
Dräger X-plore® 3300 en 3500
Halfgelaatsmasker

Een perfecte combinatie: een modern ontwerp en gering gewicht bieden
u extra bescherming en comfort. Kies tussen het onderhoudsarme,
kosteneffectieve Dräger X-plore® 3300 halfgelaatsmasker of het
Dräger X-plore® 3500 halfgelaatsmasker voor langdurige bescherming
onder zware omstandigheden.
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FlexiFit hoofdharnas 

zorgt voor gelijkmatige  

drukverdeling

Kruislingse bandenverstelling 

voor een optimale pasvorm

Cascadevormige neusbrug 

zorgt voor minder drukpunten

Huidvriendelijk materiaal 

voorkomt huidirritatie

Eenvoudig uitademen 

door het grote uitademventiel

Compact ontwerp met laag proiel 

voor optimaal zicht

De Drop-down-band (X-plore® 3500) 

maakt het op- en afzetten gemakkelijk

Bajonetaansluiting voor het 

eenvoudig plaatsen van ilters
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Comfortabel: gemakkelijk ademen met weinig weerstand

Het innovatieve ontwerp van de adembeschermende halfgelaatsmaskers zorgt voor gemakkelijk en comfortabel
ademhalen. Een grote opening op het uitademventiel houdt de weerstand laag. De flexibele cascadevormige
neusbrug biedt een optimale drukverdeling. Het materiaal van de maskers zorgt tevens voor een hoog
draagcomfort: het X-plore 3500 masker is bijzonder zacht en huidvriendelijk omdat het van DrägerFlex materiaal
is gemaakt. Eersteklas comfort wordt gecombineerd met buitengewone duurzaamheid.

Past uitstekend: optimale pasvorm voor elk gelaat

De zijdelings geplaatste filters en het platte ontwerp van de maskers bieden een maximaal gezichtsveld en
een veilige pasvorm, zelfs in combinatie met een veiligheidsvizier. Het Dräger FlexiFit hoofdharnas biedt
extra comfort. Dankzij het zachte materiaal en de ergonomische vorm past het masker vrijwel elke drager
perfect. Zelfs onder een helm valt het hoofdharnas nauwelijks op. Door het innovatieve ontwerp kan het masker
eenvoudig op en af worden gezet zonder dat het haar van de drager verstrikt raakt. De speciale kruislingse
banden van het masker zijn eenvoudig te verstellen en zorgen voor een optimale verdeling van gewicht en
druk, voor een nog hoger draagcomfort. Bovendien kan er uit drie maten (S, M, L) worden gekozen voor een
optimale pasvorm voor elk gelaat.

Veilig: innovatieve productkenmerken zorgen voor optimale veiligheid

Halfgelaatsmaskers van Dräger worden gewaardeerd om hun precisie-ontwerp dat optimale bescherming
biedt. Een voorbeeld is de cascadevorm van het ventiel die voor een extra sterke afdichting zorgt. De speciaal
ontworpen flexibele neusbrug waarborgt een extra veilige pasvorm die het gelaat perfect volgt, zelfs bij het
dragen van een veiligheidsbril. De Dräger X-plore 3300 en 3500 hebben twee aan de zijkant geplaatste
bajonetaansluitingen voor gebruik in combinatie met de uitgebreide reeks Dräger X-plore bajonetfilters. Deze
bieden eveneens een hoge mate aan veiligheid: beide filters zijn zo eenvoudig te bevestigen dat het praktisch
onmogelijk is ze verkeerd aan te brengen.

Eenvoudig: verbeterd productontwerp voor gemakkelijk gebruik

Beide maskers hebben zo weinig mogelijk onderdelen. Hierdoor zijn ze snel en gemakkelijk te reinigen. Er
is geen speciale training nodig voor het gebruik van de adembescherming of de montage en demontage. De
Dräger X-plore 3500 heeft ook een Drop-down-band. Hierdoor kan het masker gemakkelijk worden afgezet
door de neksluiting te openen (zonder bijvoorbeeld eerst de helm af te hoeven zetten). In de 'drop-down-
positie' (stand-by) wordt het masker met de binnenkant tegen het lichaam geplaatst en zo beschermd tegen
vervuiling.

De perfecte set voor elke taak

We bieden drie voorverpakte sets inclusief X-plore 3000 halfgelaatsmaskers en twee filters, waardoor u alles
hebt wat voor uw taak nodig is. Voor werkzaamheden in stoffige omgevingen – bijvoorbeeld in de bouw –
adviseren wij u onze stofwerkset. De chemiewerkset is geschikt voor de omgang met chemicaliën, dampen
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en diverse deeltjes tijdens het uitvoeren van taken zoals het nemen van monsters, het mengen van stoffen
of reinigen. Voor het werken met verven of lakken of het reinigen of voorbereiden van oppervlakken met
organische chemicaliën en vloeibare of vaste deeltjes raden wij onze schilder-/tuinbouwset aan.

Details
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X-plore® 3000 schilder-/tuinbouwset X-plore® 3000 stofwerkset X-plore® 3000 chemiewerkset
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X-plore® 3500 nekband
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Dräger X-plore® Bajonet

De innovatieve Dräger X-plore® bajonetfilterserie is ontworpen voor een
groot aantal toepassingen. Het moderne ontwerp heeft een geringe
ademweerstand. Omdat het bajonetfilter zich aan de zijkant van het
masker bevindt, heeft de drager een breed, ongehinderd zichtveld.
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Dräger X-pect® 8100 Bezoekersbril

De bezoekersveiligheidsbril Dräger X-pect® 8100 is het klassieke model
oogbescherming voor vele toepassingen en voor bezoekers. Deze
overzetbril biedt een breed gezichtsveld en kan over een persoonlijke
correctiebril gedragen worden. Alle veiligheidsbrillen zijn compatibel
met adembescherming, zoals halfgelaatsmaskers.
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Dräger X-pect® 8200 / 8300 Veiligheidsbril

De Dräger X-pect® 8200 en 8300 veiligheidsbrillen zijn ontworpen voor
een optimale pasvorm en een hoog comfort. Zij gaan lang mee dankzij
het gebruik van hoogwaardige materialen. Elk model biedt specifieke
kenmerken, zoals een zachte neusbrug of platte en flexibele pootjes,
voor afstemming op uw individuele behoeften. Alle veiligheidsbrillen zijn
compatibel met adembescherming, zoals halfgelaatsmaskers.

D
-6

60
5-

20
11

X-pect® 8500 Overzetbril

De overzetveiligheidsbril Dräger X-pect® 8500 biedt uitstekende
oogbescherming door het gekromde design, is licht en prima te
combineren met een persoonlijke correctiebril. Een gesloten afdichting
tussen overzetbril en gelaat zorgt voor rondombescherming tegen
stof en spatwater. Ook is de overzetbril zeer robuust en kan deze
gemakkelijk worden gecombineerd met andere beschermingsmiddelen,
zoals de Dräger halfgelaatsmaskers.
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Dräger X-plore® 4700

Een masker zonder beperkingen: de Dräger X-plore® 4700 is het
robuuste halfgelaatsmasker met één filter dat voldoet aan de zwaarste
eisen, met optimaal draagcomfort en uitstekende nauwsluitende
pasvorm.
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Dräger X-plore® 3300: Zacht-TPE – huidvriendelijk, hoog
draagcomfort, lichtgewicht, doorzichtig grijs

Maskerlichaam

Dräger X-plore® 3500: "DrägerFlex" – zeer huidvriendelijk,
hypoallergeen, buitengewoon comfortabel, robuust, zwart

Maten klein (S), medium (M), groot (L)
Gewicht ca. 95 g
Toelatingen CE-gecertificeerd (NEN-EN 140)
Onderhoud Reserveonderdelen verkrijgbaar voor Dräger X-plore® 3500
Extra's Dräger X-plore® 3500: Drop-down-systeem

Bestelinformatie

maat S R 55 331
maat M R 55 330

Dräger X-plore® 3300 halfgelaatsmasker

maat L R 55 332
maat S R 55 351
maat M R 55 350

Dräger X-plore® 3500 halfgelaatsmasker

maat L R 55 352

Sets (masker + filters)
maat S 37 08 069
maat M R 57 793

Schilder-/tuinbouwset:
Dräger X-plore® 3300 + 2 combinatiefilters
A2 P3 RD maat L 37 08 070

maat S 37 08 071
maat M R 57 794

Chemiewerkset:
Dräger X-plore® 3300 + 2 combinatiefilters
A1B1E1K1 Hg P3 RD maat L 37 08 072

maat S 37 08 067
maat M R 56 960

Stofwerkset:
Dräger X-plore® 3500 + 2 deeltjesfilters
Pure P3 R maat L 37 08 068

maat S 37 01 431
maat M 37 11 309

Premium stofwerkset:
Dräger X-plore® 3300 + 2 deeltjesfilters
P3 R maat L 37 01 432

Toebehoren
Bajonet-dichtstop
(om lekdichtheid te testen)

AG 02 460

Transportbox Mabox II R 54 610
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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

91
 0

5 
82

3 
| 

22
.0

3-
4 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
O

nd
er

he
vi

g 
aa

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
| 

©
 2

02
2 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


