
Dräger X-plore® 2100
Halfgelaatsmasker

De Dräger X-plore® 2100 is het herbruikbare alternatief voor stofmaskers
voor eenmalig gebruik. De X-plore® 2100 is de ideale oplossing voor
mensen die vaak in stoffige omgevingen werken. De vervangbare
filters bieden bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes. Dit
halfgelaatsmasker is de perfecte combinatie van comfort, veiligheid en
kosteneffectiviteit.
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Flexibele textielband

 – Trek het masker in één  

keer vast

Hoofdbandenstel met anti-sliphoofdband

 – Uit één stuk met twee verstelpunten

 – Snel en eenvoudig op- en afzetten

 – Uitstekende drukverdeling

‘Drop-down’ bandenstel  

met neksluiting

 – Biedt eveneens bescherming 

tijdens werkpauzes: Het masker 

kan zonder de helm af te zetten 

worden afgedaan door de 

nekclips te openen

 – Bescherming tegen 

verontreiniging in ruststand: het 

masker blijft met de binnenkant 

tegen het lichaam

Comfortabel maskerlichaam

 – Ergonomische aansluitende 

pasvorm

 – Keuze uit twee materialen  

van hoge kwaliteit:  

EPDM en siliconen

 – Twee maten voor 

siliconenmaskers: voor  

het beste draagcomfort  

en een nauwsluitende  

pasvorm

Goed werkend uitademventiel

 – Comfortabel microklimaat in het masker: 

uitademventiel voert uitgeademde lucht  

van onderaf naar buiten

Vervangbaar Dräger ilter
 – Beschermingsniveaus  

FMP2 en FMP3

 – Hoge iltereiciëntie en lage 
ademweerstand

 – Snelle en eenvoudige verwisseling 

van het ilter
 – Zeer eiciënt in gebruik



Voordelen
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Stofmasker met enkel filter

‒ herbruikbaar stofmasker met enkel filter
‒ maskerlichaam van EPDM (universele maat) of siliconen (twee maten)
‒ te gebruiken met uitwisselbare Dräger filters, leverbaar in beschermingsklasse FMP2 en FMP3

Uitstekende nauwsluitende pasvorm

Het maskerlichaam van de X-plore 2100 biedt een eersteklas stevige pasvorm met een aanzienlijk lager
lekpercentage vergeleken met conventionele filtrerende gelaatsmaskers.

Zeer hoog draagcomfort

Optimaal draagcomfort door twee beschikbare materialen van hoge kwaliteit, EPDM en siliconen, in twee
maten.

Comfortabel ademhalen

Het uitademventiel bevindt zich op het laagste punt in het masker, waardoor uitgeademend vocht en transpiratie
efficiënt wordt afgevoerd.

‘Drop-down’ bandenstel

Het masker kan gemakkelijk worden afgezet zonder de hoofdbescherming af te zetten door de neksluiting te
openen. In de drop-down positie blijft het gelaatafdichtende deel van het masker tegen het lichaam en blijft zo
tegen verontreiniging beschermd.

Filters met een hoge capaciteit

Tijdens frequent en langdurig gebruik in stoffige omgevingen beschermen de praktische, uitwisselbare FMP2
en FMP3 filters met hoge filterprestatie en lage ademweerstand tegen vaste en vloeibare deeltjes/aerosolen.

Zeer economisch

De uitwisselbare filters hebben een lange levensduur. De eenvoudig vervangbare en voordelige filters staan
voor economisch gebruik.

Gemakkelijk op- en afzetten

Het eendelige hoofdbandenstel met twee verstelpunten en anti-sliphoofdband kan snel en probleemloos
worden op- en afgezet en beschikt over een zeer goede drukverdeling.



Verwante producten
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Dräger X-plore® 1300

De Dräger X-plore® 1300 combineert bewezen en betrouwbare
adembescherming met intelligente, nieuwe ideeën. Dit zorgt voor een
hoog niveau van draagcomfort en gebruiksgemak.
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Dräger X-plore® 1700

Koel en veilig ademhalen: Met de Dräger X-plore® 1700 kunt u
gemakkelijk en comfortabel ademhalen. Het CoolSAFE-filtermateriaal
combineert een lage ademweerstand en hoge filterprestaties in
één masker. En het CoolMAX uitademventiel voert warme, vochtige
uitgeademde lucht efficiënt af. Zo kunt u bijzonder gemakkelijk ademen
en blijft u koel onder dit masker.
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Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 is een hoogpresterend stofmasker voor
eenmalig gebruik ter bescherming tegen fijnstof en deeltjes. Het
premium deeltjesfiltermasker is verkrijgbaar in twee maten, combineert
gebruiksgemak, buitengewoon comfort en optimale pasvorm. Voor de
hoogste mate aan veiligheid - zelfs voor brildragers.



Technische gegevens
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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.

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

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

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Maskerlichaam Siliconen (blauw) of EPDM (zwart)
Maten Dräger X-plore® 2100, siliconen: klein/medium (s/m) en medium/

groot (m/l)
Dräger X-plore 2100 EPDM: universele maat

Filteraansluiting plug-in aansluiting voor Dräger deeltjesfilters type 882
Gewicht Ca. 110 g
Hoofdbandenstel Flexibele textielband met polypropyleen bandenstel, drop-down

mogelijkheid
Goedkeuringen CE-gecertificeerd (NEN-EN 1827), NIOSH, AS/NZS
Reserveonderdelen Beschikbaar

Bestelinformatie

Masker Bestelnummer
Dräger X-plore 2100, EPDM universele maat R 55 881
Dräger X-plore 2100, siliconen medium/groot (m/l)

klein/medium (s/m)
R 55 882
R 55 883

Filter
Deeltjesfilter 882 FMP2 R D
(NEN-EN 1827 en NEN-EN 143:2000)

verpakkingseenheid 20 stuks 67 37 352

Deeltjesfilter 882 FMP3 R D
(NEN-EN 1827 en NEN-EN 143:2000)

verpakkingseenheid 20 stuks 67 36 777

Sets voor gebruik in stoffige werkomgeving
Dräger X-plore 2100, EPDM universele maat plus 5 filters FFP3 NR D R 55 910
Dräger X-plore 2100, siliconen maat m/l plus 5 filters FFP3 NR D R 55 915


