas till 9100X, 5-pack
526000 Yttre skyddsglas till 9100X, standardutförande, 10-pack
422000 Batteri 2-pack

448880 SPEEDGLAS svetsvisir med tryckluftsdrivet friskluftssystem
Komplett system med SPEEDGLAS svetshjälm 9000 FlexView med svetsglas 
9002X och Fresh-air C tryckluftsmatat andningsskydd. SPEEDGLAS FlexView 
har ett stort, 120 x 90 mm, skyddsvisir som är idealiskt t ex för efterarbete eller 
slipning under dåliga ljusförhållanden. När visiret behövs är det bara att fälla 
upp det silverfärgade frontpartiet. Med SideWindows. 

ACU-01 Luftreningsenhet för väggmontage     Se bild sidan 110
ACU-10 Utbytesfiltersats för ACU-01
C251 Tryckluftsslang 10m inkl. kopplingar

468880 SPEEDGLAS svetsvisir med tryckluftsmatat friskluftssystem
Komplett system med SPEEDGLAS svetshjälm 9000 med svetsglas 9002X och 
Fresh-air C tryckluftsmatat andningsskydd. Med SideWindows.

ACU-01 Luftreningsenhet för väggmontage     Se bild sidan 110
ACU-10 Utbytesfiltersats för ACU-01
C251 Tryckluftsslang 10m inkl. kopplingar



899100 SPEEDGLAS skyddsvisir med tryckluftsmatat friskluftssystem
Komplett system med SPEEDGLAS Skyddsvisir med Fresh-air C tryckluftsmatat 
andningsskydd. Med visir i polykarbonat för sliparbeten.

899130 Separat skyddsvisir polykarbonat.
ACU-01 Luftreningsenhet för väggmontage     Se bild sidan 110
ACU-10 Utbytesfiltersats för ACU-01
C251 Tryckluftsslang 10m inkl. kopplingar

899101 SPEEDGLAS skyddsvisir med tryckluftsmatat friskluftssystem.
Komplett system med SPEEDGLAS Skyddsvisir med Fresh-air C tryckluftsmatat 
andningsskydd. Med visir i acetat för arbeten med lösningsmedel.

899131 Separat skyddsvisir acetat
ACU-01 Luftreningsenhet för väggmontage     Se bild sidan 110
ACU-10 Utbytesfiltersats för ACU-01
C251 Tryckluftsslang 10m inkl. kopplingar
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