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    Wij bieden het beste, 
om het beste uit  
      uzelf te halen.

Wanneer de omgevingslucht vol gevaren is, kunt u zich moeilijk op uw taak 
concentreren. Wij leveren u onze beste bescherming, zodat u vol vertrouwen uw 
dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen aan kunt pakken.

Om dit te bereiken doen we uitgebreid onderzoek, gebruiken we de beste 
materialen en steken we veel moeite en kennis in de ontwikkeling van onze 
productoplossingen. Wij beloven u ademluchtoplossingen die gebruiksvriendelijk, 
comfortabel en veelzijdig zijn, terwijl ze u zo grondig mogelijk beschermen.
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ADEMBESCHERMING

Bescherm uzelf
   tegen onzichtbaar gevaar en  
  schade op lange termijn.

DE BEGINSELEN VAN ADEMBESCHERMING

Schone, toxinevrije lucht is de meest basale levens- en 
werkbehoefte. Vooral op de werkplek kan het inademen 
van vervuilde lucht leiden tot langdurige schade aan de 
luchtwegen en het gehele lichaam. Wanneer gevaarlijke 
stoffen zoals microdeeltjes, gassen en dampen via  
de longen in de bloedbaan komen, leiden ze vaak  
tot werkgerelateerde ziekten zoals asbestose, astma  
of kanker.

In de industrie, de bouw en de agrarische sector, 
op werkplaatsen, bij de brandweer en tal van andere 
beroepen zijn veiligheid op de werkplek en adequate 
adembescherming een kwestie van leven en dood.

WELKE ADEMBESCHERMING MOET IK KIEZEN? 

Zoveel bescherming als nodig en zo weinig gewicht als 
mogelijk. Dat is een goede richtlijn bij het kiezen van uw 
adembescherming. In veel gevallen zijn filtrerende of 
zuiverende adembeschermingsmiddelen de juiste keuze. 
Alleen wanneer zich te veel vervuiling of te weinig zuurstof in 
de omgevingslucht bevindt, heeft u zware adembescherming 
nodig die onafhankelijk van de omgevingslucht functioneert.

In deze brochure bieden wij u een uitgebreid overzicht 
van ons assortiment omgevingslucht afhankelijke 
adembescherming.



TYPEN ADEMBESCHERMING MET FILTERS 
U kunt kiezen uit verschillende soorten adembescherming. 
De eenvoudigste zijn stofmaskers voor eenmalig gebruik. 
Dan zijn er de herbruikbare half- en volgelaatmaskers 
(bedekken ook de ogen) – beide kunnen worden 
gecombineerd met diverse filters voor allerlei soorten 
gevaar: sommige voor deeltjes, sommige voor gassen 
en dampen en sommige voor beide. Tenslotte leiden 
motoraangedreven aanblaasfilterunits de gezuiverde 
lucht naar uw gelaat – wat de ademweerstand voor 
werkzaamheden onder zware omstandigheden verlaagt.

WILT U MEER WETEN?
Wanneer u hulp nodig heeft bij het kiezen van de juiste 
adembescherming bieden wij u uitgebreide, praktische 
informatie en documentatie over omgevingslucht onafhankelijke 
en afhankelijke ademluchttoestellen: 
Ga naar de Dräger Wereld van de adembescherming.

draeger.com/respiratory-protection

WAAROM DRÄGER?

 Meer dan 100 jaar 
adembescherming.

Techniek voor het leven is waar wij voor staan. Al meer dan 100 jaar beschermt Dräger de menselijke 
ademhaling: In 1905 begon Dräger luchtzuiveringssystemen voor onderzeeboten te ontwikkelen.  
En sindsdien hebben we grote stappen gezet op het gebied van filtrerende ademluchtsystemen.

Tegenwoordig levert Dräger omgevingslucht afhankelijke adembescherming aan professionele gebruikers 
over de hele wereld en zijn wij een betrouwbare partner voor bedrijven van verschillende groottes in tal van 
sectoren. We zijn er trots op de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden en zullen onze oplossingen steeds 
verder blijven ontwikkelen.
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FFP – FILTRERENDE STOFMASKERS

  Prima pasvorm  
voor elk gelaat
   en elke uitdaging.

DRÄGER X-PLORE 1900 SERIE 
Dit hoogwaardige masker is bijzonder comfortabel 
dankzij het innovatieve drievoudig vouwbare ontwerp 
met gepatenteerde dubbele versteviging. Dit biedt extra 
ademruimte en zorgt ervoor dat het masker op elk gelaat 
beter aansluit.

Bovendien is het Dräger X-plore® 1900 masker verkrijgbaar 
in twee maten, waardoor de pasvorm zo goed als absoluut 
mogelijk is.



Al onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in de  
drie NEN-EN-beschermingsklassen (FFP 1, 
FFP2 en FFP3). Ze zijn gemaakt van  
CoolSAFE-filtermateriaal dat u koel houdt  
onder het masker. De hoofdbanden zijn 
doorlopende lussen, waardoor de maskers 
eenvoudiger op- en afgezet kunnen worden.  
 
Al onze maskers voor eenmalig gebruik zijn voor 
compromisloze hygiëne individueel verpakt in 
gesealde doorzichtige zakjes. 

DRÄGER X-PLORE 1300 SERIE  
Deze voorgevormde maskers kunnen heel eenvoudig 
worden opgezet en hebben een groot binnenvolume 
waardoor ze prettig zitten en praten eenvoudiger is.

Odour-versies zijn uitgevoerd met een laag actiefkool – 
ideaal voor gebruikers die te maken hebben met 
onaangename, hinderlijke geuren.

DRÄGER X-PLORE 1700 SERIE  
Dit plat opgevouwen masker beschikt over de typische 
voordelen van een Dräger stofmasker – het biedt 
bescherming en comfort dankzij CoolSAFE-filtermateriaal, 
een optioneel uitademventiel en flexibele hoofdbanden.

Door het plat opgevouwen ontwerp is het bovendien 
eenvoudiger mee te nemen en op te bergen. U kunt er 
zelfs eentje in uw zak meenemen. De zachte laag aan de 
binnenzijde is hypoallergeen en vochtafstotend. Dit houdt de 
ademweerstand laag en het draagcomfort hoog.
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HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS

Onze halfgelaatsmaskers 
   doen geen half werk.

VOLLEDIGE BESCHERMING,  
VELE VOORDELEN 
– Uitstekende nauwsluitende pasvorm 
– Lage ademweerstand 
– Hoog draagcomfort 
– Werkt goed met alle soorten oogbescherming 
–  Snel en eenvoudig op- en afzetten dankzij ons  

‘drop-down’-systeem (afhankelijk van het model)



DRÄGER X-PLORE 3000 SERIE 
Onze maskers met dubbel filter (twinfilter-systeem) zijn licht, 
comfortabel en bieden vrij zicht en uitstekende bescherming. 
Kies tussen het onderhoudsarme, economische Dräger 
X-plore® 3300 halfgelaatsmasker of de Dräger X-plore® 3500 
halfgelaatsmasker voor langdurige bescherming onder zware 
omstandigheden.

Onze herbruikbare twinfilter-halfgelaatsmaskers kunnen gecombineerd worden met talrijke filters – 
en zijn dus geschikt voor vele toepassingen waar deeltjes, gassen en dampen een rol spelen.

U kunt volledige sets van maskers met filters bestellen – op maat afgestemd op uw beroep en toepassingsgebied: voor ambachtswerk 
en de bouw, voor de agrarische industrie, lak-, spuit- en schilderwerk en voor werkzaamheden in de chemische industrie.

DRÄGER X-PLORE 2100 SERIE  
Dit halfgelaatsmasker met enkel filter is het herbruikbare 
alternatief voor stofmaskers voor eenmalig gebruik:  
De vervangbare filters bieden bescherming tegen vaste 
en vloeibare deeltjes. Dit halfgelaatsmasker is ideaal voor 
mensen die vaak in stoffige omgevingen werken en biedt 
comfort, veiligheid en doelmatigheid.

DRÄGER X-PLORE 4700 SERIE  
Dit uiterst robuuste halfgelaatsmasker voor veeleisende 
toepassingen biedt optimaal draagcomfort en een uitstekende 
afdichting. Twee typen filteraansluiting (universele Rd40- of 
Dräger Rd90-roldraad) voorzien in diverse toepassingen met 
passende Dräger X-plore deeltjes-, gas- en combinatiefilters.
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VOLGELAATSMASKERS

   Onze visie:
Uitstekend.

DRÄGER X-PLORE 5500 SERIE  
In de chemische, metaal- of automobielindustrie, 
goederen- of afvalverwerking: het Dräger X-plore® 5500 
volgelaatsmasker is de juiste oplossing wanneer goed zicht 
net zo belangrijk is als grondige bescherming.
Twee slimme ontwerpelementen zorgen ervoor dat de 
gebruiker aan alle kanten onbelemmerd zicht heeft: het 
vervormingsvrije 180°-vizier en de uitgebalanceerde zijwaartse 
plaatsing van de dubbele Dräger X-plore® bajonetfilters.

DRÄGER X-PLORE 6000 SERIE  
Deze masker-serie biedt dezelfde voordelen als de Dräger 
X-plore® 5000, maar gebruikt een enkel filter met standaard 
Rd40-schroefdraadaansluiting. 

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN ONZE 
VOLGELAATSMASKERS:  
– Veilige en comfortabele pasvorm
– Efficiënt ventilatiesysteem
– Veelzijdig gebruik dankzij het uitgebreide filterassortiment
–  5-punts hoofdbandenstel: comfortabel en eenvoudig in 

het gebruik
–  Makkelijk onderhoud en beheer met geïntegreerde barcode



FILTERS

   Maak het compleet –
met het juiste filter.

U kunt onze herbruikbare maskers en de motoraangedreven aanblaasfilterunits combineren met een filter 
naar keuze: deeltjesfilters, gasfilters zoals een ABEK-filter of CO-filter, en combinatiefilters die gelijktijdig 
tegen deeltjes, gassen en dampen beschermen.

Er zijn drie verschillende schroefdraadverbindingen, afhankelijk van uw type filtermasker: Dräger-specifieke 
bajonetaansluiting, standaard Rd40- of Dräger-specifieke Rd90-aansluiting. Er is tevens een breed scala 
aan filters beschikbaar voor onze motoraangedreven aanblaasfilterunits.
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MOTORAANGEDREVEN AANBLAASFILTERUNITS (PAPR)

    Kies de weg
van de minste  
  ademweerstand.

DRÄGER X-PLORE 8000-SYSTEEM

Veeleisende omstandigheden op de werkplek 
vragen om betrouwbare oplossingen. Een 
motoraangedreven aanblaasfilterunit absorbeert 
de omgevingslucht, filtert die en leidt deze 
terug naar het gelaat van de drager. Hierdoor 
hoeft de gebruiker mond en neus niet met een 
filter te bedekken, waardoor de ademweerstand 
tot een minimum wordt beperkt. Daarom is de 
Dräger X-plore® 8000 de perfecte keuze voor 
veeleisende werkzaamheden onder extreme, 
zelfs explosieve omstandigheden. 



ROBUUST ONTWERP VOOR ELKE 
TOEPASSING 
De Dräger X-plore® 8000 combineert een heavy-duty 
ontwerp met rubberen beschermingen en een hoge 
beschermingklasse (IP65) tegen binnendringen van stof en 
waterstralen uit alle richtingen. Vonken of water komen niet 
in direct contact met het filter.

Het systeem kan modulair opgebouwd worden. Er zijn  
4 accu’s: standaard (4 uur) of longlife (8 uur) voor normaal 
of EX-gebruik. Draagsystemen voor standaard- en 
decontaminatietoepassingen. Een breed assortiment strakke 
en losse hoofdbescherming, zoals half- en volgelaatsmaskers, 
korte en lange hoofdkappen, helmen met vizier of een 
combinatie van een helm/stootbescherming met bijbehorende 
hoofdkap. Alle onderdelen zijn ontworpen voor eenvoudig 
gebruik en onderhoud.
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  Er is een masker
voor elke taak.

VOOR DEELTJES
Vaste of vloeibare partikels of aerosolen. De deeltjesgrootte bepaalt het dreigings- en 

beschermingsniveau. Voor stoffige omgevingen, bijv. slijpen, schuren of boren.

FFP – Filtrerend stofmasker Halfgelaatsmasker

Dräger X-plore®
1300 serie

Voorgevormd met een 
groot binnenvolume.

Dräger X-plore®
1700 serie

Opgevouwen voor 
eenvoudig opbergen. 
Optioneel geurfilter.

Dräger X-plore®
1900 serie

Driedelig vouwbaar voor 
maximaal comfort.

Dräger X-plore®
2100 serie

Comfortabel en eenvoudig in het gebruik
Stofmaskers voor eenmalig gebruik – FFP1, FFP2, FFP3. 
CoolSafe-filtermateriaal. 
Optioneel uitademventiel. 
Gebruikelijk toepassingsgebied: werkzaamheden in stoffige omgevingen.

Het herbruikbare alternatief.
Verschillende beschermingsniveaus: 
P2, P3
Gebruikelijk toepassingsgebied: 
bouwsector, reinigen, navullen.

draeger.com/VOICE

Belangrijke informatie en specifiek advies voor meer dan 1.500 gevaarlijke stoffen is te vinden 
in onze gratis database: Dräger VOICE – de Safety-database voor HazMat-situaties



VOOR DEELTJES, GASSEN, DAMPEN (AFHANKELIJK VAN FILTER)
Gevaarlijke gassen en dampen, ook in combinatie met deeltjes. Verschillende filters verkrijgbaar. 

Om te combineren met onze adembeschermende maskers.

Halfgelaatsmasker Volgelaatsmasker Aanblaasfilterunits 
(PAPR)

Dräger X-plore®
3000 serie

Dräger X-plore®
5500 serie

Dräger X-plore®
4700 serie

Dräger X-plore®
6000 serie

Dräger X-plore®
8000 serie

Comfortabel, herbruikbaar 
en zeer veelzijdig.
Geschikt voor talrijke filters. 
Gebruikelijk toepassingsgebied: 
bouwsector, agrarisch werk,  
reinigen, navullen.

Beschermt ademhaling  
en ogen. 
Talrijke filters.
Gebruikelijk toepassingsgebied: 
(chemische) industrie, scheepsbouw, 
spuiten en lakken.

Ademen zonder weerstand. 
Grote verscheidenheid aan filters en 
hoofdbescherming. 
Gebruikelijk toepassingsgebied: 
laboratoria, scheepsbouw, staal- en 
metaalindustrie – ook geschikt voor 
EX-zones.



HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. 
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het  
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.


